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Hyvän käytännön ohje (HKO)?

EU-säädökset:

• Kansallinen toimialan laatima ohje hygieniaa ja • Kansallinen toimialan laatima ohje hygieniaa ja 

HACCP-periatteiden soveltamista koskevista hyvistä 

käytännöistä.

• Euroopan yhteisön säädökset edellyttävät, että 

jäsenmaat rohkaisevat alan toimijoita laatimaan ja 

levittämään kansallisia hyvän käytännön ohjeita levittämään kansallisia hyvän käytännön ohjeita 

(Yleinen elintarvikehygienia-asetus 852/2004, III luku, 

7 – 8 artiklat)



Evira:

• Hyvien käytäntöjen ohjeiden käyttö voi auttaa 

yrityksiä hallitsemaan vaaroja ja osoittamaan 

elintarvikelainsäädännön vaatimustenmukaisuuden elintarvikelainsäädännön vaatimustenmukaisuuden 

täyttymisen (omavalvonta)

• Hyvien käytäntöjen ohjeessa kuvataan 

käytännönläheisellä ja yksinkertaisella tavalla 

vaarojen hallintamenetelmät

• Ohjeita voidaan käyttää etenkin niillä aloilla, joissa • Ohjeita voidaan käyttää etenkin niillä aloilla, joissa 

toiminta on yleisesti tunnettujen menettelyjen 

mukaista (mm. alkutuotanto)

• Elintarvikepuolelta tehty Suomessa vain elintarvike-

kuljetuksista ja ravintoloiden omavalvonnasta



Mitä muuta HKO on:

• Ammattikalastajalle työkalu, jossa koko kalankäsit-

telyketjun kulmakivet tiivistettyinä (lähikala, laatutyö)

• Kuvaa sitä työtä / ammattia, mitä ammattikalastajat • Kuvaa sitä työtä / ammattia, mitä ammattikalastajat 

tekevät ja antaa siten myös ammatin ulkopuolisille 

kuvan siitä, millaista ammattimainen kalastus on

• Kotimaisesta kalasta kiinnostuneille tietopaketti siitä, 

miten ammattikalastuksessa tehdään tietoista ja 

kokonaisvaltaista laatutyötäkokonaisvaltaista laatutyötä

• Ympäristöasioista kiinnostuneille kuva ammatista, 

jossa kalastusta tehdään vastuullisella ja kestävällä 

tavalla (kodeks varsinainen periaatelinjaus)



Mitä on tehty tähän mennessä?

• Työ aloitettiin 1.4.2012

• Alustavat versiot + ohjausryhmän tuki

• Tapaaminen Eviran asiantuntijoiden kanssa 

toukokuun alussa

• Lausuntoversio ulos toukokuun alussa

• Toukokuun lopussa annettuja lausuntoja 10, joiden 

perusteella ohjetta muokattiinperusteella ohjetta muokattiin

• Kalastajakäynnit (arvokasta kritiikkiä sisällöstä)

• Viimeisin versio lähetetty 23.8. Eviraan 

hyväksyttäväksi



HKO jatkossa

• Evira antaa HKO:sta lausunnon, jonka perusteella 

tehdään mahdollisesti vielä muutoksia (aikataulusta tehdään mahdollisesti vielä muutoksia (aikataulusta 

ei ole tarkkaa tietoa)

• ”Lopullinen” versio hyväksytään rannikko- ja 

sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeeksi ja se 

lähetetään tiedoksi EU:n komissioon, joka pitää kirjaa 

kansallisista hyvän käytännön ohjeista

• Aktiivinen levittäminen ja tiedottaminen alkaa

• Ammattikalastajien sitouttaminen HKO:n 

periaatteisiin, ”brändityö”



Kuvat: SAKL



HKO:n sisältö

• Keskittyy elintarvikkeeksi tarkoitetun kalan 

käsittelyyn siten, että tuloksena on mahdollisimman käsittelyyn siten, että tuloksena on mahdollisimman 

laadukas lopputuote (kala)

