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Läsnäolijat
Tarkastaja
Terhi Kellberg
Toimipaikan edustaja
Paula Brandt (sähköpostitse ja puhelimitse)
Tarkastuksen perusteet
Knehtilän Luomutuote Oy on ns. virtuaalihuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita. Aloitustarkastus
tehtiin asiakirjatarkastuksena. Toimija kuuluu Ruokaviraston luomuvalvontaan.

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA
1.6. Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Toimijan laatima omavalvontasuunnitelma oli pääosin riittävä.
Vaarojen arvioinnista keskusteltiin omavalvonnan vastuuhenkilön kanssa. HACCP-menettelyjä ei tarvitse ottaa
käyttöön, jos yrityksen omassa vaarojen arvioinnissa todetaan, ettei toiminnassa ole kriittisiä hallintapisteitä.
Toimijan tulee tunnistaa elintarviketuotannon kaikkiin vaiheisiin liittyvät vaarat, jotka voivat aiheuttaa
terveyshaittaa elintarvikkeisiin. Vaarojen vakavuus ja esiintymisen todennäköisyys on arvioitava sekä
määritettävä toimenpiteet, joiden avulla vaaroja hallitaan.
Vaarojen arvioinnin toimija on tehnyt käymällä tuotannon vaiheet ja sen mahdolliset vaarat läpi. Vastuunjaosta
mahdollisissa poikkeavissa tilanteissa on sovittu ja takaisinvetojen varalta on laadittu suunnitelma. Toimijan on
hyvä laatia vaarojen arvioinnista kuvaus yleisellä tasolla tuotannon kaikissa eri vaiheissa.
Valvontatoimenpiteet
Ei valvontatoimenpiteitä
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT
13.1. Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet)
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
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Havainnot ja toimenpiteet
Elintarvikkeista annettavien tietojen tarkastamista varten valittiin sattumanvaraisesti kaksi tuotetta, jotka olivat
Paljas granola ja Tattarimuro naturel.
Pakolliset pakkausmerkinnät löytyivät molempien tuotteiden pakkauksista suomen ja ruotsin kielellä.
Pakkausmerkintöjen oikeellisuutta ei tarkastettu.
Valvontatoimenpiteet
Ei valvontatoimenpiteitä
13.2. Ravintoarvomerkintä
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
Ravintoarvomerkintöjen säännöstenmukaisuus eli ovatko merkinnät muodollisesti oikein pakkauksessa,
tarkastettiin tuotteiden Paljas granola ja Tattarimuro naturel osalta. Molempien tuotteiden ravintoarvomerkinnät
olivat säännöstenmukaisia.
Ravintoarvomerkintöjen oikeellisuutta ei tarkastettu. Omavalvonnan vastuuhenkilön mukaan yritys tilaa
tuotteidensa ravintoarvolaskelmat ulkopuoliselta taholta, jolle lähetetään reseptiikka ja ainesosasuhteet.
Valvontatoimenpiteet
Ei valvontatoimenpiteitä
13.3. Markkinointi
Toiminnan arviointi

B = Hyvä

Oivahuomio

Tuotteiden markkinoinnissa on pientä huomautettavaa.

