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Eläinperäiset elintarvikkeet

 Eläinperäisillä elintarvikkeilla tarkoitetaan asetuksen EY 853/2004 liitteen I 
mukaisia jalostamattomia tai jalostettuja eläinperäisiä tuotteita kuten liha, elävät 
simpukat, kalastustuotteet, maito, munat, sammakonreidet ja etanat

 Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja 
(kypsennettyjä) eläinperäisiä tuotteita, eivät ole eläinperäisiä tuotteita, 
vaan yhdistelmäelintarvikkeita

 Kaalikääryleet

 Kalakukko

 Lihapiirakka

 Munariisipasteija



Elintarvikelainsäädäntö ja 
riskiperusteisuus

LAITOSTOIMINTA

TOIMINTA 
ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA ALKUTUOTANTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA ILMAN ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUSTA



Eläinperäiset tuotteet & suoramyynti 

 Eläinperäiset alkutuotannon tuotteet

 Maito 

 Munat

 Kalat 

 Ravut

 Hunaja

 Hyönteiset

 Liha 

 Jaloste 



Eläinperäiset elintarvikkeet &
ilmoitettu elintarvikehuoneisto

 Elintarvikehuoneistot:

 Rakennus / huoneisto /niiden osaa / kotikeittiö

 Sisä- tai ulkotilassa

 Jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi

 Valmistetaan

 Säilytetään

 Kuljetetaan

 Pidetään kaupan

 Tarjoillaan 

 Tai muutoin käsitellään 

 Liha:

 Suikalointi, jauhaminen, pakastaminen, jäädyttäminen tai 
makkaran valmistus myynnin yhteydessä, on sallittua 
ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa 

 Lihaa on mahdollista käsitellä myös kotikeittiössä - esim. 
leikata puhtaana pidettävällä työtasolla

 Hygieniaosaamistodistus vaaditaan 

 Pakastamista varten riittävät tilat ja pakastimet, joilla 
pakastaminen tapahtuu pakasteasetuksen mukaisesti 
mahdollisimman nopeasti 

 Ns. kotipakastimien teho ei yleensä riittävä, joten 
niitä ei voida käyttää pakastamiseen 

 Lihaa voi jäädyttää tavanomaisella pakastimella –
pakkauksiin merkintä ”jäädytetty”



Lihan myynti vaatii elintarvikehuoneiston

 Liha on jaloste - ei alkutuotannon tuote 

 Lihan tulee olla tarkastettua 
 Oma tilateurastamo 

 Otat kasvattamiesi eläinten lihan teurastamosta itsellesi myyntiin

 Poikkeus pienimuotoinen siipikarjan- ja kaninlihan tuotanto
 Voi teurastaa itse ilman lihantarkastusta 

 Myydä kuluttajille 

 Toimittaa vähittäismyyntiin 

 40 000 kg siipikarjanlihaa vuodessa 

 20 000 kania vastaava määrä lihaa vuodessa
 40 000 kanaa

 60 000 kanaa pienempää lintua

 18 000 ankkaa

 9 000 hanhea 

 4 500 kalkkunaa



Eläinperäiset elintarvikkeet & 
ilmoitettu elintarvikehuoneisto

 Maito: 

 Valmistukselle eikä tiloille tarvitse hakea laitoshyväksyntää

 Maitotuotetta saa valmistaa ilman määrärajoitusta tilalta 
myytäväksi suoraan kuluttajalle (ennen raja 2500 l/a)

 Juustoja

 Jogurttia

 Jäätelöä 

 Leipoa omasta maidosta

 Vähittäismyynti voi tapahtua alkutuotantopaikalla 
ilmoitetussa elintarvikehuoneessa

 Maitotuotetta saa toimittaa vähittäismyyntipaikkaankin 
rajoitetusti* (ennen ei lainkaan)

 * rajoitus= paikallisesti, 30% tuotannosta tai 1000 kg/a

 Kananmunat: 