• Käsittää vain alkutuotannon osuuden (pyynti, 

veneessä perkaaminen, laatikointi, kuljetus)

• Jalostustoiminta (filerointi, savustus yms.) vaatii 

elintarvikehuoneistonelintarvikehuoneiston

• Pyrkii sisällöltään toimimaan omavalvontaohjelman 

runkona ammattikalastukseen



HKO jakaantuu kolmeen pääosaan + liitteet

1. Ennen kalastusta tapahtuvat avustavat toiminnot 

– Koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito (myös 

jääkone)jääkone)

– Kuljetuslaatikoiden varastointi ja puhdistus

2. Pyydysten kokeminen ja kalan käsittely veneessä

– Tainnutus, verestys, perkuu, jäähdytys

3. Kalan käsittely rannassa

– Punnitus, jäitys, jäljitettävyysasiakirjat– Punnitus, jäitys, jäljitettävyysasiakirjat

• Liitteet

– Vuokaavio, riskikartoitus, yleislomake, lyhyt ulkomyynnin 

ohjeistus



Avustavat toiminnot (poimintoja)

• Aluksen huolto ja pesu

• Kunnollinen pesupaikka • Kunnollinen pesupaikka 

• Konttien/laatikoiden pesu

• Välineiden varastointi

• Lastausalueen huolto

• Veden laadun seuraaminen• Veden laadun seuraaminen

• Jääkoneen huolto



Kontit ja laatikot sekä perkuuvälineet

Kuvat: A-M Taina



Kuvat: A-M Taina



Lastausalueiden kunnossapito

Siirtolaitteiden kunnossapito

Kuvat:SAKL



Veden laatuvaatimukset

• Vesi, jota käytetään kalojen puhdistamisessa ja jääh-

dyttämisessä, sekä kalankäsittelypintojen puhdistuk-

seen ja huuhtelemiseen, tulee olla puhdasta.seen ja huuhtelemiseen, tulee olla puhdasta.

• Puhdas = ei vierasta hajua tai makua eikä myöskään 

pieneliöitä, sinileviä tai vieraita aineita (esim. öljyä)

• Käytettävä vesi voi olla joko luonnonvettä (meri- tai 

järvivettä) tai talousvettä (kaivovesi tai verkostovesi)



Vedestä tehtävät tutkimukset

• Aistinvarainen laadunarviointi luonnonvedestä riittää 

(alkutuotantoasetus 1368/2011 2§ 3.mom.)(alkutuotantoasetus 1368/2011 2§ 3.mom.)

• Kaivovesi: vähintään E.coli, suolistoperäiset 

enterokokit, haju, maku (3 vuoden välein, jollei 

muutoksia havaittu)

• Näytteen analysointi tehtävä hyväksytyssä 

laboratoriossalaboratoriossa

• Kalan jalostusta = elintarvikehuoneisto – veden 

laatuvaatimukset STM:n asetuksesta 401/2001



Jääkone ja veden laatuvaatimukset

Kuvat: A-M Taina



Kalan käsittely aluksella

• Kalan poisto pyydyksestä

– Stressin, puristuksen, vaurioitumisen välttäminen– Stressin, puristuksen, vaurioitumisen välttäminen

• Tainnutus ja verestys

– Välitön tainnutus

– Oikeanlainen verestys (aortta tai kiduskaaret poikki)

– Verestäminen aina vedessä

• Perkaaminen (jos perataan veneessä)• Perkaaminen (jos perataan veneessä)

– Välineiden puhtaus, perkuujätteen käsittely

– Huolellinen perkaus ja kalan pesu hyvälaatuisella vedellä

– Bakteerit erityisesti ihon limakerroksessa, suolistossa ja 

kiduksissa



Tainnutus ja verestys

Kuvat: A-M Taina



Verestys ja perkuu



Kalan jäähdyttäminen

• Jää-vesi –seoksen käyttäminen jäähdyttää kaikkein 

tehokkaimmin (tavoitelämpötila +0 astetta)

