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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukai-
sen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta. 
Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavak-
si elintarvikelakia. 

Ehdotetun lain tavoitteena on panna kansal-
lisesti täytäntöön neuvoston asetus luonnon-
mukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja sen no-
jalla annetut Euroopan unionin säädökset. 
Ehdotetun lain sisältö vastaa pääosin voimas-
sa olevia säädöksiä. Tarkoitus on saattaa sää-
dökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia. 
Lailla säädettäisiin valvontajärjestelmästä 
sekä toimivaltaisista viranomaisista. Lakiin 

sisällytettäisiin muun muassa säännökset 
toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtä-
vistä ja tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä 
sekä viranomaisten välisestä tietojen vaih-
dosta. Lailla selkeytettäisiin myös markkina-
valvonnan toimeenpanoa. Lakiin otettaisiin 
myös säännökset niistä valtuuksista, joilla 
toimeenpannaan jäsenvaltion päätettäväksi 
määrätyt, luonnonmukaiseen tuotantotapaan 
liittyvät, luonteeltaan tekniset yksityiskohdat. 
Lisäksi laissa säädettäisiin pakkokeinoista ja 
seuraamuksista.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2015. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Esityksen tavoitteena on luonnonmukaista 
tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettuja re-
huja sekä elintarvikkeita koskeva laintasoi-
nen sääntely, jolla pannaan toimeen asiaa 
koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö sekä 
saattaa voimassaolevat säännökset vastaa-
maan perustuslain vaatimuksia. Esitetyllä 
lailla tullaan säätelemään valvonnasta ja yh-
teisölainsäädännön toimeenpanon vuoksi 
välttämättömistä säännöistä. 

Luonnonmukaisella tuotantotavalla tarkoi-
tetaan erityisellä säädöksissä määritellyllä 
tuotantotavalla tuotettuja maataloustuotteita, 
elintarvikkeita ja eläinten rehuja.  

Luonnonmukaisesti tuotetuiksi maatalous-
tuotteiksi, elintarvikkeiksi ja rehuiksi katso-
taan tuotteet, joissa on viittaus maatalouden 
luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Luon-
nonmukaisesta tuotantotavasta käytetään 
myös termejä luomu sekä ekologinen, biolo-
ginen ja orgaaninen viljely.   

Euroopan unionin lainsäädännön mukaan 
luonnonmukainen tuotantotapa on kokonais-
valtainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuo-
tantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön 
kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehitty-
nyt biologinen monimuotoisuus, luonnonva-
rojen säästäminen ja eläinten hyvinvointia 
koskevien, tiukkojen standardien soveltami-
nen. Tuotannossa otetaan huomioon tiettyjen 
kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on 
tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnolli-
sin menetelmin. Luonnonmukaisella tuotan-
totavalla on siten kahtalainen yhteiskunnalli-
nen merkitys. Yhtäältä se tuottaa erityisille 
markkinoille tuotteita luonnonmukaisia tuot-
teita haluaville kuluttajille ja toisaalta tarjoaa 
julkishyödykkeitä, jotka edistävät ympäris-
tönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maa-
seudun kehittämistä. 

 

2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö 

Luonnonmukaista maataloustuotantoa ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuo-
tantosääntöjä, merkintöjä ja valvontaa sekä 
tuontia Euroopan ulkopuolelta unionin alu-
eelle säädellään Euroopan unionissa yhteisel-
lä lainsäädännöllä. Keskeiset luonnonmukai-
sesti tuotettuja tuotteita ja tuotantoa koskevat 
EU:n säädökset ovat: 

• neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 
Neuvoston asetus luonnonmukaisesta tuotan-
nosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuot-
teiden merkinnöistä sekä asetuksen 2092/91 
kumoamisesta (neuvoston asetus),  

• komission asetus (EY) N:o 889/2008 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnon-
mukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöis-
tä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
834/2007 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuo-
tannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 
(toimeenpanoasetus),  

• komission asetus (EY) N:o 1235/2008 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 so-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä kolmansista maista tuotavien 
luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestely-
jen osalta (tuontiasetus), ja 

• rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suo-
ritetusta virallisesta valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 882/2004 (valvonta-asetus). 

Neuvoston asetuksen soveltamisalaan kuu-
luvat maataloustuotteet, rehut, elintarvikkeet 
ja alkoholijuomat. Myös viljellyt kalat sekä 
luonnosta kerätyt kasvit ja kasvituotteet kuu-
luvat asetuksen piiriin. Eräiden tuotannonalo-
jen osalta, kuten siipikarja- ja kasvihuonetuo-
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tannon, on nykyisten tuotantoehtojen täyden-
täminen edelleen vireillä.  

Kansallisesti EU:n luonnonmukaista tuo-
tantoa koskeva lainsäädäntö on pantu täytän-
töön Euroopan yhteisön yhteisen maatalous-
politiikan täytäntöönpanosta annetun lain 
(1100/1994) nojalla. Lakia on sovellettu Eu-
roopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan 
toimeenpanoon ja siihen sisältyvät muun 
muassa säännökset toimivaltaisista viran-
omaisista sekä yleisluonteinen säännös val-
vonnasta sekä säännökset tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeudesta. Lain 11 §:ssä säädetään 
hyvin väljästi ja avoimesti tarkempien sään-
nösten ja määräysten antamisoikeudesta. Py-
kälän 2 momentin mukaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä muun muassa maa- ja 
puutarhataloustuotteista, eläimistä, rehuval-
misteista ja elintarvikkeista sekä näiden val-
vonnasta. Tarkemmat säännökset voivat kos-
kea esimerkiksi tuotantoa, käsittelyä ja mer-
kitsemistä sekä valvonnan vaatimien rekiste-
rien perustamista ja ylläpitoa sekä niihin liit-
tyvää toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvol-
lisuutta. Lisäksi maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella voidaan pykälän 3 momentin 
mukaan tarvittaessa antaa tätä lakia tarkem-
pia säännöksiä Euroopan yhteisön säännök-
sissä jäsenvaltioiden päätettäväksi jätetyistä 
seikoista.  

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-
tiikan täytäntöönpanosta annetun lain nojalla 
maa- ja metsätalousministeriö on antanut 
asetuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, 
luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja 
valvonnasta (846/2008). Asetus sisältää kan-
salliset säädökset valvontajärjestelmästä, vi-
ranomaisten välisestä työnjaosta toimijoiden 
ja tuotteiden valvonnassa, tuotannossa käy-
tettävästä lisäysaineistosta, eläintuotannosta 
ja rekistereistä. 

Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalo-
uspolitiikan täytäntöönpanosta on kumottu 
lailla maatalouden tukien toimeenpanosta 
(192/2013), joka tuli voimaan 19 päivänä 
maaliskuuta 2013. Tämän lain siirtymäsään-
nösten nojalla maa- ja metsätalousministeri-
ön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, 
luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja 
valvonnasta on jäänyt edelleen voimaan, 
kunnes toisin säädetään. 

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva sään-
tely Euroopan unionissa 

 
Euroopan unionin luonnonmukaista tuotan-

toa koskevan sääntelyn tarkoituksena on ku-
luttajien luottamuksen varmistaminen takaa-
malla tuotteiden aitous, sekä varmistaa tuot-
tajille tasapuolisen kilpailun edellytykset se-
kä sisämarkkinoiden toimivuus.  

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva neu-
voston asetus asettaa vähimmäisvaatimukset 
luonnonmukaisesti tuotetuille maataloustuot-
teille, elintarvikkeille ja rehuille sekä määrit-
telee edellytykset tällaisten tuotteiden tuon-
nille Euroopan unionin ulkopuolisista maista. 
Neuvoston asetusta ei tällä hetkellä sovelleta 
kosmeettisiin tuotteisiin eikä tekstiileihin, 
vaikka näissä saatetaankin käyttää raaka-
aineina luonnonmukaisesta maataloudesta 
peräisin olevia raaka-aineita ja kyseisten 
tuotteiden pakkausmerkinnöissä ja mainon-
nassa voi siten olla viittauksia luonnonmu-
kaiseen tuotantotapaan. 

Neuvoston asetus asettaa tuotannolle vä-
himmäisvaatimukset, mutta asettaa samalla 
sääntelylle myös enimmäistason. Jäsenvaltiot 
eivät siis voi asettaa asetusta tiukempia kan-
sallisia säännöksiä, koskien luonnonmukaista 
maataloustuotantoa tai luonnonmukaisesti 
tuotettuja elintarvikkeita ja rehuja. Kansalli-
nen liikkumavara tuotantoa koskevien sään-
nösten osalta on erittäin pieni ja rajoittuu 
vain erikseen mainituille osa-alueille. Tällai-
sia ovat esimerkiksi tuotantosääntöjen yksi-
tyiskohdat koskien niitä eläinlajeja, joille yh-
teisössä ei ole harmonisoitu lajikohtaisia tuo-
tantosääntöjä, kuten tarhatut riistaeläimet ja 
kanit. 

