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OIVA-TARKASTUKSET
KÄYTTÖÖN MYÖS ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖä
TERVEYDESSÄ
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JULKAISTAVAT TULOKSET MUUTAMAN VIIKON
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ä
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Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira on päättänyt, että 1.5.2013 alkaen otetaan
r
ä
valtakunnallisesti
käyttöön ns. Oiva-tarkastukset. Oiva-tarkastusten puitteissa kuntien

tekemien elintarviketarkastusten tulokset voidaan jatkossa julkistaa uudella tavalla.
3
.Lähes kaikki elintarvikehuoneistoihin tehtävät tarkastukset tulevat olemaan Oivatarkastuksia
1.5.2013 alkaen. Oiva-tarkastuksien on tarkoitus olla lyhyitä, ja niiden
1
yhteydessä
tarkastetaan toiminnan eri osa-alueita. Ensimmäisessä vaiheessa, eli 1.5.2013
.
2
alkaen,
Oivan piiriin tulevat kuulumaan kaikki vähittäismyyntipaikat (kaupat ja myymälät),
0
tarjoilupaikat
(ravintolat, grillit, kahvilat, pubit ja kioskit) sekä suurtalouskeittiöt ja
1
pitopalvelut. Tukkumyynti, ulkomyyntipaikat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot eivät vielä
1
tässä vaiheessa tule kuulumaan Oivan piiriin. Eviran aikataulun mukaan kaikki

elintarvikehuoneistot ja laitokset tulevat kuitenkin kuulumaan Oivan piiriin vuoteen 2015
mennessä.
Järjestelmä otetaan käytännössä käyttöön 2.5.2013. Eteläkärjen ympäristöterveyden
henkilökunta on käynyt asiaan liittyviä koulutuksia ja valmius itse tarkastusten tekemiseen
on hyvä, koska elintarvikehuoneistoja koskevat vaatimukset eivät sinällään ole
muuttuneet. Pyydämme kuitenkin kärsivällisyyttä, koska järjestelmä on uusi, emmekä vielä
voi ennakoida kaikkia järjestelmän käyttöönoton tuomia mutkia. Koska toiminnan saama
hymiö määritetään Oiva-järjestelmän puitteissa automaattisesti, eivät tarkastajat
varsinkaan alkuvaiheessa välttämättä pysty heti arvioimaan minkä hymiön yritys tulee
saamaan tarkastuksen johdosta.
Tarkastuksen jälkeen toiminnanharjoittajalle lähetetään Oiva-raportti automaattisesti n.
viikkoa ennen kuin tiedot julkistetaan verkossa. Käytännössä arvioidaan ensimmäisten
tulosten Eteläkärjen ympäristöterveyden alueelta tulevan julkaistuksi noin kolme viikon
kuluttua, toukokuun puolen välin jälkeen. Toiminnanharjoittaja voi alkuvaiheessa laittaa
raportin esille vapaaehtoisesti, jatkossa julkaisu paikan päällä tullee myös olemaan
pakollista. Oiva-tarkastuksen tulokset ilmaistaan raportissa hymynaama-asteikon avulla,
eivätkä julkaistavat tiedot sisällä mitään yksityiskohtaista tai luottamuksellista tietoa.
Tarkastustulosten julkisuus ei siis nykyisestä muutu, mutta kuluttajan tiedonsaantia on
haluttu parantaa.

Lisätietoja Oivajärjestelmästä saa Evirasta ja osoitteesta www.oivahymy.fi.
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OIVA-INSPEKTIONERNA
TAS I BRUK ÄVEN VID SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA –
m
FÖRSTA RESULTATEN ATT VÄNTA OM NÅGRA VECKOR
ä
ä
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har beslutat att landsomfattande ta i bruk s.k. Oivar
inspektioner fr.o.m. 1.5.2013. Inom ramen för systemet kommer resultaten av de
ä

kommunala livsmedelsinspektionerna att offentliggöras på ett nytt sätt.

3
Nästan alla inspektioner till livsmedelslokaler kommer att göras inom Oiva fr.o.m.
.1.5.2013. Inspektionerna kommer att vara korta och olika delar av verksamheten kommer
1
att granskas under inspektionerna. I det första skedet berör Oiva all detaljhandel och
.
servering av livsmedel (affärer, kiosker, restauranger, kaféer, grillar och nattklubbar) samt
2
storkök,
bagerier och cateringservice. Partihandel, utomhusförsäljning och mobila
0
livsmedelslokaler
kommer ännu inte att beröras av Oiva-inspektionerna. Enligt Eviras
1
tidtabell ska dock alla livsmedelslokaler och anläggningar delta i Oiva senast år 2015.
1

Systemet tas i bruk i praktiken 2.5.2013. Personalen på Sydspetsens miljöhälsa har
skolats i systemet och beredskapen för inspektionerna är god, speciellt då själva kraven
gällande verksamheterna inte har ändrats. Vi ber ändå om tålamod, eftersom systemet är
nytt och vi ännu inte kan förutse möjliga problem vid ibruktagandet av systemet. Den
smiley som blir resultatet av inspektionen bestäms inom systemet och speciellt i början
kan inspektörerna knappast genast uppskatta vilken smiley företaget får med anledning av
inspektionen.
Oiva-rapporten skickas till företagaren ca. en vecka före uppgifterna offentliggörs i nätet. I
praktiken uppskattas de första resultaten offentliggöras om ca. tre veckor, under senare
hälften av maj. I inledningsskedet får verksamhetsidkaren ställa fram rapporten frivilligt,
senare skall rapporterna finnas till påseende vid lokalerna. Resultaten av inspektionerna
anges genom en smiley-skala och rapporterna innehåller inte detaljerad eller konfidentiell
information. Offentligheten av inspektionerna ändra alltså inte från nuvarande, men
konsumentens möjligheter att få information förbättras.
Tilläggsuppgifter om Oiva-systemet erhålls från Evira eller från adressen www.oivahymy.fi
->svenska.
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