• Nyrkkisääntönä 1/3 kalan määrästä tulee olla jäätä, • Nyrkkisääntönä 1/3 kalan määrästä tulee olla jäätä, 

jotta se riittää tehokkaaseen jäähdyttämiseen

• Yksinkertainen lämpömittari veden lämpötilan 

mittaamisessa auttaa jään tarpeen arvioinnissa

• Silmämääräisesti seurattaessa jää ei saa koskaan 

sulaa pois kokonaan kalan pinnalta

• Kalat vatsapuoli alaspäin laatikoihin

• Sulamisveden poistaminen laatikoista



Jäähdyttämisen ja puhtauden 

vaikutus kalan säilyvyyteen



Toiminta rannassa

• Punnitus

• Lajittelu• Lajittelu

• Laatikointi

• Jäittäminen

• Välivarastointi

– Korkeintaan 12 tuntia

• Asiakirjat

– Jäljitettävyys

– Erätunnukset

– (Alkutuotantopaikkailmoitus)



Jäljitettävyys ja muut tiedot
Laitoksiin, tukkuun ja vähittäismyyntiin menevän kalan 

mukana ilmoitetaan

• Kalan kauppanimi• Kalan kauppanimi

• Kalojen määrä

• Kalan pyyntipäivä

• Kalojen toimituspäivä

• Pyyntialue (lähikalan myynnissä tärkeä tieto)

• Aluksen tunnistenumero ja nimi (merellä)• Aluksen tunnistenumero ja nimi (merellä)

• Erätunniste

• Kalastajan tiedot (nimi ja yhteystiedot)

• Vastaanottajan tiedot



… jatkuu

• Tiedot mahdollisista markkinoille saattamisen 

rajoituksista (dioksiinimerkintä) 

– Koskee Suomesta peräisin olevaa luonnonvaraista lohta, yli – Koskee Suomesta peräisin olevaa luonnonvaraista lohta, yli 

17 cm:n kokoista silakkaa, luonnonvaraista nieriää, 

luonnonvaraista jokinahkiaista ja luonnonvaraista taimenta

– Näitä kaloja tai niistä saatuja tuotteita ei saa toimittaa 

Ruotsia lukuun ottamatta muihin EU-jäsenvaltioihin (lohen 

osalta poikkeus koskee myös Latvia)

• Asiakirjat on numeroitava tai oltava muuten • Asiakirjat on numeroitava tai oltava muuten 

yhdistettävissä lähetettyyn saaliserään

• Säilytettävä vähintään 6 kk, jotta vaatimus 

jäljitettävyydestä täyttyy



Liitteet

1. Toiminta aluksella tai pyyntipaikalla, vuokaavio

2. Riskianalyysi ja hallintakeinot2. Riskianalyysi ja hallintakeinot

3. Lomake veden laadun ja kalojen jäähtymisen 

seurantaan (näytä lomake)

4. Sovellettu lainsäädäntö luettelona

5. Lyhyt ulkomyyntiohje alkutuotannon kalanmyyntiin 

(muistilista)(muistilista)



Mitä hyötyä HKO:sta on?

• Laatujärjestelmä / omavalvontaohje

• Pitää esillä mediassa laadukas kotimainen • Pitää esillä mediassa laadukas kotimainen 

kalastuselinkeino ja kalan tuotanto

• Tulevaisuudessa ”laadun tae”, jonka avulla 

markkinoidaan tähän sitoutuneita kalastajia ryhmänä

• Kalastajakäynneillä oman paikan erityisongelmat 

saadaan esiin ja voidaan kehittää niihin ratkaisuja ja saadaan esiin ja voidaan kehittää niihin ratkaisuja ja 

levittää hyviä ideoita ja käytäntöjä



Lattiaongelmia

Kuvat: A-M Taina



Sokeutta omalle tutulle paikalle



Uusia ideoita 

Dyneemaverkko rysän 
suuosan päällä / Loviisa
Mikael LindholmMikael Lindholm



Hyviä käytäntöjä



KIITOS!KIITOS!
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