Keskeistä luonnonmukaisen kasvinviljelyn 
ja eläintuotannon sääntelyssä on maatilan ul-
kopuolisten tuotantopanosten rajoitettu käyt-
tö. Tuotannossa sallituista lannoitteista, 
maanparannusaineista, kasvinsuojeluaineista 
sekä rehun lisäaineista on säädetty yksityis-
kohtaisilla luetteloilla. Luonnonmukaisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen val-
mistuksessa tarvittavien lisäaineiden ja tek-
nologisten apuaineiden käyttöä on rajoitettu 
ja sallittuja ovat vain asetuksessa kuvatut ai-
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neet ja tuotteet. Luonnonmukaisen eläintuo-
tannon säännösten tavoitteena on varmistaa 
eläimille korkea eläinsuojelun taso sekä 
mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymi-
seen ja hyvään terveydentilaan lajityypillisen 
ravinnon ja liikunnan avulla. Luonnonmukai-
sesti tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen 
valmistusmenetelmiä ja valmistuksessa käy-
tettyjä aineita rajoittamalla varmistetaan tuot-
teen luonnonmukaisuuden ja olennaisten 
ominaisuuksien säilyminen kaikissa tuotan-
toketjun vaiheissa.  

Neuvoston asetus sisältää jäsenvaltioille 
velvoitteen ylläpitää erityistä luonnonmukai-
sen tuotannon valvontajärjestelmää ja siihen 
liittyvää tarkastustoimintaa, joko viranomais-
ten tai tehtävään hyväksyttyjen laitosten 
avulla. 

Neuvoston asetus kuuluu rehuja ja elintar-
vikkeita koskevan valvonta-asetuksen sovel-
tamisalaan. Valvonta-asetus antaa yhdenmu-
kaiset puitteet virallisen valvonnan järjestä-
misestä. Valvonta-asetusta sovelletaan tie-
tyiltä osin luonnonmukaisen tuotannon val-
vontaan. Näitä ovat muun muassa tarkastus-
ten kohdentamista, näytteenottoa ja analyyse-
jä koskevat vaatimukset sekä valvontaa suo-
rittavan henkilöstön yleiset pätevyysvaati-
mukset. Komission pyrkimyksenä on tulevai-
suudessa siirtää kaikki keskeiset valvontaa 
koskevat vaatimukset valvonta-asetukseen.  

EU:n komission vuoden 2013 työohjel-
maan sisältyi ensimmäinen vaikutusarviointi 
nykyisestä luonnonmukaista tuotantoa kos-
kevasta lainsäädännöstä ja lainsäädäntöehdo-
tuksen hyväksyminen luonnonmukaista tuo-
tantoa koskevan sääntelyn kokonaisvaltai-
seksi tarkastelemiseksi. Komissio antoi ehdo-
tuksen neuvoston asetuksen uudistamiseksi 
maaliskuussa 2014 (KOM(2014) 180 lopulli-
nen). 

Neuvoston asetusta vastaavaa lainsäädän-
töä on myös useissa EU:n ulkopuolisissa 
maissa. Lainsäädännön sisältö on eri maissa 
varsin yhtenäinen jo kansainvälisen kaupan 
tarpeiden näkökulmasta ja säännösten har-
monisoimiseksi Maailman terveysjärjestön 
WHO:n ja YK:n elintarvike- ja maatalo-
usjärjestön FAO:n perustamalla Codex Ali-
mentarius -komissiolla on luonnonmukaista 
tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettuja 
elintarvikkeita koskeva ohjeistus. 

Mikäli jäsenvaltio on siirtänyt neuvoston 
asetuksen edellyttämät, luonnonmukaisen 
tuotannon tarkastukset tehtäviin hyväksytyil-
le yksityisille tarkastuslaitoksille, sovelletta-
vaksi tulee myös Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/123/EY palveluista 
sisämarkkinoilla. Direktiivi on Suomessa 
pantu toimeen lailla palvelujen tarjoamisesta 
(1166/ 2009). Sen mukaisesti yhdessä jäsen-
valtiossa tehtävään hyväksytty laitos voi tar-
jota tarkastuspalveluja muissa, toimivaltaa 
yksityisille tarkastuslaitoksille siirtäneissä jä-
senvaltioissa.  

 
Ruotsi 
 
Ruotsi on valinnut EU-lainsäädännön sal-

limista valvontavaihtoehdoista yksityisiin lai-
toksiin perustuvan järjestelmän. Neuvoston 
asetuksen edellyttämä valvonta on tällä het-
kellä Ruotsissa pantu täytäntöön uudella lail-
la luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 
(lag om kontroll av ekologisk produktion, 
2013:363). Uuden lain mukaan valvontavi-
ranomaisia ovat Livsmedelsverket, Statens 
jordbruksverk ja muut tehtävään erikseen 
valtuutetut viranomaiset sekä kunnat. Uutta 
laissa on muun muassa kuntien mahdollisuus 
tehdä yhteistyötä valvonnassa, valvontavi-
ranomaisten mahdollisuus päättää tuotteiden 
haltuunotosta, jos ne eivät täytä vaatimuksia, 
ja valvontaviranomaisten mahdollisuus saada 
virka-apua poliisilta tietyissä tapauksissa. Li-
säksi toimija, joka ei ilmoita toimintaansa 
valvontaa varten, voidaan määrätä maksa-
maan rangaistusmaksu. Uutta on myös se, et-
tä yksityisen tarkastuslaitoksen tekemästä 
päätöksestä voidaan valittaa lääninhallituk-
selle. 

Livsmedelverket ja Jordbruksverket voivat 
päättää siirtää valvontatehtäviään yksityisille 
tarkastuslaitoksille. Tällä hetkellä valvonta-
tehtävään on hyväksytty viisi yksityistä tar-
kastuslaitosta, jotka valvovat toimijoita, jotka 
tuottavat, harjoittavat tukkukauppaa tai tuo-
vat maahan luonnonmukaisesti tuotettuja 
tuotteita kolmansista maista. Tarkastuslaitok-
set ovat Kiwa Sverige, SMAK AB, HS Certi-
fiering AB, Valiguard AB ja Controlcert 
Scandinavia AB. Osa tarkastuslaitoksista on 
keskittynyt vain tietynlaisten toimijoiden 
valvontaan. 
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Jos valvonnassa löytyy poikkeama, on tar-
kastuslaitoksen tehtävä poikkeamaraportti vi-
ranomaisille, joiden tehtävänä on päättää, 
saako tuotetta myydä luonnonmukaisena. Jos 
kyse on merkittävästä virheestä, voi viran-
omainen joutua päättämään määräajasta, jon-
ka aikana toimija ei saa myydä tuotteita 
luonnonmukaisina. 

 
Tanska 
 
Tanskan luonnonmukaista tuotantoa kos-

kevan lain (Bekendtgørelse af økologiloven 
nr 416/3.5.2011) mukaan keskeinen toimival-
ta on elintarvike-, maatalous- ja kalastusmi-
nisteriöllä (ministeriet for fødevarer, land-
brug og fiskeri). Ministeriö voi siirtää lain 18 
§:n nojalla toimivaltaansa toiselle viranomai-
selle tai viranomaisinstituutiolle. Tanskassa 
on valittu valvontatavaksi yksinomaan viran-
omaisvalvonta. 

Toimivalta on jaettu NaturErhvervstyrelsen 
ja Fødevarestyrelsen kesken. NaturErhvervs-
tyrelsen käsittelee asiat, jotka koskevat luon-
nonmukaisten maataloustuotteiden tuotantoa 
ja markkinointia, ja Fødevarestyrelsen asiat,  
jotka koskevat elintarvikkeiden tuotantoa ja 
markkinointia.  

Luonnonmukaisten toimijoiden valvonta ja 
sertifiointi on Tanskassa maksutonta. 
 
2.3 Luonnonmukainen maataloustuotan-

to Suomessa ja EU:ssa  

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten 
tarkoituksena on markkinointisuuntautunei-
suuden korostaminen ja kuluttajien kysyntää 
vastaavien laadukkaiden tuotteiden tuotan-
non edistäminen, minkä pitäisi vauhdittaa en-
tisestään luonnonmukaisten tuotteiden mark-
kinoita. Sen vuoksi luonnonmukaista tuotan-
toa koskevan lainsäädännön vaikutus maata-
louspolitiikkaan on yhä suurempi ja läheises-
ti kytköksissä maatalousmarkkinoiden kehi-
tykseen. 

Luonnonmukainen maataloustuotanto ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkei-
den markkinat ovat useissa EU-maissa kas-
vaneet nopeasti viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Eräissä EU-valtioissa luonnonmukai-
sen tuotannon osuus viljellystä maatalous-
maasta on huomattava, kuten vuonna 2011 

Itävallassa noin 20 prosenttia, Ruotsissa ja 
Virossa noin 15 prosenttia, Saksassa noin 6 
prosenttia ja Suomessa noin 9 prosenttia. 
Koko EU:ssa luonnonmukaista viljelyä on yli 
10,6 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 
5 prosenttia viljellystä maatalousmaasta. 
Luonnonmukaisen eläintuotannon osuus 
vaihtelee lajeittain ja suurin suhteellinen 
osuus on vuohilla, lampailla ja naudoilla. Jä-
senvaltioiden väliset erot luonnonmukaisen 
eläintuotannon jakautumisessa ovat merkit-
täviä.   

Euroopassa luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinat ovat arvoltaan noin 20 miljardia 
euroa eli noin 1,5 prosenttia koko elintarvi-
kemarkkinoista. Luonnonmukaisesti tuotettu-
jen elintarvikkeiden tuonti Euroopan unioniin 
sen ulkopuolelta on merkittävää, sillä noin 15 
prosenttia Euroopassa kulutetuista luonnon-
mukaisista tuotteista on tuotettu sen ulkopuo-
lella. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintar-
vikkeiden tuonti myös Suomeen on varsin 
laajaa, mutta tuonnista ei ole tilastoja.  

