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Muuntogeenisten elintarvikkeiden omavalvonnan tarkastuslomakkeen täyttöohje
Yleistä lomakkeesta
Muuntogeenisten elintarvikkeiden omavalvonnan tarkastuslomake on suunniteltu käytettäväksi elintarvikkeiden valmistajien, valmistuttajien, maahantuojien, sisämarkkinatuojien, tukkukauppiaiden sekä varastojen tarkastuksilla.
Lomake voidaan täyttää sähköisesti (löytyy suomeksi Eviran internetsivuilta
www.evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Muuntogeeniset tuotteet ja ruotsiksi sivuilta
www.evira.fi > På svenska > Blanketter och anvisningar > Genetiskt modifierade produkter) tai sen voi tulostaa ja täyttää käsin.
Lomake toimii tarkastuspöytäkirjana, johon kirjataan tarkastuksessa mahdollisesti
annetut kehotukset ja sovitut määräajat. Yhteenveto tarkastuksen tuloksista kirjataan
KUTI-valvontatietojärjestelmään. Kopio täytetystä lomakkeesta allekirjoituksin annetaan toimijalle. Lomake käydään läpi vain niiden toimintojen osalta, joita on tarkastettavassa kohteessa. Muilta osin lomake jätetään tyhjäksi.
Tietoa mm. muuntogeenisten organismien valvonnasta, lainsäädännöstä, hyväksymisprosessista
ja
hyväksytyistä
lajeista
löytyy
Eviran
internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/muuntogeeniset_tuotteet__gm_/.

1 YLEISTÄ OMAVALVONNASTA
1.1 Kuka vastaa omavalvonnan päivittämisestä?
Omavalvonnan vastuuhenkilöä/-henkilöitä nimettäessä on huolehdittava siitä, että
heille on nimetty myös sijaiset.
1.2 Kuinka usein omavalvontasuunnitelmaa päivitetään?
Yrityksen tulee esim. kerran vuodessa tarkastaa omavalvontasuunnitelmansa, että se
edelleen vastaa yrityksen toimintaa. Lisäksi, mikäli valmistusmenetelmissä, tuotteissa
tms. tapahtuu muutoksia, tulee tarvittavat muutokset tehdä myös omavalvontasuunnitelmaan. Päivityksestä on syytä tehdä merkintä omavalvontasuunnitelmaan.
1.6 Onko yritys arvioinut omavalvontaansa?
Samassa yhteydessä, kun yritys päivittää omavalvontasuunnitelmaansa, sen tulee
myös tarkastella, miten omavalvontaa on käytännössä toteutettu; onko kirjaukset tehty suunnitelman mukaisesti, onko tarvittaessa tehty korjaava toimenpide ja onko siitä
merkintä? Samalla tarkastellaan, ovatko kirjauskäytäntö ja muut omavalvonnan toimenpiteet edelleen tarkoituksenmukaisia.
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1.7 Onko yrityksellä laadunhallintajärjestelmä?
Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi ISO 22000 tai ISO 9001 (ei pakollinen).

2 YRITYKSEN KÄYTTÄMÄT RAAKA-AINEET JA VALMIIT TUOTTEET
2.2 Onko toimijalla raaka-aineita tai tuotteita, jotka voivat olla muuntogeenisiä tai voivat sisältää muuntogeenisestä organismista valmistettuja aineksia?
Raaka-aineilla tai tuotteilla, jotka voivat olla muuntogeenisiä tai voivat sisältää muuntogeenisestä organismista valmistettuja aineksia tarkoitetaan sellaisia tuotteita, jotka
sisältävät muuntogeenistä kasvilajia, jota viljellään maailmalla paljon (kuten soija,
maissi, riisi tai pellava) (tietoa gm-kasvien viljelymääristä maailmalla: www.isaaa.org,
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications).
Jos tuotteessa on esim. soijaperäisiä ainesosia (esim. proteiinia, öljyä, lesitiiniä tai
rasvahappoperäisiä emulgointiaineita) tai maissiperäisiä ainesosia (esim. maltodekstriiniä, tärkkelyssiirappia, glukoosia, glukoosisiirappia tai sorbitolia) tai mahdollisesti
muuntogeenisen mikrobin tuottamia lisäaineita (esim. sitruunahappoa), on mahdollista että tuote sisältää muuntogeenisiä ainesosia.