 Käyttö sallittu maatilan omassa 
elintarvikealan yritystoiminnassa

 Valmistusprosessin täytyy taata 
valmistettavien tuotteiden turvallisuus

 Leipominen

 Kuumentamalla tapahtuva ruoan 
valmistus



Eläinperäiset elintarvikkeet & 
ilmoitettu elintarvikehuoneisto

 Kala

 Suoraan kuluttajalle

 Toimijan muualla 
sijaitsevaan myynti- tai 
tarjoilupaikkaan

 1000 kg + 30 %

 Vähittäiskauppa 

 Käsittely ilman 
laitoshyväksyntää

 Savustaa -> myydä torilla

 Yhdistelmäelintarvikkeet

 Kylmäsavustetusta kalasta 
pasteijoita

 Graavisuolatusta kalasta salaattia

 Vähäriskinen toiminta

 Kalan lämminsavustus

 Kalakeiton valmistus

 Kalapiirakoiden myynti koulun myyjäisissä

Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta 
EI voi toimittaa laitokseen 



Elintarviketurvallisuus -
säätelevä lainsäädäntö

 EU:n yleinen elintarvikehygienia-asetus 852/2004/EU

 Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-asetus 853/2004/EU

 Yleinen elintarvikeasetus 178/2002

 Alkutuotantoasetus 1368/2011

 Iso joukko muita asetuksia; valvonta, näytteenotto, salmonella, listeria

 Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely:

 Elintarvikelaki 23/2006 (kokonaisuudistus tulossa)

 Työntekijän terveydentilan selvitys (Tartuntatautilaki 1227/2016 ja -asetus 146/2017)

 Hygieniapassi (Elintarvikelaki 23/2006 27 § 2 mom),

 Ruokaviraston määräys hygieniaosaamisesta (5/2020)



Mikä on laitos?

 853/2004, 4 art., 1, 2 ja 3 kohdat; 

 Yhteisössä valmistetut myyntiin tulevat eläinperäiset tuotteet 
tulee olla valmistettu laitoksissa, jotka;

 Vastaavat asetuksien 852/2004 ja 853/2004 vaatimuksia sekä 
elintarvikelainsäädännön muita laitoksia koskevia vaatimuksia ja

 Toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja rekisteröinyt ne

 ”muodollisuus”

 Rajanvetoa

 Vna 1258/2011 5 § (vähittäisliikkeet)

 Kaupan varastot (Ruokaviraston tulkinta)



Hyväksytyt laitokset

 Maito

 104 kpl 

 < 2 000 000 – 64 kpl

 > 2 000 000 – 21 kpl

 Muut 22 kpl

 Lehmä, lammas, kuttu

 Elintarvikelain 23/2006 mukaan laitosten on haettava ja 
saatava hyväksyminen 

 Ennen toiminnan aloittamista tai 

 Ennen toiminnan olennaista muuttamista 

 Laitokset hyväksyy laitoksen sijaintikunnan 
valvontaviranomainen 

 Uusi laitos voi aloittaa toiminnan sen jälkeen kun 
viranomainen on hyväksynyt sen 

 Olennaisesti muuttunut toiminta voi jatkua muutoksen 
hyväksymisen jälkeen

Opas: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-
jalomakkeet/yritykset/elintarvikeala/laitokset/maito/maito
alan_laitoksen_toiminnan_aloitt aminen_180419.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/elintarvikeala/laitokset/maito/maitoalan_laitoksen_toiminnan_aloitt aminen_180419.pdf


Hyväksytyt laitokset
 Leikkaamot

 Jauhelihaa valmistavat

 Raakalihavalmisteita jalostavat

 Lihavalmistelaitokset

 Uudelleen pakkaaminen

 Mekaanisesti erotettu liha

 Gelatiinin tuotantolaitos

 Kalakukon valmistus

 TSE-riskiaineksen erotus

 Lihan käsittely 

 332 kpl

 Nauta 36 kpl

 Sika 38 kpl

 Lammas / vuohi 47 kpl

 Siipikarja 14 kpl

 Poro 22 kpl

 Kavioeläin 24 kpl 

 Tarhattu riista 32 kpl

 Jäniseläimet 5 kpl

 Luonnonvarainen riista 36 kpl

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvi
keala/toiminnan-aloittaminen/pk/lihaleikkaamon-ym.-
perustaminen/opas_liha-alan-laitoksen-toiminnan-
aloittaminen_fi.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/lihaleikkaamon-ym.-perustaminen/opas_liha-alan-laitoksen-toiminnan-aloittaminen_fi.pdf


