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1. Tiedot yrityksestä 
Yhteystiedot 
Yrityksen nimi: 
Osoite: 
Puh.: 
Email: 
 

2. Lihankäsittelylaitos 
2.1. Laitoksen hyväksymisasiakirjat ovat liitteenä. 
2.2. Pohjapiirustukset ovat liitteenä 

 
3. Toiminnan kuvaus 

3.1. Selvitys yrityksen harjoittamasta toiminnasta 
Toiminnot, työntekijämäärät yms. 
 

3.2. Tuoteryhmät ja tuotantomäärät  
Tuoreliha kg/v 
Pakasteliha kg/v 
Savutuotteet kg/v 
Kestotuotteet kg/v 
Säilykkeet kg/v 
Kuivaliha kg/v 

 
3.3. Raaka-aineiden hankinnat ja varastointi 

Laitoksessa käsitellään omia poroja jotka tulevat ? teurastamosta ? kuljetuksella 
Laitoksessa tehdään rahtityötä. Toimitus ? kuljetuksella 
 

3.4. Pakkausmateriaalien hankinnat 
Pakkauskissa käytettävät muovipussit hankitaan ??.  
Pakkauslaatikot.  
Purkit ym. 
 

3.5. Muiden tarvikkeiden hankinta 
Mausteet 
Hyötymikrobit 
Puru hankitaan Veljekset Suomelalta, jonka tuotteet on hyväksytty elintarvikeprosessien 
käyttöön. 
Makkarankuoret?? 
Tavarantoimittajien yhteystiedot liitteeksi ?? 
 

4. Valmistusohjeet ja prosessikaaviot  
Työt tehdään Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeita sekä työohjeita noudattaen. 
Toiminnassa mahdollisesti todetuista epäkohdista keskustellaan välittömästi henkilökunnan 
kanssa. Työohjeissa tapahtuneet poikkeamat sekä muut epäkohdat kirjataan aina 
työpäiväkirjaan.  
Tuotteiden prosessikaaviot ovat omavalvontasuunnitelman liitteenä. Valmistus ja työohjeet 
säilytetään ?? 
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5. Omavalvonta 

Omavalvonnan tukena käytetään Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeita. 
5.1. Vastuuhenkilö 

Laitoksen omavalvonnan toteutumisesta ja ajan tasalla pitämisestä vastaa ??.  
5.2. Omavalvontasuunnitelman päivitys 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina lainsäädännön niin vaatiessa tai toiminnan 
oleellisesti muuttuessa ja esitetään hyväksyttäväksi vuosittain. 

5.3. Omavalvontasuunnitelma säilys 
Omavalvontasuunnitelma säilytetään missä?? 
Omavalvonnan asiapaperit ja kirjanpito säilytetään kaksi vuotta ? tai vähintään tuotteiden 
säilyvyysajan. 

 
6. Valvontakohteet ja kirjaukset 

Tuotteiden valmistusta koskevat valvontakohteet ja valvontamenetelmät ovat 
prosessikaavioissa sekä liitteessä tuotevalvonta. 
Raaka-aineiden ja mausteiden vastaanotto, lähtevä tavara ?? Kirjataan Tuku-ohjelmaan 

 
7. Kriittiset hallintapisteet 

HACCP-pisteet ja niiden hallintakeinot on merkitty prosessikaavioihin. 
 
8. Henkilökunta  

Henkilökunnan terveydentilaa seurataan Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeiden 
mukaisesti. Työntekijöiden henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa. 

. 
8.1. Töihin perehdyttäminen 

Uudet työntekijät perehdytetään työohjeisiin, omavalvontasuunnitelmaan ja Liha-alan 
laitosten hyvien toimintatapojen ohjeisiin liitteen mukaisesti. Perehdytystä koskevat 
kirjaukset tehdään liitteeseen Töihin perehdyttäminen. 

8.2. Hygieeniset toimintatavat 
?? vastaa siitä että henkilökunta noudattaa kaikessa toiminnassaan Liha-alan laitosten 
hyvien toimintatapojen ohjeita. Tarvittaessa henkilökuntaa huomautetaan ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä ja niistä tehdään tarvittavat kirjaukset työpäiväkirjaan. 

8.3. Koulutussuunnitelma 
Henkilökuntaa koulutetaan aina tarvittaessa. Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain 
liitteenä olevalla lomakkeella. 

 
9. Lämpötilan seurantajärjestelmä 

Laitoksen kylmälaitteiden ja tuotantotilojen lämpötiloja seurataan ?? seurantajärjestelmän 
mukaisesti. Tiedot löytyvät 

 
10. Laadunseuranta 

Laadunvarmistus toteutetaan Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeiden mukaisesti.  
 

10.1. Talousveden laadunseuranta.  
Talousveden laatua seurataan liitteenä olevan näytteenottosuunnitelman mukaisesti.  
Näytteenoton toteutumisesta huolehtii ?? 
 

10.2. Elintarvikkeiden laadunseuranta.  
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Elintarvikkeille tehdään liitteen mukaisia tuotearviointeja (kuinka usein?). Tuotteitta tutkitaan 
näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Tuotearviointien ja näytteenoton toteutumisesta vastaa. 
 
10.3. Siivouksen laadun seuranta 
Tuotantotilat tarkistetaan aina ennen töiden aloittamista. Tarkastukset kirjataan liitteenä 
olevalle lomakkeelle. Siivouksen seurannan toteutumisesta vastaa?? 

 
11.  Jäljitettävyys-seuranta 

Laitokseen saapuvien tuotteiden tarkastuksessa noudatetaan Liha-alan laitosten hyvien 
toimintatavan ohjeita. Vastaanottotarkastukset kirjataan liitteenä olevalle lomakkeelle tai 
TUKU-ohjelmaan. 
Laitoksesta lähtevistä tuotteista pidetään kirjaa Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen 
ohjeiden mukaisesti.  

 
12. Takaisinvetosuunnitelma 

Mahdolliset takaisinvedot toteutetaan Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeiden 
mukaisesti.  
Omavalvontasuunnitelman liitteenä on takaisinvetoilmoitus 
 

13. Haittaeläinten torjunta 
Haittaeläinten torjuntaohjelma on liitteenä. 

 
14. Siivoussuunnitelma 

Laitoksen siivoussuunnitelma ja pesuaineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat liitteenä. 
Siivouksessa noudatetaan Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeita. 

 
15. Laitoksen kunnossapito 

Laitokselle laaditaan kunnossapitosuunnitelma vuosittain ja huollot pyritään tekemään aina 
ennen toimintakauden alkua. Kunnossapitosuunnitelma on omavalvonnan liitteenä. 
 

16. Jätehuolto 
Jätehuolto toteutetaan Liha-alan laitosten hyvien toimintatapojen ohjeiden mukaisesti 
 
 
 

 
Paikka:  __________________________ 
Aika: __________________________ 
 
Allekirjoitus: __________________________ 
Nimen selvennys: 