Suomessa oli vuonna 2012 kaikkiaan 4322 
luonnonmukaisesti viljelevää tilaa, joista 
759:llä tilalla oli myös luonnonmukaista 
eläintuotantoa. Valtaosa eläintiloista harjoitti 
naudanlihan- tai maidontuotantoa. Luon-
nonmukaisesti viljelty peltoala oli noin 
198 000 hehtaaria vuonna 2012. Luonnon-
mukaisten tilojen keskipinta-ala on noin 46 
hehtaaria. Maatalouslaskennan mukaan suo-
malaisten luomuviljelijöiden koulutusaste on 
muita viljelijöitä korkeampi ja yrittäjät ovat 
keskimääräistä nuorempia. Myös Suomessa 
luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkei-
den kysynnän kasvu on viime vuosina ollut 
nopeaa, mutta silti ne edustavat vain alle 2 
prosenttia elintarvikkeiden ostojen arvosta 
Suomessa.  Luonnonmukaisesti tuotettujen 
elintarvikkeiden markkinoiden vuotuinen 
kasvu on viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana ollut yli 10 prosenttia.  

Suomen hallitus asetti 9 tammikuuta 2013 
tavoitteeksi, että vuonna 2020 Suomen pelto-
pinta-alasta olisi luonnonmukaisessa tuotan-
nossa 20 prosenttia. Tavoitetta tukee 16 tou-
kokuuta 2013 annettu valtioneuvoston peri-
aatepäätös hallituksen luomualan kehittämis-
ohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet 
vuoteen 2020. 
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2.4 Luonnonmukaista tuotantoa koske-
van EU:n lainsäädännön toimeenpa-
no Suomessa  

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan 
järjestämisestä vastaava viranomainen on 
maa- ja metsätalousministeriö. 

Valvonta on organisoitu siten, että keskei-
senä valvontaa ohjaavana viranomaisena on 
Elintarviketurvallisuusvirasto, jäljempänä 
Evira, joka pitää rekisteriä viljelijöistä sekä 
luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkei-
den ja rehujen valmistajista, valmistuttajista, 
maahantuojista ja tukkukaupoista. Evira val-
voo luonnonmukaisesti tuotettujen elintar-
vikkeiden ja rehujen valmistajia, valmistutta-
jia, maahantuojia, viejiä, tukkukauppoja ja 
tukkukauppaa sekä siemenpakkaamoja. Evira 
myös ohjeistaa luonnonmukaisen tuotannon 
valvonnan ja hoitaa tarkastustoimintaan liit-
tyvän maksuliikenteen, kouluttaa tarkastajat 
sekä laatii vuosittaiset valvontasuunnitelmat 
ja raportoi valvonnasta osana valvonta-
asetuksen edellyttämää elintarvike- ja rehu-
alan monivuotista valvontasuunnitelmaa.  

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, 
jäljempänä ELY-keskus, valvoo viljelijöitä ja 
maatiloilla tapahtuvaa jalostusta, käyttäen 
apunaan Eviran valtuuttamia tarkastajia. Vil-
jelijän ja tilan hyväksymisestä valvontajärjes-
telmään päättää ELY-keskus. ELY-keskusten 
tehtäviin kuuluu myös luonnonmukaisesti 
tuotettujen maataloustuotteiden markkina-
valvonta. 

ELY-keskusten toiminnan tehostamiseksi 
on suunnitteilla toimintojen keskittämistä ja 
tiettyihin valvontatehtäviin erikoistumista. 
Suunnitelmissa on myös keskittää luonnon-
mukaisen tuotannon valvontaa, jotta valvon-
nan laatu ja resurssit voitaisiin paremmin 
turvata. Muutokset eivät vaikuta tähän esi-
tykseen, vaan ne tehdään osana alemman ta-
soista sääntelyä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto, jäljempänä Valvira, valvoo luonnon-
mukaisesti tuotettujen alkoholijuomien val-
mistajia, maahantuojia, viejiä ja tukkukaup-
poja sekä niiden markkinointia. 

Tullin tehtävänä on valvoa EU:n ulkopuo-
lisista maista tuotavien luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden maahantuontia. Tullin 
tehtävänä on myös valvoa Euroopan unionin 

jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien mui-
den kuin eläimistä saatavien luonnonmukai-
sesti tuotettujen elintarvikkeiden vaatimus-
tenmukaisuutta niiden Suomessa tapahtuvan 
elintarvike-erän purkamisen ja varastoinnin 
yhteydessä. 

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvik-
keiden kaupan pitämisen valvonnasta vähit-
täismyynnissä vastaavat elintarvikelaissa 
(23/2006) tarkoitetut valvontaviranomaiset. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
nojalla Ahvenanmaalla on voimassa maakun-
talaki luonnonmukaisen maataloustuotannon 
valvonnasta (landskapslag (ÅFS 1995:52) 
om kontroll av ekologisk jordbruksprodukti-
on), jota on viimeksi muutettu lailla 2012:29. 

Ahvenanmaan maakunnassa toimijoiden 
valvonnasta ja toimijoita koskevasta rekiste-
ristä vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus, 
luonnonmukaisesti tuotettuja alkoholijuomia 
ja väkiviinaa lukuun ottamatta. 

 
Valvontakohteet ja valvontaan käytetyt voi-
mavarat 

Vuonna 2012 luonnonmukaisen tuotannon 
valvontaan Manner-Suomessa kuului 4880 
yritystä. Maatiloja näistä oli 4188, elintar-
vikkeiden ja rehujen valmistajia, pakkaajia, 
maahantuojia tai tukkukauppoja oli noin 700. 
Valvontaan kuuluvista toimijoista 86 pro-
senttia oli maatiloja ja muita alkutuotannon 
toimijoita. Tarkastuksia toimijoiden tiloissa 
tehtiin yhteensä 6353. Evirassa ja ELY-
keskuksissa luonnonmukaisen tuotannon 
valvontaan ja sen hallinnointiin käytetty 
työmäärä on ollut keskimäärin noin 40 henki-
lötyövuotta (htv). Tästä Eviran osuus on noin 
10 htv:tä, ELY-keskusten noin 16 htv:tä. Li-
säksi ostopalveluna tehtävään tarkastustyö-
hön on käytetty noin 13 htv:tä. Hallintopää-
tökset näistä tarkastuksista tehdään aina vi-
ranomaisten toimesta. 

Valviran luonnonmukaisen tuotannon val-
vontaan kuului 65 yritystä vuonna 2012 eli 
noin prosentti luonnonmukaisen tuotannon 
valvontaan kuuluvien toimijoiden kokonais-
määrästä. Valvonta tehdään pääasiassa alko-
holilaissa (1143/1994) säädetyn elinkeinon-
harjoittajiin kohdistuvan valvonnan yhtey-
dessä ja käyttäen laissa kuvattua alkoho-
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lielinkeinorekisteriä. Valvontaan käytetty 
työmäärä vastaa noin 0,5 henkilötyövuotta. 
 

Valvonnan kustannukset 
 

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaan 
liittyvät suoritteet ovat maksullisia. Maksuis-
ta säädetään maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksessa Elintarviketurvallisuusviraston 
maksullisista suoritteista (1056/2012) ja sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksessa Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
maksullisista suoritteita (151/2012).  

Valvonnan kokonaiskustannukset Eviran, 
ELY-keskusten ja ostopalveluiden osalta oli-
vat vuonna 2012 yhteensä noin 3 109 000 eu-
roa ja toimijoilta perityt maksut olivat noin 
1 981 000 euroa. Maksullisen toiminnan kus-
tannusvastaavuus on ollut hyvä.  Maksutto-
man toiminnan osuus muodostuu viran-
omaiskustannuksista, jotka syntyvät mm. 
EU-säädöksiin perustuvista viranomaistehtä-
vistä, kansallisista asiantuntijatehtävistä ja 
velvoitteesta neuvoa toiminnanharjoittajia 
säädösten noudattamisessa.  

 

Valvonnan kustannukset ja suoritteet Evirassa ja ELY-keskuksissa* 1000 euroa 
 
 2008 2009 2010 2011 2012** 
kokonaiskustannukset 2 154 2 228 2 411 2 529 3 109 
josta maksullisen toimin-
nan kustannukset 

1 320 1 602 1 590 1 719  1 727 

maksullisen toiminnan 
tulot 

1 357 1 445 1 572 1 737 1 981 

kustannusvastaavuus, 
prosenttia 

103 90 99 101 115 

kokonaistyöpanos (htv) 
suoritteita kpl  

38 
6126 

41 
6370 

40 
6531  

39  
6741  

48 
6433  

 
*   Ei sisällä Valviran suoritteita ja kustannuksia, jotka vuonna 2012 olivat noin 35 000 euroa. 

** Vuonna 2012 toteutettiin viranomaisen uuden tietojärjestelmän käyttöönotto, mikä väliaikaisesti lisäsi tarvitta-

vaa henkilötyöpanosta. 

 
Valvonnan toimeenpano ja toteutus vuonna 

2012 
 

EU:n lainsäädäntö edellyttää, että kaikki 
valvontaan kuuluvat toimijat tarkastetaan vä-
hintään kerran vuodessa. Evira laatii vuosit-
tain yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman 
ja valvontakertomuksen osana elintarvikeket-
jun kansallista raportointia, joka perustuu 
valvonta-asetukseen. Luonnonmukaisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden markkinavalvon-
ta on toteutettu osana elintarvikelain mukais-
ta elintarvikkeiden markkinavalvontaa. 

