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Lähettäjä
Porin kaupunki
PL 121
28101 PORI

Tarkastuskertomus
Elintarviketoimiala
Pvm
Tapahtumatunnus

11.3.2022
1389243

Vastaanottaja

Ravintola Yak and Yeti
Yrjönkatu 7
28100 PORI

Asia

Valvontasuunnitelman mukainen Oiva-seurantatarkastus

Toimija
Kohde

Yak and yeti Oy (2559640-2)
Ravintola Yak and Yeti
Yrjönkatu 7, 28100 PORI
Ravintola Yak and Yeti
Ravintolatoiminta
10.3.2022

Toiminnan nimi
Toiminta
Aika
Läsnäolijat
Tarkastaja
Toimipaikan edustaja

Juhani Perä-Takala
Prakash Dhakal (yrittäjä)
Sujal Tiwari (kokki)

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
4. HENKILÖKUNNAN TOIMINTA JA KOULUTUS
4.2. Käsihygienia
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Edellisellä 9.2.2022 Oiva-seurantatarkastuksella havaittiin, että käsienpesupisteellä tulee olla
asianmukainen varustelu käsienpesua varten.
10.3.2022 Oiva-seurantatarkastuksella käsienpesupisteellä oli asianmukainen varustelu käsienpesua
varten.
4.4. Henkilökunnan terveydentilan seuranta
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Edellisellä 9.2.2022 Oiva-seurantatarkastuksella havaittiin, että kirjanpitoa henkilökunnan
terveydentilan selvityksistä ei ollut esittää kaikkien työntekijöiden osalta.
10.3.2022 Oiva-seurantatarkastuksella kirjanpito henkilökunnan terveydentilan selvityksistä oli
tarkastettavissa. Kirjanpitona toimii nimilista, johon merkitään tarkastuspäivät. Kirjanpitokansiossa
säilytetään myös todistuksia terveydentilan selvityksiin liittyen.
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA
6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Edellisellä 9.2.2022 Oiva-seurantatarkastuksella toimija esitti kirjallisen lämpötilaseurannan.
Lämpötilaseurantaa ei ollut tehty omavalvontaan kirjatun ohjeen mukaisesti. Lämpötilakirjauksia oli
myös tehty viikolle 7, kun tarkastus tapahtui viikolla 6.
10.3.2022 Oiva-seurantatarkastuksella lämpötilaseuranta oli tarkastettavissa.
Lämpötilaseurantalomakkeet olivat tarkastettavissa kylmälaitteiden ovista ja keittiön seinältä.
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Lämpötilaseurannassa ei havaittu epäkohtia.
Huomiona kuumana tarjoiltavalle ruoalle merkitty minimilämpötila.
Lämpötilaseurantalomakkeelle oli merkitty minimilämpötila +65 °C. Asetuksen velvoittamana
minimilämpötila on +60 °C.
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO
18.1. Oiva-raportin esilläpito
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Edellisellä 9.2.2022 Oiva-seurantatarkastuksella havaittiin, että Oiva-raportteja ei oltu linkitetty toimijan
internet-sivuille (yakandyeti.fi).
10.3.2022 Oiva-seurantatarkastuksella edellinen Oiva-raportti oli linkitetty toimijan internet-sivuille
(yakandyeti.fi).

Lisätiedot

Ohjeistus verkkokaupan pakkausmerkintöjä varten:
Elintarvikkeista on verkkokaupassa ilmoitettava elintarvikkeen nimi (kirjallisesti), allergeeneja
ja intoleranssia aiheuttavat aineet ja tuotteet, tarvittaessa lihan alkuperämaa (kirjallisesti).
Kuten ravintolassa, asiakkaalla on oikeus saada tiedot maksutta ennen tilauksen tekemistä. Muuten on
toimijan ratkaistavissa miten tiedot annetaan.
Jos etämyynnissä myydään myös pakattuja elintarvikkeita (esim. virvoitusjuomat pulloissa) on
niistä annettava kaikki pakatun elintarvikkeen ainesosatiedot verkkosivuilla.
Pakkaamattomien elintarvikkeiden tietojen ei tarvitse olla suoraan myyntisivulla. Kuluttajan
voi esimerkiksi ohjata linkin kautta toiselle verkkosivulle, josta tiedot saa. Tärkeintä on, että
kuluttaja verkkokaupassa asioidessaan helposti ymmärtää ja tietää, mistä hän pakolliset
elintarviketiedot nopeasti saa.
Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki 297/2021
Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
Tartuntatautilaki 1227/2016
Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille
Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista 12/2021

Maksu

140,00 €

Maksuperusteet

Elintarvikelaki 297/2021
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 9.12.2021 § 26. Voimaantulo 1.1.2022.
Maksu peritään erillisellä laskulla.
Valvontamaksun muutoksenhakuohje
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Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä elintarvikelain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
koskevan tarkastuksen ja näytteiden tutkimisen taksan mukaisesta maksusta voi tehdä
oikaisuvaatimuksen Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän
kuluessa laskun tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7
päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Jos asianosainen on antanut suostumuksensa sähköiseen
tiedoksiantoon, niin lasku katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan on oltava perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo
15:00 mennessä riippumatta toimitustavasta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella Porin kaupunki,
Ympäristö- ja terveysvalvonta, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteella terveysvalvonta@pori.fi.

Tarkastaja

Juhani Perä-Takala
TERVEYSTARKASTAJA
0447010214
juhani.pera-takala@pori.fi

Jakelu

Toiminnanharjoittaja

Oiva-raportti • Oiva-rapporten
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1389243
Valvontakohde • Tillsynsobjekt
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