2.3 Onko toimijalla raaka-aineita tai tuotteita, jotka sisältävät eläviä muuntogeenisiä organismeja (esim. soijapapua)?
Elävä muuntogeenien organismi tarkoittaa sellaista organismia, joka voi lisääntyä ja
siten mahdollisesti levitä ympäristöön (esim. soijapapu, pellavansiemen tai maitohappobakteeri).

3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN JA SEN TOIMIVUUDEN TARKASTUS
Ohjeet taulukoiden täyttöön
Jokainen rivi arvioidaan erikseen antaen havainnolle arvo (A, B, C, D) tai merkintä
”Huom.”-kenttään, että kyseistä kohtaa ei ole tarkastettu tällä kertaa ollenkaan (”ei
tarkastettu”) tai merkintä, että kyseistä kohtaa ei sovelleta tarkastettavassa valvontakohteessa (”ei sovelleta”). Valvontaviranomaiset arvioivat jokaisen rivin kohdalla, mitä
arvoa käyttävät. Säännösten vastaisuuden vakavuutta pohdittaessa voidaan hyväksynnän rajan olettaa olevan arvojen B ja C välillä.
Arviointiasteikko
• A = hyvä (kohteen tarkastuksessa todettiin, että asiat ovat kunnossa): Täyttää lainsäädännön vaatimukset ja on Eviran ohjeiden tai arvioidun toimialakohtaisen hyvän käytännön ohjeiden mukainen. Arvioinnin voi
antaa ainoastaan sellaiselle omavalvontasuunnitelmalle tai omavalvonnan
toteutukselle, joiden avulla elintarvikealan toimija hallitsee riskitekijät hyvin.
• B = tyydyttävä (kohteen tarkastuksessa todettiin pieniä puutteita):
Täyttää melko hyvin lainsäädännön vaatimukset ja Eviran ohjeiden tai ar-
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•

•

vioitujen toimialakohtaisten hyvän käytännön ohjeiden kattamat asiat.
Omavalvontasuunnitelmassa tai sen toteutuksessa on lieviä poikkeamia
lainsäädännön vaatimuksista. Epäkohdat korjattava, mutta aikataulu ei ole
kiireellinen.
C = välttävä (kohteen tarkastuksessa todettiin kohtalaisia puutteita):
Täyttää lainsäädännön vaatimukset melko huonosti. Kohteessa on vakavahkoja epäkohtia ja elintarviketurvallisuutta heikentäviä toimintatapoja.
Epäkohdat on korjattava valvojan kanssa sovitun määräajan puitteissa,
nopealla aikataululla.
D = huono (kohteen tarkastuksessa todettiin vakavia/paljon puutteita): Ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Kohteessa on vakavia epäkohtia
ja/tai elintarviketurvallisuuteen vakavasti vaikuttavia puutteita. Epäkohdat
on korjattava välittömästi. Tarvittaessa valvoja ryhtyy välittömiin hallinnollisiin pakkokeinoihin.

Huom.
Jos omavalvontasuunnitelmassa tai sen toteutuksessa ilmenee arvoja B, C tai D, tulee tähän kohtaan kirjata selitys ja/tai toimenpidesuunnitelma, jolla asia korjataan.
Koska sisäinen jäljitettävyys (kohdat 3.1.5.2 ja 3.2.6.1) ei ole lakisääteinen vaatimus,
ei näiden kohtien kohdalla edellytetä tehtäväksi toimenpidesuunnitelmia.