Eviran ja ELY-keskusten tarkastukset to-
teutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi tehtiin lähes 200 ylimääräistä tarkas-
tusta, jotka kohdennettiin erityisesti eläintuo-
tantoa harjoittaville tiloille. Huomautuksia 
sääntöjenvastaisuuksista annettiin noin 5 pro-

sentille maatiloista ja noin joka kolmannelle 
elintarvikealan toimijalle. Seuraamuksista 81 
prosenttia oli kirjallisia huomautuksia ja 19 
prosenttia markkinointikieltoja. Markkinoin-
tikieltoja annettiin kaikkiaan yhteensä 138 
kappaletta eli noin kolmelle prosentille toi-
mijoista. 

Valviran tarkastukset alkoholialan toimin-
nanharjoittajille toteutettiin valvontasuunni-
telman mukaisesti. Tukkumyyjät valvottiin 
pääsääntöisesti alkoholirekisterien avulla. 
Seuraamuksia, jotka kaikki olivat huomau-
tuksia, annettiin noin 5 prosentille toimijois-
ta, yhteensä 3 kappaletta. Markkinointi-
kieltoja Valvirassa ei annettu. 
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on luonnonmukaista 
tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettuja re-
huja sekä elintarvikkeita koskeva laintasoi-
nen sääntely, jolla pannaan toimeen asiaa 
koskeva EU-lainsäädäntö. Tavoitteena on 
uudistaa ja ajanmukaistaa luonnonmukaista 
tuotantoa koskeva kansallinen lainsäädäntö 
ottaen huomioon yleisen lainsäädännön muu-
toksista kuten perustuslaista aiheutuvat vaa-
timukset. Lisäksi erityistä huomiota on kiin-
nitetty valvonnan kustannustehokkaaseen jär-
jestämiseen ja valvontaa koskevan laintasoi-
sen sääntelyn selkeyttämiseen ja ajanmukais-
tamiseen.  

Esityksen keskeisin sisältö on neuvoston 
asetuksen edellyttämän valvontajärjestelmän 
toimeenpano sekä lain soveltamisalaan kuu-
luvien tuotteiden markkinavalvonnan toi-
meenpano. Tavoitteena on taata tuotteiden ai-
tous vaikuttavalla ja tehokkaalla valvonnalla. 
Valvonnan on myös oltava toimijoille tasa-
puolista sekä kattavasti saatavilla kaikissa 
osissa maata. 

Lisäksi laissa tulisi säätää niistä valtuuksis-
ta, joilla toimeenpannaan alemmanasteisilla 
säännöksillä neuvoston asetuksessa jäsenval-
tioiden päätettäväksi määrätyt luonnonmu-
kaiseen tuotantotapaan, sen määrittelyyn ja 
valvonnan toimeenpanoon liittyvät yksityis-
kohdat sekä tietyt käsitteet, joiden täsmentä-
minen kansallisessa lainsäädännössä nähdään 
välttämättömäksi EU-lainsäädännön vaati-
musten selkeyttämiseksi.  

 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Valvonnan järjestäminen 
 
EU-lainsäädäntö mahdollistaa joko viran-

omaisvalvonnan, viranomaisten hyväksymiin 
yksityisiin laitoksiin perustuvan järjestelmän 
tai näiden yhdistelmän. EU:n jäsenvaltioissa 
on viidessä valtiossa viranomaisvalvontaan 
perustuva laitos (tai sellaiseksi katsottava), 
18 valtiossa pelkästään yksityisiin laitoksiin 
perustuva järjestelmä ja neljässä valtiossa 
näiden yhdistelmä. Suomessa on Euroopan 

talousaluetta koskevan sopimuksen sovelta-
misesta lähtien ollut käytössä yksinomaan vi-
ranomaisiin perustuva valvontajärjestelmä. 

Valvontajärjestelmä olisi osittain toteutet-
tavissa myös hyväksyttyjen yksityisten lai-
tosten avulla. 

Siirtymistä yksityisiin laitoksiin ei kuiten-
kaan voitaisi tehdä suoraan, vaan viranomai-
sen olisi ylläpidettävä rinnalla entisiä palve-
luja koko maassa varsin pitkään. Yksityisten 
valvontalaitosten toiminnanharjoittajilta pe-
rimät valvontamaksut olisivat tehdyn selvi-
tyksen mukaan todennäköisesti viranomais-
ten perimiä maksuja korkeammat. EU-
lainsäädännön vaatimuksista johtuen toimi-
joihin kohdistuvien fyysisten tarkastusten 
määrä kasvaisi ainakin 10 prosenttia verrat-
tuna viranomaisten nykyisin tekemään val-
vontaan. Tämä johtuu yksityisille tarkastus-
laitoksille EU-lainsäädännössä asetetuista 
tarkastusmääriä koskevista, viranomaisia 
korkeammista vaatimuksista. Lisäksi vaati-
mukset yksityisten valvontalaitosten pakolli-
sesta akkreditoinnista sekä vaadittavien tieto- 
ja laatujärjestelmien perustamisesta lisäisivät 
näiden kustannuksia. 

Yksityisten laitosten avulla toteutetussa 
valvonnassa tietyt toiminnot kuitenkin jäisi-
vät EU-lainsäädännön mukaisesti aina viran-
omaiselle. Näitä ovat muun muassa yksityis-
ten laitosten hyväksyntä sekä niiden toimin-
nan valvonta, toimijoita ja lisäysaineistoja 
koskevat rekisterit, erilaiset luvat, rangais-
tukset ja rajavalvonta sekä tuotannon ohjeis-
tus ja valvonnan raportointi. Näin ollen hen-
kilöresursseja ei toiminnan alkuvuosina va-
pautuisi viranomaiselta, vaan viranomaistyön 
määrä kasvaisi yksityisten laitosten hyväk-
syntä- ja seurantamenettelyiden myötä. Tämä 
edellyttäisi usean uuden viran perustamista 
uusien tehtävien hoitamiseen heti toiminnan 
alkuvaiheessa. Henkilöresurssien tarpeen 
voidaan arvioida alun siirtymäkauden jälkeen 
vähenevän hieman, kun tilanne on vakiintu-
nut ja viranomaisten toiminta ja toimintamal-
lit ovat lopullisesti täsmentyneet. 

Nykyistä viranomaisvalvontaa voidaan 
Suomessa pitää varsin kustannustehokkaana, 
koska tarkastustoiminta on ulkoistettu am-
mattitaitoisille valtuutetuille tarkastajille. Ar-
vioitaessa toiminnanharjoittajilta perittäviä 
valvontamaksuja, voidaan Suomessa perittyjä 
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maksuja pitää keskimääräisinä ja tietyiltä 
osin myös keskimääräistä alhaisempina, ver-
rattaessa niitä muissa EU-valtioissa perittyi-
hin maksuihin. Esimerkiksi luonnonmukai-
sen maataloustuotannon valvontaan kuuluvan 
keskikokoisen kasvinviljelytilan valvonta-
maksut ovat noin 500 euroa vuodessa, mikä 
vastaa keskimäärin noin kahta prosenttia ti-
lan myyntitulosta. Verrattaessa Suomen val-
vontamaksuja Ruotsissa yksityisten tarkas-
tuslaitosten perimiin maksuihin voidaan ylei-
sellä tasolla todeta, että pienten kasvinviljely-
tilojen sekä elintarvikkeita jalostavien yritys-
ten maksut Ruotsissa ovat Suomea kalliim-
pia, ja keskikokoisten kasvinviljely- ja lyp-
sykarjatilojen maksut samaa suuruusluokkaa.   

Suomen tavoitteena on ollut vähentää toi-
mijan luona tehtävien tarkastusten määrää 
riskinarviointiin perustuen. Tämä kuitenkin 
edellyttää EU:n lainsäädännön muutosta. 

EU:ssa on käynnissä lainsäädännön koko-
naisuudistus sekä neuvoston asetuksen että 
valvonta-asetuksen osalta. Vähimmäisvaati-
mukset valvonnan järjestämisestä ja tarkas-
tustiheydestä voivat näiden myötä muuttua 
merkittävästi. Asetusten valmistuminen tulee 
kestämään todennäköisesti useita vuosia. 
Mahdollisten muutosten arvioidaan tulevan 
voimaan aikaisintaan vuosina 2017-2018. 

Arvioitaessa vaihtoehtoa yksityisten laitos-
ten hyväksymiseksi kokonaisuutena, ei tar-
kastustehtävien osittaistakaan siirtämistä niil-
le voi pitää tällä hetkellä tarkoituksenmukai-
sena. Nykyisessä valvontajärjestelmässä käy-
tetään jo kustannustehokkaasti hyväksi yksi-
tyisiä tarkastuspalveluja, sillä lähes kaikki 
tarkastuskäynnit toteutetaan ostopalveluina. 

  
Luonnonmukaisen tuotannon erityiset lain-

säädäntökysymykset 
 
Neuvoston asetus on luonteeltaan jäsenval-

tioita suoraan sitova, eikä lähtökohtaisesti 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta tuo-
tannosta tai tuotteista voida säätää kansalli-
sesti.  

Neuvoston asetusta ei sovelleta ateriapalve-
lutoimintaan, mutta siinä on todettu, että jä-
senvaltiot voivat soveltaa ateriapalveluista 
peräisin olevien tuotteiden merkintöihin ja 
valvontaan kansallisia sääntöjä tai niiden 
puuttuessa yksityisiä standardeja. Suomessa 

ei ole nähty tarpeelliseksi laatia luonnonmu-
kaisia tuotteita tarjoavalle ateriapalvelutoi-
minnalle säädöksiä, vaan ohjeistus on tapah-
tunut alan itsensä toimesta, Savon koulutus-
kuntayhtymän yhteydessä toimivan EkoCent-
rian "Portaat Luomuun" -ohjelman puitteissa. 
Luonnonmukaisesti tuotetut ateriapalvelu-
toiminnot kuuluvat osaksi elintarvikelain 
mukaista elintarvikevalvontaa ja mahdolli-
seen kuluttajaa harhaanjohtavaan markki-
nointiin voidaan puuttua elintarvikelain kei-
noin.  