Havainnot ja toimenpiteet
Markkinointi tarkastettiin yrityksen kotisivuilta tuotteiden Paljas granola ja Tattarimuro naturel osalta. Yrityksen
kotisivuilla on valokuvia tuotteista ja tuotepakkauksista, tuotteiden kuvailu ja käyttötapa samalla tekstisisällöllä
kuin pakkauksissa sekä tuotetiedot. Markkinoinnin yleisen harhaanjohtavuuden osalta ei todettu huomautettavaa
kummankaan tuotteen osalta tarkastushetkellä.
Tuotteen Paljas granola tuotetiedoissa on käytetty väiteasetuksen (EY 1924/2006) artiklan 13(1) mukaista
ravitsemus- ja terveysväitettä. Väite koskee kauran sisältämää beetaglukaania. Käytetty väite ”Beetaglukaani
edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina” löytyy hyväksyttynä Euroopan komission väiterekisteristä.
Terveysväitteiden käyttö edellyttää pakollisia lisämerkintöjä väiteasetuksen artiklan 10(2)a-b mukaan.
Tuotetietoihin on lisätty asetuksen mukaisesti merkintä, kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava
väitetyn hyödyn saamiseksi, mutta pakollisiin lisämerkintöihin kuuluva maininta tasapainoisen ja monipuolisen
ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä puuttuu. Muutoin tuotteen markkinointi ja käytetyt
vapaaehtoiset väitteet ovat vaatimusten mukaiset.
Tuotteen Tattarimuro naturel markkinoinnissa, ravitsemusväitteiden (kuidun ja proteiinin lähde) ja vapaaehtoisten
väitteiden (gluteeniton) käytössä ei todettu huomautettavaa.
Toimijan tulee lisätä pakollisista lisämerkinnöistä puuttuva maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja
terveiden elämäntapojen tärkeydestä kotisivuilleen. Tällä hetkellä käytössä oleviin pakkauksiin merkintää ei
tarvitse tehdä, merkintä tulee lisätä pakkauksiin jatkossa. Toimijan tulee tarkistaa pakolliset lisämerkinnät myös
muiden tuotteiden kohdalta, jos niissä on käytetty ravitsemus- ja terveysväitteitä ja ottaa lisämerkinnät
tarvittaessa käyttöön.
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Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Knehtilän Luomutuote Oy on ns. virtuaalihuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä
elintarvikkeita. Yritys kehittää, valmistuttaa ja markkinoi kotimaiseen luomuviljaan
ja muihin luomuraaka-aineisiin perustuvia luomuelintarvikkeita tuotemerkillä
Knehtilän Pieni Puro. Knehtilän Luomutuote Oy:n aloitustarkastus tehtiin
asiakirjatarkastuksena. Tarkastusta varten toimijalta pyydettiin
omavalvontasuunnitelma, valokuvia tuotteista pakkausmerkintöjen
tarkastamiseksi sekä tiedot tuotteiden markkinoinnista. Osa tarkastettavista
asioista käytiin läpi omavalvonnan vastuuhenkilön kanssa puhelimessa ja
sähköpostitse.
Omavalvontasuunnitelman mukaan toimijan käyttämät alihankkijat ovat
elintarvikevalvonnan valvontakohteita ja heidän kelpoisuuttaan seurataan
toimijoiden päivitetyistä Oiva-raporteista. Sopimusvalmistajien
elintarviketurvallisuusosaaminen on varmistettu heidän
omavalvontasuunnitelmiensa perusteella esimerkiksi riittävän hygienian ja
mahdollisten allergeenien huomioimisessa. Keskusteltiin alihankkijoiden
kelpoisuuden seurannasta. Omavalvonnan vastuuhenkilö kertoi, että
sopimusvalmistajien tuotantotiloihin on tutustuttu ja alihankkijoihin ollaan tiiviisti
yhteydessä.
Raaka-aineiden laatu varmistetaan valitsemalla luotettavat toimittajat ja
pyytämällä heiltä vaatimustenmukaisuus- ja/tai luomuvalvontatodistukset.
Valmiiden tuotteiden laadun varmistaa sovitulla tavalla sopimusvalmistajat.
Keskusteltiin viljan ja valmiiden viljatuotteiden mahdollisista kemiallisista
vaaroista yleisellä tasolla Eviran ohjeen 17069/1 pohjalta.
Pakkausmateriaalit tilataan ainoastaan valmistajilta, joiden materiaalit ovat
sertifioidut ja vaatimustenmukaiset.
Pakkausmerkintöjen tarkastamiseen yrityksellä on ohjeistus. Keskusteltiin
vapaaehtoisista pakkausmerkinnöistä liittyen tuotteen mahdollisesti sisältämiin
pieniin kontaminanttimääriin. Tarkastettujen tuotteiden, Paljas granola ja
Tattarimuro naturel, pakkauksissa oli käytetty tällaista merkintää. On
suositeltavaa, että merkinnät ovat mahdollisimman tarkkoja niin, että kerrotaan
mitä pähkinää tai palkokasveja tuote saattaa sisältää.
Yritys käyttää kuluttajamarkkinoinnissaan kotisivujaan, Facebookia ja
Instagramia. Lisäksi yritys on tehnyt kaksi kertaa näytejakelua. Kaupan
keskusliikkeisiin toimija on yhteydessä suoraan, ja heille on tehty
(sähköinen)esite tuotteista. Yrityksen tuotteita ei ole myynnissä verkkokaupassa.

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki (23/2006)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
Asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EY) N:o
1924/2006
Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta (Ruokaviraston
ohje 16043/1)
Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille (1.6, 13.1, 13.2, 13.3)
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Maksu

195,00 €

Maksuperusteet

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 27.9.2018 § 50

Tarkastaja

TERVEYSTARKASTAJA
Terhi Kellberg
0408365117
terhi.kellberg@hyvinkaa.fi
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Tuotteiden markkinoinnissa on pientä huomautettavaa.
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