3.1 Yritys käyttää toiminnassaan muuntogeenisiä ainesosia tai valmiita tuotteita
Kohta täytetään vain, jos yrityksellä on muuntogeenisiä raaka-aineita tai tuotteita.
3.1.1.2 Kaupallisten ja saateasiakirjojen säilytys ja hallinta
Asiakirjoille on asetettu 5 vuoden arkistointivelvollisuus kauppatapahtumasta lähtien.
3.1.3 Tuotannon valvonta
Kysymys koskee vain valmistajia ja pakkaajia. Omavalvonnassa tulee kuvata, miten
raaka-aineiden sekoittuminen vältetään.
3.1.5 Jäljitettävyys ja takaisinvetoihin varautuminen
Toimijan tulee olla tietoinen, miten takaisinvetotilanteissa tulee toimia ja se tulee kirjata omavalvontasuunnitelmaan. Takaisinvetosuunnitelmasta tulee ilmetä vastuuhenkilö ja menettelyt, miten toimitaan ja keihin otetaan yhteyttä, kun tuote joudutaan vetämään pois markkinoilta. Kaikki tuotteiden takaisinvedot ja tehdyt korjaustoimenpiteet
kirjataan.
(Ks.
Eviran
ohjeet
takaisinvedoista
internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/takaisinvedot/. Sivuilta
löytyy myös ohje hyväksymättömien muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen takaisinvedosta.)

3.2 Yritys käyttää toiminnassaan ainesosia tai valmiita tuotteita, jotka voivat olla muuntogeenisiä
3.2.1 Raaka-aineiden ja tuotteiden hankinta
Jos yritys sopii tavarantoimittajan kanssa, että raaka-aineet eivät ole muuntogeenisiä,
siitä olisi hyvä olla kirjaus ostosopimuksissa sekä maininta omavalvontasuunnitelmassa. Sopimuksissa olisi syytä määritellä, mitä vaatimuksia kaupallisille asiakirjoille
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asetetaan, jotta varmistutaan siitä, etteivät raaka-aineet tai tuotteet sisällä muuntogeenisiä ainesosia.
3.2.2.3 Vastaanotettujen raaka-aineiden laadun tarkastaminen (ml. gmomavalvontanäytteet)
Omavalvonnassa tulee kuvata, miten muuntogeenisyyttä hallitaan ja seurataan omavalvontanäyttein. Tarve omavalvontanäytteiden tutkimiselle syntyy esim. jos toimijalla
on aihetta epäillä tuotteen määräystenvastaisuutta tai on aihetta varmistaa esim. eri
erien välillä, että tuote vastaa tilattua tai tuotantolinjat on puhdistettu asianmukaisesti.
Lisäksi mikäli toimija käyttää tuotteessaan vapaaehtoista ”gm-vapaa” –merkintää, on
eräkohtaisesti analyysituloksin osoitettava, ettei tuotteessa ole muuntogeenisiä aineksia.
3.2.4 Tuotannon valvonta
Ks. kohta 3.1.3.
3.2.5 Pakkausmerkinnät
Mikäli toimija käyttää tuotteessaan vapaaehtoista ”gm-vapaa” –merkintää, on hänen
varmistettava, että tuote noudattaa Eviran ohjetta vapaaehtoisen ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” –merkinnän käyttö elintarvikkeissa ja rehuissa (www.evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Muuntogeeniset tuotteet).
3.2.6
Katso kohta 3.1.5.

Tarkastuksen kulku ja havainnot
Tähän kirjoitetaan lyhyt ja vapaamuotoinen kertomus tarkastuksen kulusta sekä tarkastuskäynnillä tehdyistä havainnoista ja huomioista.

4 TARKASTUKSEN TULOKSET
Yhteenvetoarviointi muuntogeenisten elintarvikkeiden omavalvonnan tarkastuksen tuloksista sekä omavalvontasuunnitelman että omavalvonnan käytännön toteutuksen
osalta kirjataan tähän ja siirretään KUTI-valvontatietojärjestelmään.
Tähän kohtaan kirjataan myös ehdotetut toimenpiteet perusteluineen. Kopio allekirjoitetusta lomakkeesta täyttöohjeineen annetaan yrittäjälle.

Muutokset edelliseen versioon:
- Internetosoitteet päivitetty.
- Arviointiasteikon arvojen kuvaukset yhtenäistetty KUTI-ohjeiden kanssa.
- Tieto tulosten kirjaamisesta KUTI-valvontatietojärjestelmään lisätty ”Yleistä lomakkeesta”-otsikon
alle.
- Lisätty selitykset kohdille 3.2.2.3 ja 3.2.5.
- Pieniä sana- ja numerointimuutoksia.