Hyväksytyt laitokset

 Kananmuna

 71 kpl

 Pakkaamot 66 kpl

 Munatuotelaitos 6 kpl

 Viiriäinen 1 kpl

 Munilla tarkoitetaan tarhattujen lintujen kuorellisia munia, jotka soveltuvat suoraan 
ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistukseen, ei kuitenkaan rikkoutuneita, 
haudottuja tai keitettyjä munia

 Munatuotteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät munien tai munien eri 
osien tai seosten käsittelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä



Hyväksytyt laitokset

 Kala

 371 kpl

 Tuoreet kalastustuotteet 

 Perkaus 

 Fileointi / paloittelu 

 Savustus

 Mäti 

 Äyriäiset 

 Jalosteet

 Uudelleen pakkaus

 Kalanlihan mekaaninen talteenotto

 Pienimuotoinen toiminta

 Kalan vähittäismyyntiä ilman omaa 
myyntitilaa

 Ajallinen erottaminen muusta 
käsittelystä

 Edellyttää viranomaisen hyväksynnän 
(merkintä hyväksymispäätöksessä)

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvi
keala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-
kalastustuotteet/opas_kala_alan_laitoksen_toiminnan_aloi
ttaminen.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/opas_kala_alan_laitoksen_toiminnan_aloittaminen.pdf


Laitoshyväksynnän haku 

 Hakemuslomake 

 Ruokavirasto

 Kunnan elintarvikevalvonta

 Piirustukset

 Asema, LVI, pohja, kulkureitit, hygienia-alueet 

 Omavalvontasuunnitelma 

 HACCP



Omavalvontasuunnitelman arvioiminen

 Laitosten hyväksyminen

 EY N:o (854/2004) II luku, 3 art., kohta 1a:

Toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä laitoksen kyseessä olevaa toimintaa 
varten ainoastaan siinä tapauksessa, että elintarvikealan toimija on osoittanut 
laitoksen täyttävän asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY)N:o 853/2004 
asiaankuuluvat vaatimukset sekä elintarvikelainsäädännön muut asiaankuuluvat 
vaatimukset

Vrt.

 Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelma arvioidaan ensimmäisellä 
tarkastuskäynnillä – toiminta voidaan aloittaa ilmoituKsella

 Varmistetaan, että omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä



Hyväksynnän saaminen

 60 vrk hakemuksen perilletulosta

 Mahdolliset lisäselvityspyynnöt

 Hyväksymistarkastus

 Omavalvontasuunnitelman arviointi

 Laitos oltava aloitusvalmiudessa

 Hyväksymispäätös

 Kirjallinen päätös

 Ehdollinen päätös -> määräaika -> uusintatarkastus -> hyväksyntä



Hyväksymisnumero ja tunnistusmerkki

 Ruokavirasto antaa hyväksymisnumeron -> laitoksen 
tunnistusmerkkiin 

 Kaikkiin pakattuihin tuotteisiin

 Numero tai tunnistusmerkki

 Kaupallisiin asiakirjoihin

FI 60321
EY

Valio Oy
Jyväskylä

FI
53357

EY

Piipanoja Oy

(FI194) Kieku Oy

FI 60407
EY

Valio Oy
Haapavesi

FI 62
EY Oy Snellman Ab



Laitosten elintarvikehygienia vaatimuksista

 Ajallinen erottaminen 

 Valmistus ja myynti – rakenteellinen erotus

 Pukeutumistilat ja WC

 Pintamateriaalit (852/2004 Liite II, luku II kohta 1)

 Käsienpesualtaiden hanat automaattisia

 Henkilökunnan yleiset hygieniavaatimukset



Käsienpesulaitteet 

 Käsienpesualtaiden hanat eivät saa olla käsi- tai käsivarsikäyttöisiä 
tiloissa, joissa käsitellään suojaamatonta elintarviketta eivätkä 
tällaisiin tiloihin johtavissa sulku- tai muissa tiloissa, joissa kädet 
pestään välittömästi ennen tuotantotiloihin menemistä

 Hanat eivät myöskään saa olla käsi- tai käsivarsikäyttöisiä 
suojaamattomia elintarvikkeita käsittelevän henkilökunnan WC-
tiloissa