Tietyt neuvoston asetuksessa mainitut tuot-
teet, jotka kuuluvat asetuksen sovelta-
misalaan, on kuitenkin tietyiltä osin jätetty 
jäsenvaltioiden säänneltäviksi, kunnes niitä 
koskevat yksityiskohtaiset toimeenpanosää-
dökset on hyväksytty. Näitä ovat neuvoston 
asetuksen 42 artiklan mukaan tiettyjen eläin-
lajien, vesikasvien ja mikrolevien tuotanto-
säännöt, esimerkiksi villisikoja ja tarhattuja 
riistaeläimiä koskevat yksityiskohtaiset sään-
nökset. Sääntelyn vaihtoehtona on myös kan-
sallisten yksityisten tuotantosääntöjen hyväk-
syminen tällaisille lajeille. Suomessa ei tois-
taiseksi ole nähty erityistä sääntelyn tarvetta 
näille lajeille. 

Lisäksi toimeenpanoasetuksen siirtymäsää-
döksen mukaisesti voidaan toistaiseksi säätää 
lemmikkieläinten ruokaa koskevista yksi-
tyiskohtaisista jalostussäännöistä kansallises-
ti tai hyväksyä niitä koskevia yksityisiä tuo-
tantoehtoja. Näistä Suomessa ei kansallisesti 
ole katsottu tarpeen säätää eikä yksityisiä 
tuotantoehtoja ole esitetty hyväksyttäviksi.  

Suomessa on kansallisin säädöksin joudut-
tu antamaan neuvoston asetusta ja sen toi-
meenpanoasetusta tarkentavia määritelmiä 
sekä säädetty eräitä teknisiä yksityiskohtia. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset  

Ehdotus perustuu viranomaisjärjestelmään, 
jossa valvontaa jatkettaisiin nykyisissä val-
vontaviranomaisissa Evirassa, ELY-
keskuksissa ja Valvirassa. Tarkastusten to-
teuttamisessa jatkettaisiin edelleen tehtävään 
valtuutettujen tarkastajien käyttöä, koska se 
mahdollistaa riittävän joustavuuden tarkas-
tusmäärien muuttuessa.  

Ehdotuksen mukaan Eviran roolia vahvis-
tetaan valvontaa johtavana ja ohjaavana kan-
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sallisena toimivaltaisena viranomaisena sekä 
asiantuntijana. Evira vastaisi keskusviran-
omaisena myös yhteydenpidosta ja valvon-
nan tulosten raportoinnista EU:n komissiolle.  

Ehdotuksen mukaan Tulli jatkaisi kolman-
sista maista tuotavien, luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden maahantuonnin valvon-
taa. Tulli myös valvoisi edelleen elintarvike-
lain valtuuksin sisämarkkinoilta toimitettavi-
en, muiden kuin eläinperäisten elintarvikkei-
den vaatimustenmukaisuutta niiden Suomes-
sa tapahtuvan purkamisen ja varastoinnin yh-
teydessä.  

Samalla ehdotetaan lisättäväksi elintarvike-
lakiin viittaus luonnonmukaista tuotantoa 
koskevaan Euroopan unionin lainsäädäntöön 
tämän lain mukaisen markkinavalvonnan yh-
teydessä sovellettavien menettelyiden sel-
keyttämiseksi. Ehdotuksella ei ole vaikutusta 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
markkinavalvontaan, jota osaltaan suorittavat 
ELY-keskukset, Evira, Valvira ja elintarvike-
laissa tarkoitetut  muut valvontaviranomaiset.  
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset ja vaiku-
tukset viranomaisten toimintaan 

Tavoitteena on saattaa luonnonmukaista 
tuotantoa koskevat säädökset vastaamaan pe-
rustuslain vaatimuksia. Esitys vastaa pääosin 
voimassa olevia säädöksiä. Esitys ei muuta 
tehtävienjakoa eri toimijoiden välillä nykyi-
seen verrattuna. Esityksellä ei siten ole suoria 
valtiontaloudellisia vaikutuksia eikä sillä ole 
myöskään vaikutuksia toiminnanharjoittajille 
aiheutuviin kuluihin. Esityksen arvioidaan 
vähäisessä määrin lisäävän Eviran tehtäviä 
suunnittelun ja ohjauksen osalta, mutta näi-
den tehtävien ei arvioida vaativan lisäresurs-
seja. Siten esityksellä ei ole vaikutuksia vi-
ranomaisten toimintaan eikä se aiheuta valti-
on menoihin lisäystä nykyiseen verrattuna.  

Esityksestä riippumatta hallituksen luomu-
alan kehittämisohjelman toteuttaminen tulee 
todennäköisesti pidemmällä tähtäimellä li-
säämään valvonnassa olevien toiminnanhar-
joittajien määrää, mikä edellyttää valvontavi-
ranomaisille riittäviä voimavaroja valvonnan 
toteuttamiseksi EU:n lainsäädännön edellyt-
tämässä laajuudessa. Tästä aiheutuvat kulut 

ovat kuitenkin pääosin katettavissa toimin-
nanharjoittajilta perittävillä valvontamaksuil-
la. Kehittämisohjelman tavoitteiden mukai-
nen toiminnanharjoittajien määrän kasvu li-
sää arvioiden mukaan tarkastusmääriä nykyi-
sestä noin 6400 tarkastuksesta enimmillään 
40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikä 
tarkoittaisi noin 9000 tarkastusta vuodessa. 
Epävarmuutta tarkastusmääriin tuo EU:ssa 
alkava luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
lainsäädännön kokonaisuudistus.  
 
4.2 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei katsota olevan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Esitys kuitenkin luo 
osaltaan mahdollisuuden harjoittaa taloudel-
lisesti kestävällä tavalla ympäristövaikutuk-
siltaan myönteistä viljelytapaa. Esitys voi 
osaltaan vaikuttaa luonnonmukaisen viljely-
tavan yleistymiseen, mikä muun muassa lisää 
luonnon monimuotoisuutta sekä vähentää 
ympäristöön kohdistuvaa kemikaalikuormi-
tusta, esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden käy-
tön osalta.  
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä pyritään luomaan edellytykset 
kustannustehokkaaseen valvontaan ja siten 
myötävaikuttamaan osaltaan hallituksen ke-
hittämisohjelman tavoitteeseen luonnonmu-
kaisen tuotannon lisäämiseksi. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Ehdotusta valmisteltaessa on tehty selvitys 
luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja 
toteuttamisvaihtoehdoista (selvitysmies 
Sampsa Heinonen 15.10.2012) sekä keskus-
teltu valvonnan järjestämisen eri vaihtoeh-
doista keskeisten sidosryhmien kanssa. Li-
säksi on järjestetty laaja kuulemistilaisuus si-
dosryhmille, erityisesti valvonnan järjestämi-
sen vaihtoehdoista.  

Valmistelun kuluessa on lisäksi saatu 
Luomuliitto ry:n aloite yksityisen valvonta-
laitoksen käyttöön ottamiseksi ja arvioitu sen 
toimintamahdollisuudet. Lainvalmistelun yh-
teydessä käydyissä keskusteluissa muut kes-
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keiset sidosryhmät ilmaisivat haluavansa säi-
lyttää nykyisen viranomaisvalvonnan.  
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi luonnonmukaisen tuotannon 
valvonnasta ja elintarvikelain 3 ja 5 §:n 
muuttamisesta pyydettiin seuraavilta tahoilta: 
oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministe-
riö, sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, valtiovarainministeriö, ympäristö-
ministeriö, Ålands landskapsregering, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Elin-
tarviketurvallisuusvirasto, Tulli, Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Maaseu-
tuvirasto, Poliisihallitus, Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus MTT, Helsingin 
yliopisto maatalousmetsätieteellinen tiede-
kunta maataloustieteiden laitos, Luomuinsti-
tuutti, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 
Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC rf, Päivittäistavarakauppa ry, Sie-
menkauppiaiden yhdistys ry, Biodynaaminen 
yhdistys ry, Puutarhaliitto, Kauppapuutarha-
liitto, Luomuliitto ry, ProAgria Keskusten 
Liitto ry, ProAgria SLF rf, Pro Luomu ry, 
Agrologien liitto ry, Agronomiliitto ry, Suo-
men Siipikarjaliitto ry, Eläinten hyvinvointi-
keskus, Suomen Eläinlääkäriliitto ry, Suo-
men Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry, Suo-
men Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Kunta-
liitto – Finlands Kommunförbund, Suomen 
Mehiläishoitajien Liitto ry, Kuluttajaliitto 
Konsumentförbundet ry, Matkailu- ja Ravin-
tolapalvelut MaRa ry ja Vilja-alan yhteistyö-
ryhmä VYR. 

