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MEDDELANDE/TIEDOTE
3.12.2013

RESULTATEN FRÅN OIVA-INSPEKTIONERNA SKALL SÄTTAS FRAM VID DÖRRARNA VID
P
ÅRSSKIFTET
ä
i
Sydspetsens
miljöhälsa vill påminna företag på området om att enligt förordnande 3091/0900/2013
v Evira skall Oiva-rapporterna läggas fram i livsmedelslokalen fr.o.m. 1.1.2014. Rapporterna
från
ä
skall
placeras vid ingången eller vid dess omedelbara närhet och på ett ändamålsenligt sätt.
m
ä
Om verksamheten har www-sidor, skall man i enlighet med samma förordnande fr.o.m. årsskiftet
ä
publicera
de tre senaste årens Oiva-rapporter på den inledande sidan. Alternativt kan man på
r
samma
ställe ha en länk till Oivas hemsida.
ä
Oiva-rapporter har skickats ut sedan 1.5.2013, vilket i praktiken betyder att företagen skall sätta
3
fram
den senaste rapporten i lokalen. Företag som startar efter 1.1.2014 skall före första inspektion
.i stället för Oiva-rapport sätta ut intyg från övervakande myndighet att anmälan om verksamheten
1 handlagts.
har
.
2
Samtidigt
vill vi påminna om att kraven som ställs under Oiva-inspektionerna finns publicerade på
0
Oiva-hemsidan,
www.oivahymy.fi/portal/se, under fliken för företag. Det lönar sig för företagaren att
1
bekanta
sig med kraven, eftersom bedömningssättet är absolut. Det sämsta vitsordet man har fått
1
för ett delområde blir slutvitsordet för hela inspektionen. Hälsoinspektörerna får alltså inte bedöma
helheten och bedöma bristens betydelse för den, utan allt bestäms utgående från enstaka punkter.
Tilläggsuppgifter:
www.oivahymy.fi/portal/se
Eviras förordnande 3091/0900/2013

OIVA-TARKASTUSTEN TULOKSET ON LAITETTAVA ESILLE OVENPIELIIN
VUODENVAIHTEESSA
Eteläkärjen ympäristöterveys haluaa muistuttaa alueen yrittäjiä Eviran määräyksestä
3091/0900/2013, jonka mukaan Oiva-raportit on laitettava esille elintarvikehuoneistoon 1.1.2014
alkaen. Raportit on sijoitettava sisäänkäynnin yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Mikäli toiminnalla on www-sivut, tulee niiden etusivulla saman määräyksen mukaisesti
vuodenvaihteesta alkaen julkaista kolmen viimeisen vuoden Oiva-raportit. Vaihtoehtoisesti voidaan
etusivulle tehdä linkki Oivan kotisivuille.
Oiva-raportteja on lähetetty 1.5.2013 alkaen, mikä käytännössä tarkoittaa, että yrittäjän on
laitettava viimeinen raportti esille huoneistoon 1.1.2014. Vuodenvaihteen jälkeen toimintansa
aloittavat yritykset laittavat ennen ensimmäistä tarkastusta esille valvontaviranomaisen antaman
todistuksen toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä.
Haluamme samalla muistuttaa, että Oiva-tarkastuksilla esitettävät vaatimukset on julkaistu Oivakotisivulla www.oivahymy.fi, yrityksille-välilehden alla. Yrittäjän kannattaa tutustua vaatimuksiin
arvostelujärjestelmän ehdottomuuden vuoksi. Yksittäiseltä osa-alueelta saatu huonoin arvosana on
myös koko tarkastuksen loppuarvosana. Terveystarkastajat eivät siis saa arvioida kokonaisuutta ja
arvioida todetun puutteen vaikutusta siihen, vaan yksittäiset kohdat määräävät.
Lisätietoja:
www.oivahymy.fi
Eviran määräys 3091/0900/2013
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