 Rekisteröity elintarvikehuoneisto: ei välttämättä vettä lainkaan



Lämpötilojen seurannasta

 Rekisteröity elintarvikehuoneisto
 Lämpötilojen seuranta ja hallinta

 Liha 6°C

 Jauheliha 4°C

 Seurataan mittareita koko ajan, merkitään ylös lukema kerran viikossa sekä 
poikkeamat sekä toimenpiteet poikkeustilanteissa

 Laitos
 Lämpötilaseuranta systemaattista

 Liha 6°C

 Jauheliha 2°C

 Joka varastossa mittarit, seurataan päivittäin

 Lämpötilat merkitään ylös, jos seuranta ei ole automaattinen 



Esim. Leikkaamohygieniasta 

 12 ºC huonelämpötilalla tai vastaavalla järjestelmällä 

 Luiden poisto 

 Leikkaaminen 

 Viimeistely 

 Viipalointi 

 Kuutiointi 

 Kääriminen 

 Pakkaaminen

Jos hyväksyntä eri lajien käsittelyyn, ristikontaminaatiota vältettävä ja tarvittaessa eri 
lajit käsitellään eri aikaan tai eri tiloissa



Toimijan vastuu

 Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyen 
myös omavalvonnasta

 Elintarvike- ja rehualan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat 
tiedot

 Tuottamastaan

 Jalostamastaan ja

 Jakelemastaan tuotteesta



Toimijan on varmistettava

 Että elintarvikkeet ovat

 Kemialliselta

 Fysikaaliselta ja

 Mikrobiologiselta laadultaan

sellaisia, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle 
eivätkä johda kuluttajaa harhaan

Miten hallitaan ???



Omavalvonta ohjaa toimintaa
MMM Laki 1397/2019 19§

 ”Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot 
tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan 
elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijalla on oltava 
järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee 
toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja 
sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut 
vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset 
riittävällä tarkkuudella…”



Omavalvonnan merkitys…

 Omavalvontasuunnitelmassa määritetään keinot, joilla laadun 

heikkeneminen on ehkäistävissä – kuvattava kirjallisesti 

 Keinot ilmaistaan ns. toimenpiderajojen ja selkeiden työ - ja 

toiminta ohjeiden avulla – toteutetaan jokapäiväisessä 

työskentelyssä

 Omavalvontasuunnitelma on oltava kaikkien työntekijöiden 
tiedossa – vastuuhenkilö kehittää ja ylläpitää



Omavalvonta – yrityksen omaa toimintaa

 Varmista omavalvonnan toimivuus: 

 Ennen toiminnan alkamista 

 Vähintään kerran vuodessa 

 Aina, kun toiminta muuttuu

 Pakollista, mutta hyvä omavalvonta tuo suoraa hyötyä:

 Pienentää ruokamyrkytysten todennäköisyyttä

 Auttaa pitämään asiakkaat tyytyväisinä

 Vähentää maksullisen viranomaisvalvonnan tarvetta

 Vähentää hävikkiä ja virheitä



Omavalvonnan koko kuva

EPNAs 178/2002
Perusta ihmisen terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle

Toimijan vastuu: huolehdittava, että elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että nämä

vaatimukset täyttyvät

EPNAs 852/2004/EY
Kuluttajansuojan korkean tason varmistaminen

elintarvikkeiden turvallisuuden osalta; yleiset hygieniasäännöt

• Hygienia = kaikki toimenpiteet vaarojen hallitsemiseksi

• Vaara = elintarvikkeen turvallisuuden vaarantava

biologinen/kemiallinen/fyysinen tila t. tekijä

MMM 23/2006
Elintarvikkeiden turvallisuuden ja muun määräystenmukaisuuden

varmistaminen ja kuluttajan suojaaminen määräystenvastaisten

elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta

Omavalvonta on toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan,

että elintarvike ja –huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille

elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset

Elintarvikkeiden turvallisuus

• biologinen

• kemiallinen

• fysikaalinen

Kuluttajan suojaaminen taloudellisilta tappioilta ja kuluttajan harhaanjohtamisen

estäminen

• Säädösten mukainen koostumus

HACCP‐järjestelmä

Tukijärjestelmä



Tukijärjestelmä 

 Järjestelmä, jolla varmistetaan rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuus 
ja lainsäädännön vaatimusten noudattaminen