Lausuntoja saatiin 24 kappaletta. Niissä 
ehdotuksen katsottiin pääosin vastaavan ny-
kytilaa. Saatuihin lausuntoihin sisältyi kan-
nanottoja ja täsmennysesityksiä sekä lakeihin 
että niiden perusteluihin. Näitä ehdotuksia on 
käytetty jatkovalmistelussa hyväksi ja niitä 
on otettu huomioon niin laajasti kuin se on 

ollut mahdollista. Muun muassa rangaistus-
säännöksiä on tarkennettu ja otettu käyttöön 
käsite ”pysyväisluonteiseen asumiseen tar-
koitettu tila”, selkeyttämään tarkastusoikeu-
den olemassaoloa toimijan pihapiirissä olevi-
en tuotantorakennusten osalta. 

Ehdotuksesta annetussa lausuntopalauttees-
sa kommentoitiin myönteisesti valvonnan 
säilyttämistä valtion tehtävänä. Osassa lau-
sunnoista myös valvonnan yksityistämiseen 
suhtauduttiin myönteisesti ja olisi toivottu eri 
ratkaisumallien vielä lähempää tarkastelua. 
Osassa lausunnoista tuli esiin huoli valvon-
taan käytettävissä olevien henkilöresurssien 
riittävyydestä ja kohdentamisesta. Lausun-
noissa on kiinnitetty huomiota toiminnan 
maksullisuuteen, toimijoiden tasapuoliseen 
kohteluun sekä toimijoiden ja valvonnan luo-
tettavuuteen. Luomuliitto ry ja Maa- ja met-
sätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry eh-
dottivat luomuvalvontaa maksuttomaksi 
Tanskan mallin mukaisesti. Toiminnan mak-
sullisuus on kuitenkin nykyisten säännösten 
mukainen pääsääntö. Lausunnoissa on tuotu 
esiin tarve eri tahojen välisen yhteydenpidon 
ja yhteistyön kehittämiselle. 

Lisäksi lausunnon antaneet eläinsuojelujär-
jestöt ovat ehdottaneet, että nautakarjan pi-
täminen kytkettynä pienillä tiloilla tulisi kiel-
tää. Ehdotus pienten tilojen osalta vastaa ny-
kykäytäntöä, joka on EU:n säännösten mu-
kainen. Huomiota on kiinnitetty myös val-
vontaviranomaisten ja valtuutettujen tarkas-
tajien koulutuksen ja asiantuntemuksen vah-
vistamiseen. Ehdotuksessa ei kuitenkaan esi-
tetä muodollista koulutusta koskevia vaati-
muksia lakiin, koska se toisi mukanaan mer-
kittävän hallinnollisen taakan koulutuksen 
järjestämisen osalta. 

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 25 
päivänä helmikuuta 2014 lausuntoja antaneil-
le tahoille tiedotustilaisuuden, jossa käsitel-
tiin hallituksen esitystä ja siihen lausuntojen 
johdosta tehtyjä tärkeimpiä muutoksia. Tie-
dotustilaisuudessa läsnä olleilla ei ollut huo-
mautettavaa esitettyihin muutoksiin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki luonnonmukaisen tuotannon 
valvonnasta 

1 luku  Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Lakia ehdotetaan sovel-
lettavaksi luonnonmukaista tuotantoa ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkintöjä koskevien EU:n säännösten täy-
täntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan, 
siltä osin kuin niistä ei säädetä muun lain no-
jalla. Lailla ei säädetä EU:n lainsäädäntöä 
laajemmin tuotteista, tuotannosta tai sovel-
tamisalasta. 

Pykälässä luetellaan lain soveltamisalaan 
kuuluvat EU:n asetukset, joita sovelletaan 
sellaisenaan. EU:n lainsäädäntö edellyttää 
käytännössä kansallisia täytäntöönpanotoi-
mia, jotka ovat luonteeltaan usein teknisiä, 
jäsenvaltioiden päätettäväksi jätettyjä yksi-
tyiskohtia. EU:n lainsäädännön sisältö on 
kuvattu yleisperusteluissa kohdissa 2.1 ja 2.2. 
Lisäksi pykälässä on mainittu rehu- ja elin-
tarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukai-
suuden varmistamiseksi suoritetusta viralli-
sesta valvonnasta annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
882/2004, jonka piiriin myös neuvoston ase-
tus ja sen nojalla annettu EU:n lainsäädäntö 
kuuluvat, ottaen huomioon luonnonmukaista 
tuotantoa koskevat erityispiirteet. 

Lisäksi lain säännöksiä, joissa viitataan 
EU:iin tai EU:n jäsenvaltioihin sovelletaan 
myös Euroopan talousalueesta tehdyn sopi-
muksen edellyttämässä laajuudessa Euroopan 
talousalueeseen ja sen jäsenvaltioihin. 

2 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Luon-
nonmukaisesti tuotetun elintarvikkeen, re-
hun, alkoholijuomien, väkiviinan, kylvösie-
menen tai taimiaineiston markkinavalvonnan 
selkeyttämiseksi pykälässä todetaan, että nii-
den markkinavalvontaan sovelletaan elintar-
vikelakia, rehulakia, alkoholilakia, siemen-
kauppalakia ja taimiaineistolakia. Markkina-
valvonnalla tarkoitetaan viranomaisten teke-

mää tuotteiden valvontaa, jolla varmistetaan, 
että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaati-
musten mukaisia. 

3 §. Määritelmät. Lakiehdotuksen 3 §:ään 
on koottu laissa esiintyvien keskeisten käsit-
teiden määritelmiä. Pääosa laissa käytettä-
viksi ehdotetuista määritelmistä perustuu jo-
ko laeissa tai EU-säädöksissä käytettyihin 
määritelmiin, minkä vuoksi ehdotetuissa 
määritelmissä viitataan asianomaisiin sään-
nöksiin. 

Pykälän 1 kohdan mukaan luonnonmukai-
sesti tuotetuilla tuotteilla tarkoitettaisiin maa-
taloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita, alko-
holijuomia ja väkiviinaa, jotka saadaan niitä 
markkinoitaessa merkitä neuvoston asetuk-
sen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotanto-
tapaan viittaaviin merkinnöin.  

Pykälän 2 kohdan mukaan maataloustuot-
teilla tarkoitettaisiin maataloudesta peräisin 
olevia tuotteita, kuten viljaa, vihanneksia ja 
eläviä eläimiä sekä vesiviljelytuotteita ja me-
rileviä.  

Pykälän 3 kohdan mukaan toimijalla tar-
koitettaisiin luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä, siten kuin se on määritelty neuvos-
ton asetuksen 2 artiklan d kohdassa. 

Pykälän 4 kohdan mukaan elintarvikkeella 
tarkoitettaisiin elintarvikelain 6 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua elintarviketta, siten kuin se 
on määritelty elintarvikelainsäädäntöä kos-
kevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 
ja Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa. 

Pykälän 5 kohdan mukaan rehulla tarkoitet-
taisiin rehulain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettua 
rehua, siten kuin se on määritelty elintarvike-
lainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteis-
ta ja vaatimuksista ja Euroopan elintarvike-
turvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä 
menettelyistä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 
artiklan 2 kohdassa. Tämän kohdan mukai-
sesti rehulla tarkoitetaan mitä tahansa suun 
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kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tar-
koitettua ainetta tai tuotetta, mukaan lukien 
lisäaineet, riippumatta siitä, onko se jalostet-
tu, osittain jalostettu vai jalostamaton. 

Pykälän 6 kohdan mukaan vesiviljelyllä 
tarkoitettaisiin neuvoston asetuksen 2 artik-
lan g kohdan mukaista vesiviljelyä siten kuin 
se on määritelty Euroopan kalatalousrahas-
tosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1198/2006 3 artiklan d kohdassa. Tässä ase-
tuksessa vesiviljelyllä tarkoitetaan vesieliöi-
den kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä 
tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöi-
den tuotantoa ympäristön luonnollista kapasi-
teettia suuremmaksi; eliöt pysyvät koko kas-
vatus- tai viljelyvaiheen ja myös niiden kor-
juuvaiheen ajan luonnollisen tai oikeushenki-
lön omaisuutena. 

Pykälän 7 kohdan mukaan alkoholijuomal-
la tarkoitettaisiin alkoholilain 3 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettua alkoholi-
juomaa, joka sisältää enintään 80 tilavuus-
prosenttia etyylialkoholia.  

Pykälän 8 kohdan mukaan väkiviinalla tar-
koitettaisiin alkoholilain 3 §:n 2 momentin 4 
kohdassa tarkoitettua väkiviinaa, joka sisäl-
tää etyylialkoholia ja etyylialkoholin vesiliu-
osta, joka sisältää enemmän kuin 80 tila-
vuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei ole 
denaturoitu. 

Pykälän 9 kohdan mukaan asiakirjaselvi-
tyksellä tarkoitettaisiin toimeenpanoasetuk-
sen 68 artiklassa tarkoitettua asiakirjaselvi-
tystä, jolla toimija voi osoittaa kuuluvansa 
valvontaan.  

Pykälän 10 ja 11 kohtien mukaan maahan-
tuonnilla ja maastaviennillä tarkoitettaisiin 
tuontia tai vientiä muuhun maahan kuin EU:n 
jäsenvaltioon. 

 
2 luku Valvontaviranomaiset ja valvon-

ta 

4 §. Maa- ja metsätalousministeriö. Luon-
nonmukaisesti tuotettujen tuotteiden ja luon-
nonmukaisen tuotannon valvonnan ja val-
vonnan suunnittelun yleinen ohjaus kuuluisi 
edelleen maa- ja metsätalousministeriölle. 

