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RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS ELINTARVIKEVALVONNAN
VALVONTATIEDOISTA
1 Määräyksenantovaltuudet
Elintarvikelain (297/2021) 25 §:n mukaan aluehallintovirasto julkaisee
suorittamansa elintarvikevalvonnan tulokset Ruokaviraston määräämällä tavalla.
Elintarvikelain 27 §:n mukaan kunta julkaisee suorittamansa elintarvikevalvonnan
tulokset Ruokaviraston määräämällä tavalla.
Elintarvikelain 16 §:n mukaan suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä
olevan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama
elintarviketoiminnan tarkastuksesta kertova raportti. Elintarvikelain 16 § 1
momentin mukaan Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset valvontatietojen
julkistamisesta.

2 Määritelmät
Elintarvikelain 5 §:ssä säädettyjen määritelmien lisäksi tässä määräyksessä
tarkoitetaan
VATI-järjestelmällä ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää ja
tiedonhallintajärjestelmää, johon tallentuvat myös Ruokaviraston tekemien
tarkastusten tiedot;
Oiva-raportilla määrämuotoista asiakirjaa, joka muodostuu VATI-järjestelmään
kirjatuista valvontakohdetiedoista ja valvontasuunnitelman mukaisesti tehdyn
tarkastuksen yhteenvedosta;
Etäviestintävälineellä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille artiklan 2 kohdan 2
alakohdassa u määriteltyä välinettä.

3 Oiva-raportti
Valvontaviranomaisen on laadittava Oiva-raportti Ruokaviraston laatimien Oivaarviointiohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen tuloksen toiminnan
määräystenmukaisuudesta pitää perustua Oiva-arviointiasteikkoon.
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Oiva-arviointiasteikko koostuu neljästä erilaisesta hymiöstä, jotka on nimetty
VATI-järjestelmään seuraavasti:
A - Oivallinen
B – Hyvä
C - Korjattavaa
D – Huono
Oiva-raportti sisältää tarkastettujen asiakokonaisuuksien arvosanat, niitä koskevat
sanalliset huomiot ja tarkastettujen asioiden arvosanajakauman sekä tarkastuksen
tuloksen ja kahden edellisen tarkastuksen tulokset. Jos Oiva-arviointiasteikolla
määritelty tarkastuksen tulos on jokin muu kuin oivallinen, Oiva-raporttiin on
lisättävä kirjallinen selitys, Oiva-huomio. Tarkastuksen tulos määräytyy
heikoimman arvosanan mukaan.
Valvontaviranomaisen on varmistettava, että jokaisessa Oiva-raportissa on tiedot
kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista.
Oiva-raportti on lähetettävä toimijalle julkistettavaksi kymmenen työpäivän
kuluessa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen tekemisestä tai
valvontajakson päätyttyä. Valvontajaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jona Oivaraporttien tiedot kootaan niissä hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa, joita
valvotaan useammin kuin kerran kuussa. Valvontaviranomaisen laatimat Oivaraportit julkaistaan keskitetysti Ruokaviraston ylläpitämällä
https://www.oivahymy.fi/hae-yrityksia/ internetsivulla.

4 Valvontaviranomaisen velvollisuus julkaista valvontatiedot
Valvontatietojen julkaisuvelvollisuus koskee kaikkia suunnitelmallisen
elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikehuoneistoja lukuun ottamatta
säännöllisen elintarvikevalvonnan ulkopuolella olevia elintarvikehuoneistoja.
Valvontatietojen julkaisuvelvollisuus koskee Oiva-raportteja, jotka
valvontaviranomainen on laatinut valvontasuunnitelman mukaisista
tarkastuksista. Myös näistä tarkastuksista mahdollisesti seuraavien
seurantatarkastusten tulokset on julkaistava Oiva-raportteina.
Julkaisuvelvollisuus ei koske Oiva-raporttien mukana toimitettavia
tarkastuskertomuksia eikä laitosten hyväksymispäätöksiin sisältyvien tarkastusten
tuloksia.

5 Elintarvikealan toimijan velvollisuus julkistaa Oiva-raportti
Elintarvikealan toimijan, joka on elintarvikelain 16 §:n mukaan velvollinen
julkistamaan elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertovan Oiva-raportin, on
julkistettava Oiva-raportti välittömästi sen saatuaan.
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Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava
helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla
tavalla. Raportti on julkistettava jokaisella toimijan rekisteröimän
verkkotunnuksen internetsivujen aloitussivulla näkyvällä ja helposti havaittavalla
paikalla. Vaihtoehtoisesti aloitussivulle on sijoitettava näkyvälle ja helposti
havaittavalle paikalle linkki Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa koskevat
Oiva-raportit julkaistaan.
Jos kuluttajat asioivat toimijan elintarvikehuoneistossa, Oiva-raportti on lisäksi
julkistettava elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä
läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa.
Oiva-raportti on sijoitettava näkyvälle paikalle ja sellaiselle korkeudelle, että se on
helposti kuluttajien luettavissa.
Elintarvikealan toimijan myydessä elintarvikkeita etäviestintävälineellä
viimeisimmän tarkastuksen Oiva-raportti on julkistettava etäviestintävälineessä
näkyvällä ja helposti havaittavalla paikalla tai vaihtoehtoisesti sijoitettava
näkyvästi ja helposti havaittava linkki Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa
koskevat Oiva-raportit julkistetaan.

6 Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2021 ja se on voimassa
toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan 30.3.2016 annettu
Elintarviketurvallisuusviraston määräys 2/2016.
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2021
Osastonjohtaja

Marjatta Rahkio

Ylitarkastaja

Tuuli Koskimies

Tämä määräys on saatavissa:
• https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/
(FINLEX ® - Viranomaisten määräyskokoelmat: Ruokavirasto)
• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO,
puh. 029 530 3400, sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi ).