 Sisältää hallintakeinoja

 Haittaeläintorjunta

 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilan hallintajärjestelmä

 Tarvittaessa kuvataan raja-arvot ja korjaavat toimenpiteet

 Hälytysraja (action level) – kriittinen raja lähestyy

 Kriittinen raja (critical limit) – hyväksyttävä / ei-hyväksyttävä

 Hyvän hygienian tukijärjestelmä

 Koostuu useista hygienian osa-alueiden suunnitelmista, ohjelmista ja ohjeista



Hyvän hygienian tukijärjestelmä

 Elintarvikehuoneisto – elintarviketurvallisuuskäytäntö

 Varastot ja säilytys – käyttö, lämpötilat

 Ylöslyöntikoneita koskevat ohjeet

 Jäljitettävyyttä koskevat ohjeet

 Raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja koskevat ohjeet

 Henkilökunnan hygieniaosaaminen

 Kunnossapito-ohjelma

 Haittaelintorjunta

 Talousveden, näytteiden ja tuotteiden tutkimusohjelma

 Takaisinvetosuunnitelma…



Tukijärjestelmä -
Toiminnan luonne ja laajuus

 Mittaukset ja seuranta – tulokset tallennetaan kirjallisesti

 Toteutus 

 Salmonella valvontaohjelma

 Mikrobikriteeriasetus (EY) 2073/2005

 Säilyvyystutkimukset (Listeria)

 Merkinnät luotettavia, tunnistettavissa ja jäljitettävissä – esim. 
ruokamyrkytysepäily

 Vähäriskinen toiminta -> vähemmän ohjeita

 Maito, liha, kala, kananmuna - korkeariskisiä -> jalostaminen ja 
käsittely vaatii huolellisuutta -> tarkemmat ohjeet



Jätteiden ja sivutuotteiden säilytys

 Käsittelypaikan lähellä jäteastiat

 Tyhjennys riittävän usein

 Säilytys erillisellä paikalla (ulkona suojattava haittaeläimiltä)

 Sivutuotteet luokitellaan omiin astioihin

 Eläimistä saatavat sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja eläinten 
terveydelle aiheuttaman riskin vakavuuden mukaan

 (EY) 1069/2009, art. 8,9 ja 10

 Luokka 1: TSE-taudit, esim. BSE

 Luokka 2: itsestään kuolleet / lopetetut eläimet, lihantarkastuksessa hylätyt ruhon osat

 Luokka 3: ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei kuitenkaan 
käytetä elintarvikkeiksi, esim. munan kuoret, ravintolan ruokajäte



HACCP-ohjelma –
osa omavalvontajärjestelmää

 Laaditaan yksityiskohtaiset tuotekuvaukset

 Kenelle tuotteet tarkoitettu, raaka-aineet, koostumus, 
valmistus, pakkaus, jakelu

 Vuokaaviot

 Eri työvaiheiden kuvaukset

 Piirroksina 

 Tapahtumajärjestyksessä

 Tärkeitä lämpötiloja, viipymäaikoja….



Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

 Jokaiselle toiminnolle, tuotteelle, tuoteryhmälle 
erikseen

 Mitä vaaroja liittyy

 Vakavuus 

 Todennäköisyys



 

Raakamaito tilalla 

<+6
o
C 

Tila vastaa kokonaisbakteerien, solujen 

mikrobilääkejäämien ja vesilisäyksen tutkimuksista 

 

 Kuljetus 

Oma auto, <+6
o
C 

Raakamaidon vastaanotto <+6
o
C 

 

 Varastointi  <+6
o
C, max säilytys x h 

Siirto pastööriin rst-sankoissa 

Pastörointi 

x
o
C, x s 

 