5 §. Elintarviketurvallisuusvirasto. Ehdo-
tuksen mukaan Evira toimisi luonnonmukai-
sesti tuotettujen tuotteiden ja luonnonmukai-
sen tuotannon valvonnan keskusviranomai-

sena. Eviran tehtävänä on valtakunnallisesti 
suunnitella, ohjata ja kehittää luonnonmukai-
sesti tuotettujen tuotteiden ja luonnonmukai-
sen tuotannon sekä maahantuonnin ja maas-
taviennin valvontaa. 

Pykälässä on kuvattu ne valvonnan alueet, 
joita Evira valvoo. Eviran tehtävät vastaavat 
tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisia tehtäviä. Alkoholivalmisteet kuulu-
vat voimassa olevien säännösten mukaisesti 
elintarvikkeisiin ja siten Eviran valvontaan. 
Valvonta kattaa sekä toimijoiden että toimin-
nan valvonnan. 

Pykälän 3 momentin mukaan Evira toimisi 
tämän lain soveltamisalaan kuuluvana, EU:n 
lainsäädännössä tarkoitettuna toimivaltaisena 
viranomaisena, jollei jäljempänä toisin sää-
detä. Lisäksi Evira vastaisi EU:n lainsäädän-
nön edellyttämistä ilmoituksista ja tietojen-
vaihdosta muille EU:n jäsenvaltioille ja ko-
missiolle, käyttäen komission edellyttämää 
sähköistä tietovaihtojärjestelmää. Ilmoitus-
menettelyistä ja niihin liittyvistä määräajoista 
säädetään muun muassa toimeenpanoasetuk-
sen artikloissa 47, 92 a ja 92 f. Muita ilmoi-
tettavia tietoja ovat esimerkiksi kansallisesti 
valvontaan nimetyt viranomaiset ja niiden 
tunnusnumerot. 

6 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus. Ehdotuksen mukaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksien olisi nykykäy-
tännön mukaisesti huolehdittava luonnonmu-
kaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuot-
tajien ja luonnonmukaisen maataloustuottei-
den tuotannon valvonnasta. Lisäksi niille 
kuuluisi luonnonmukaisesti tuotettujen maa-
taloustuotteiden kaupan pitämisen valvonta 
vähittäismyynnissä. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset valvovat myös maatalo-
ustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistuk-
seksi katsottavalla tavalla. Vähäiseksi val-
mistukseksi katsottava tapa on alhaisen jalos-
tusasteen valmistusta eli maatilalla harjoitet-
tua omien maataloustuotteiden käsittelyä, ku-
ten esimerkiksi jauhojen, ryynien ja hiutalei-
den valmistusta tai juuresten kuorimista, 
pilkkomista ja pakkaamista. Elintarviketur-
vallisuusviraston tulee tarvittaessa ohjeistaa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 
siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden 
käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsot-
tavalla tavalla. 
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Pykälän 2 momentissa luetellaan ne toi-
meenpanoasetuksen kohdat, joissa elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus toimii EU:n 
lainsäädännössä tarkoitettuna toimivaltaisena 
viranomaisena Eviran sijaan. Kaikki nämä 
kohdat liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille 1 momentin mukaan kuulu-
vien tehtävien hoitamiseen. 

7 §. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto. Pykälässä ehdotetaan, että ny-
kykäytännön mukaisesti alkoholijuomien ja 
väkiviinan valmistusta, valmistuttamista, va-
rastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa 
valvoisi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto (Valvira). Valvira valvoisi 5 §:n 
2 momentin 4 kohdassa säädetystä poiketen 
myös luonnonmukaisesti tuotettujen alkoho-
lijuomien ja väkiviinan maahantuontia ja 
maastavientiä harjoittavia toimijoita.  

8 §. Tulli. Tullin tehtävänä on ehdotetun 
pykälän mukaan huolehtia nykykäytännön 
mukaisesti kolmansista maista tuotavien, 
luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuot-
teiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholi-
juomien ja väkiviinan maahantuotavien erien 
valvonnasta, siten kuin siitä säädetään neu-
voston asetuksessa ja sen nojalla annetussa 
lainsäädännössä. Valvontajärjestelmään kuu-
luvia maahantuojia valvoo joko Evira tai 
Valvira. Tullilla on valmiudet muiden kuin 
eläinperäisten elintarvikkeiden tutkimiseen. 
Tuotteiden tutkimisen osalta Evira ja Valvira 
avustavat Tullia tarvittaessa. 

Tuontiasetuksen mukaisia tehtäviä hoitaa 
Tulli. Tuontiasetuksen 15 artiklassa ei pää-
tösvaltaa ole selvästi osoitettu Tullille. Tä-
män epäselvyyden poistamiseksi ehdotetaan 
pykälän 2 momentissa, että tuontiasetuksen 
15 artiklan mukaisesta luonnonmukaista tuo-
tantoa koskevien viittausten poistamisesta 
kolmansista maista tuotavien luonnonmukai-
sesti tuotettujen tuotteiden pakkausmerkin-
nöistä, mainoksista ja saateasiakirjoista, jos 
tuotteet eivät täytä tässä laissa tai EU:n lain-
säädännössä asetettuja vaatimuksia, päättää 
nykykäytännön mukaisesti Tulli. 

9 §. Valvontasuunnitelmat. Pykälässä ehdo-
tetaan, että Eviran on laadittava monivuoti-
nen kansallinen valvontasuunnitelma toi-
meenpanoasetuksen 92 f artiklan mukaisesti. 
Valvontasuunnitelmassa tulisi kuvata luon-
nonmukaiseen tuotantoon liittyvien järjes-

telmien rakenteet ja organisaatiot sekä val-
vonnan strategiset tavoitteet, tärkeysjärjes-
tykseen asettaminen ja yleinen järjestäminen. 

Monivuotisen kansallisen valvontasuunni-
telman lisäksi, Eviran olisi laadittava vuosit-
tain valvontasuunnitelma, jonka avulla tar-
kennettaisiin se, mihin se ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset kohdentavat 
valvonnan, sen, mitä olisi tarkastettava sekä 
sen, mistä olisi otettava näytteitä. Vuosittai-
sessa valvontasuunnitelmassa määriteltäisiin 
tarkemmin suoritettavat tarkastukset, valvon-
takohteet ja niiden riskinarviointi, ottaen 
huomioon lain soveltamisalaan kuuluvan 
EU:n lainsäädännön vaatimukset. Valvonta-
suunnitelma voisi sisältää tarpeen mukaan 
myös muita valvonnan kannalta merkittäviä 
osa-alueita, kuten viestinnän ja tiedotuksen. 
Valvontasuunnitelman ensisijaisena tavoit-
teena on ohjata valvontaa ja edistää valvon-
nan pitkäjänteisyyttä sekä suunnitelmalli-
suutta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että 
Valviran tulisi laatia vastaava vuosittainen 
valvontasuunnitelma harjoittamastaan val-
vonnasta. 

10 §. Valvonnan arviointi. Pykälässä ehdo-
tetaan, että Eviran on suunnitelmallisesti teh-
tävä tai teetettävä arvio vuosittaisten valvon-
tasuunnitelmien mukaisen valvonnan yleises-
tä toteutuksesta sekä seurattava valvonta-
suunnitelmien noudattamista. Arvioinnin ja 
seurannan kohteena voi käytännössä olla 
Eviran oma, ELY-keskuksien, Valviran ja 
valtuutettujen tarkastajien valvontatyö. 

Valvonta-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa 
todetaan, että toimivaltaisten viranomaisten 
on toteutettava sisäisiä toiminnan tarkastami-
sia tai ne voivat teettää ulkoisia toiminnan 
tarkastamisia ja niiden on ryhdyttävä asian-
mukaisiin toimenpiteisiin näiden tulosten 
pohjalta sen varmistamiseksi, että ne saavut-
tavat tässä asetuksessa säädetyt tavoitteet. 
Toiminnan tarkastamisen on oltava riippu-
mattomien tahojen arvioitavissa, ja se on to-
teutettava avoimesti. Toiminnan tarkastami-
nen on määritelty valvonta-asetuksen 2 artik-
lan 6 kohdassa järjestelmälliseksi ja riippu-
mattomaksi tarkasteluksi, jolla selvitetään, 
ovatko toiminta ja sen tulokset suunniteltujen 
järjestelyiden mukaisia, onko kyseiset järjes-



 HE 47/2014 vp  
  

 

16 

telyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopi-
via tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

11 §. Valvonnan tulosten julkaiseminen. 
Pykälässä ehdotetaan, että Eviran tulee jul-
kaista valvonnan tulokset. Salassa pidettä-
väksi tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa 
julkaista. Eviran on lisäksi julkaistava val-
vonnan arvioinnin tulokset. Tarkempia sään-
nöksiä valvonnan tulosten julkaisemisesta 
voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella. Tulosten julkaiseminen lisää 
toiminnan avoimuutta ja tehostaa valvontaa. 
Julkaistavat valvonnan tulokset ovat yleensä 
tilastotyyppisiä tietoja, esimerkiksi valvon-
nan piirissä olevista toimijoista, tuotteista, ja 
näytemääristä sekä määräysten vastaisista 
eristä.  

Tullin tuontivalvonnan tulokset raportoitai-
siin nykykäytännön mukaisesti osana kansal-
lista vuosittaista valvontakertomusta. 