Lämmitys 

x
o
C, x min 

Varastointi 

Jäähdytys 

-8
o
C 

Siirto pakkauskoneeseen 

Pakkaaminen 

Jäähdytys 

-18
o
C 

Varastointi 

<-18
o
C 

Kuljetus 

Oma auto, <-18
o
C 

Varastointi 

<-18
o
C/+20

o
C 

Pakkaus-

materiaalin 

vastaanotto 

Raaka-aineiden  

vastaanotto 

Marjat, pähkinät, suklaa, 

sokeri, esanssit, hillo 

Tarvittaessa marjojen 

sulatus 

Siirto jäätelökoneeseen 

Jäätelön 
valmistus



Vaarojen arviointi…
Työvaihe Vaara Hallintakeinot Raja-arvot Korjaavat toimenpiteet Kriittinen 

piste 
K/E 

Raaka-aineen 
kuljetus 

Mikrobiologinen: 
- kontaminaatio 

- Hyvä hygienia 
- Kuljetus 
pakattuna/suojattuna 

- Aistinvaraisesti puhdas - Siivoaminen Ei 

Vastaanotto Mikrobiologinen: 
- Pilaantuneen raaka-aineen 
hyväksyminen 

- Vastaanottotarkastus - Aistinvaraisesti hyvä 
- Raaka-aineen lämpötila 
taulukon 1 mukainen 

- Raaka-aineen hävittäminen tai 
palauttaminen toimittajalle 

Ei 

Asiakirjat: 
- Virheet asiakirjoissa/ 
pakkausmerkinnöissä 

- Vastaanottotarkastus  - Lisätietojen pyytäminen ennen 
raaka-aineen hyväksymistä 
tuotantoon 

Varastointi Mikrobiologinen: 
- mikrobien kasvu 
- kontaminaatio 
ympäristöstä 

- Varastojen 
lämpötilavalvonta 
- Varastointi 
pakattuna/suojattuna 
-Raaka-maidon lyhyt 
varastointi 

-Tilatankki <+6oC 
-Jääkaapit <+4/+6oC 
-Pakastimet <-18oC 
-Raakamaito käytetään 
neljän päivän kuluessa 
lypsämisestä 
 

- Pilaantuneiden raaka-aineiden 
tuotteiden hävittäminen 

Ei 

Maidon siirto 
pastööriin ja 
pastörointi 

Mikrobiologinen:  
- Riittämätön kuumennus 

- Hyvä hygienia 
- Riittävä kuumennus 

Pastörointi xoC, x min - Pastöroinnin uusiminen 
- Raaka-aineen hävittäminen 

Kyllä 

Sulatus Mikrobiologinen: 
-mikrobien kasvu 

- Sulatuksen päättäminen, 
kun raaka-aine on sulanut 
- Keittäminen sulatuksen 
jälkeen (onko lämmitys  
riittävä) 

- Jos käytetään ulkomaisia 
marjoja, kuumennus  väh.  
2 min, 90oC 

 Ei 

Mikrobiologinen : 
- kontaminaatio 
sulamisvesistä 

- Sulamisvesien 
ohjaaminen viemäriin 
 
 

  

Työvaihe Vaara Hallintakeinot Raja-arvot Korjaavat toimenpiteet Kriittinen 
piste 
K/E 

Siirto Mikrobiologinen: - Hyvä hygienia - Aistinvaraisesti puhdas  - Siivous, käsienpesu Ei, 



Kriittisten pisteiden arviointi

 Objektiivista

 Yleispätevä todellisuus

 Ei itsepetosta

 ”Ei uskota unelmiin”

 Tosiasioiden tunnistamista ja tunnustamista

 ”Viisauden alku”



HACCP-ohjelman laatiminen

Vuokaavion avulla laaditaan – 7 HACCP-periaatetta:

 Vaarojen arviointi

 Kriittisten hallintapisteiden määrittely

 Kriittisten rajojen määrittäminen

 Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen

 Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen

 Todentamiskäytäntöjen laatiminen ja HACCP-ohjelman validointi

 Asiakirjat ja tallenteet

 Kaikkien tuotteiden, tuoteryhmien, tuotantolinjojen osalta



Hallintakeinojen määrittäminen

 Jokainen havaittu vaara tulisi voida hallita

 Tehokkaasti

 Kaikissa työvaiheissa

 Määritetään mittauspisteitä ja raja-arvoja

 Aina ei mahdollista -> allergeenit

 HACCP-järjestelmän mukainen hallintaprosessi – CCP 
kriittinen hallintapiste 



Minustako elintarvikealan yrittäjä ?

 https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/eli
ntarvikeyrityksen-perustaminen/

 Videoita

 Ohjeita 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/