12 §. Valtuutettu tarkastaja. Ehdotuksen 
mukaan Evira ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset voisivat luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden ja luonnonmukaisen 
tuotannon valvonnassa käyttää apunaan Evi-
ran kirjallisesti valtuuttamia tarkastajia. Val-
tuutetut tarkastajat olisivat varsinaisen viran-
omaisorganisaation ulkopuolisia henkilöitä, 
jotka toimivat viranomaisvalvonnan apuna 
tarkastustehtävissä. Valtuutettuun tarkasta-
jaan sovelletaan rikollisoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä hänen suoritta-
essaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Va-
hingonkorvausvastuusta säädetään vahingon-
korvauslaissa. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa viranomaiskoneis-
ton ulkopuolelle vain, jos tehtävä annetaan 
lain nojalla, tehtävän antaminen on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamisek-
si, eikä tehtävän antaminen vaaranna perus-
oikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hal-
linnon vaatimuksia. Pykälässä ehdotettu toi-
minta on edelleen tarkoituksenmukaista siir-
tää viranomaiskoneiston ulkopuolelle, sillä 
valtuutettujen tarkastajien käyttäminen tar-
kastustehtävissä on käytännössä välttämätön-
tä, tarkastus- ja valvontatoiminnan jousta-
vuuden ja tehokkuuden vuoksi. Tehtävien 
siirtoa valvontaviranomaisille ei ole pidettävä 
nykytilanteessa tarkoituksenmukaisena. Käy-
tännössä valtuutettuina tarkastajina toimivat 

useimmiten neuvontajärjestöjen työntekijät ja 
yksityiset henkilöt. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtuutetulla 
tarkastajalla tulee olla tarkastusten tekemi-
seen vaadittava asiantuntemus ja pätevyys, 
koskien sitä valvonnan aluetta, jolle hänet on 
kirjallisesti valtuutettu. Valvonnan alueita 
ovat esimerkiksi kasvintuotanto, eläintuotan-
to, elintarvikevalmistus sekä maataloustuot-
teen tai elintarvikkeen kauppa. Käytännössä 
Evira vastaisi valtuutettujen tarkastajien pä-
tevyydestä tehtäviinsä. Valtuutuksen sisältö 
sekä tarkastajien pätevyysvaatimukset ja 
muut ehdot voivat vaihdella tarkastustehtä-
vän, tarkastajan toimialueen ja/tai sijaintipai-
kan ja muiden vastaavien tekijöiden mukaan. 
Toimeksiannon antavan valvontaviranomai-
sen on tarkastettava, että valtuutetulla tarkas-
tajalla on toimeksiannon suorittamista varten 
vaadittava valtuus. Valtuutetun tarkastajan 
tulee toimijan niin vaatiessa esittää kirjalli-
nen selvitys valtuutuksestaan.  

Pykälän 3 momentissa todetaan, että val-
tuutetut tarkastajat toimisivat Eviran sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien 
valvonnassa suorittaessaan viranomaisval-
vontaa varten vaadittavia tarkastuksia. Val-
tuutetun tarkastajan tarkastuksen johdosta 
tehtävän päätöksen tekisi kuitenkin aina tar-
kastuksen toimeksi antanut valvontaviran-
omainen. 

Valtuutettua tarkastajaa koskee myös rikos-
lain (39/1889) 40 luvun 11 §:n 5 kohdan b 
alakohta, jonka mukaan julkista valtaa käyt-
tävänä henkilönä pidetään myös sitä henki-
löä, joka osallistuu julkista valtaa koskevan 
päätöksen valmisteluun, muun muassa otta-
malla näytteitä tai suorittamalla tarkastuksia. 
Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan hallin-
tolain (434/2003), kielilain (423/2003), saa-
men kielilain (1086/2003), viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) ja sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 
säännöksiä. 

13 §. Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi valvontavi-
ranomaisten sekä valtuutettujen tarkastajien 
tarkastusoikeudesta tarkastuksia tehtäessä. 
Tarkastuksen suorittajalla olisi oikeus val-
vontaan kuuluvia tarkastuksia varten päästä 
viljellyille ja muille alueille, tuotanto-, varas-
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to- ja muihin rakennuksiin ja kuljetusvälinei-
siin sekä tarkastaa toimijan kirjanpitoa, suo-
rittaa muita tarkastuksia ja ottaa korvauksetta 
näytteitä.  

Pykälän 2 momentti koskisi kotirauhan pii-
riin kuuluvissa tiloissa tehtävää tarkastusta. 
Asunto ja muu vastaava, pitkäaikaiseen asu-
miseen käytettävä tila, esimerkiksi asunto-
vaunu, kuuluu perustuslaissa suojattuun koti-
rauhan piiriin. Ehdotetun lain mukaan pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytetyissä tilois-
sa tarkastuksen ja näytteenoton saa tehdä 
vain viranomainen ja vain silloin, jos on pe-
rusteltua syytä epäillä tämän lain tai sen so-
veltamisalaan kuuluvan EU:n lainsäädännön 
säännöksiä rikotun tai rikottavan tässä laissa 
tässä laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla. 
Lisäksi tarkastuksen on oltava välttämätön 
tämän selvittämiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan valvontavi-
ranomaisella ja valtuutetuilla tarkastajilla oli-
si oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot ja asiakirjat toimijalta, sen estämättä 
mitä tietojen salassapidosta säädetään. Tie-
donsaantioikeus koskisi siis myös sellaisia 
valvontaa varten tarvittavia tietoja, jotka yk-
sityistä liike- tai ammattitoimintaa tai yksi-
tyisen taloudellista asemaa koskevina muu-
toin olisivat salassa pidettäviä. Säännös vas-
taa nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

14 §. Salassa pidettävien tietojen luovutta-
minen. Pykälässä ehdotetaan, että valvonnas-
sa saatuja tietoja saa salassapitosäännösten 
estämättä luovuttaa tässä laissa tarkoitetuille 
valvontaviranomaisille, tässä laissa ja 1 §:ssä 
mainitussa EU:n lainsäädännössä säädettyjen 
tehtävien hoitamista varten, Maaseutuviras-
tolle toimeenpanoasetuksen 92 artiklan 6 
kohdan edellyttämässä laajuudessa, syyttäjä-, 
poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen selvit-
tämiseksi ja elintarvikelaissa tarkoitetuille 
valvontaviranomaisille luonnonmukaisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden kaupan pitämi-
sen valvonnan edellyttämässä laajuudessa. 

Valvonnan yhteydessä saadut tiedot ovat 
salassa pidettäviä, siten kuin viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja 
valvonta-asetuksen 7 artiklassa säädetään. 
Valvonta-asetuksen 7 artiklan mukaan val-
vontaviranomaisen on varmistettava, että sen 
toiminnassa noudatetaan suurta avoimuutta. 
Valvonta-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mu-

kaan muuten salassa pidettäviä tietoja ovat ri-
kostutkinnan tai meneillään olevien oikeu-
denkäyntien luottamuksellisuus, henkilötie-
dot, asiakirjat, jotka kuuluvat Euroopan par-
lamentin, neuvoston ja komission asiakirjo-
jen saamisesta yleisön tutustuttavaksi anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseen (EY) N:o 1049/2001 kuuluvan poik-
keuksen piiriin, sekä kansallisen ja yhteisön 
lainsäädännön suojaamat tiedot, jotka koske-
vat erityisesti salassapitovelvollisuutta ja kä-
sittelyn, kansainvälisten suhteiden ja kansal-
lisen puolustuksen luottamuksellisuutta. 

15 §. Virka-apu. Pykälän mukaan valvon-
taviranomainen voisi saada virka-apua polii-
silta poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:n mu-
kaisesti. Virka-apu voisi tulla kyseeseen, jos 
valvontaviranomaisen tehtävien hoitamista 
estetään. Pykälän 2 momentin mukaan val-
vontaviranomaiset voisivat tietyissä tapauk-
sissa saada tarvittaessa myös Tullilta virka-
apua tarkastusten suorittamisessa. 

16 §. Euroopan unionin tarkastajien tar-
kastus- ja tiedonsaantioikeus. Ehdotetun py-
kälän mukaan unionin tarkastajilla olisi sa-
mat toiminnanharjoittajaan kohdistuvat tar-
kastus- ja tiedonsaantioikeudet kuin Suomen 
valvontaviranomaisilla. Valvontaviranomai-
sen olisi lisäksi toimittava yhteistyössä EU:n 
tarkastajien kanssa. 

17 §. Valvontaviranomaisen tunnusnume-
ro. Neuvoston asetus edellyttää, että jäsen-
valtiot antavat tunnusnumerot valvontatehtä-
viin nimetyille valvontaviranomaisille. Näitä 
tunnusnumeroita toimijoiden on käytettävä 
tuotteidensa pakkausmerkinnöissä. Pykälässä 
ehdotetaan, että neuvoston asetuksen 27 ar-
tiklan 10 kohdan mukaisista valvontaviran-
omaisten tunnusnumeroista säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 

3 luku  Luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmä 

18 §. Ilmoittautuminen luonnonmukaisen 
tuotannon valvontajärjestelmään. Toimijan 
on ennen luonnonmukaisesti tuotettujen tuot-
teiden saattamista markkinoille, ilmoittaudut-
tava neuvoston asetuksen mukaiseen valvon-
tajärjestelmään. Tämän johdosta toimijan on 
tehtävä ilmoitus asianomaiselle valvontavi-
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ranomaiselle. Ilmoituksessa annettavien tie-
tojen tulee olla toimeenpanoasetuksen 63 ar-
tiklan 3 kohdan mukaiset. 

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella voidaan sää-
tää tarkemmin toimijoista, joiden ei tarvitse 
ilmoittautua luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään. Neuvoston asetuksen 
28 artiklan 2 alakohta antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden valita, haluavatko ne sovel-
taa valvontajärjestelmää tuotteiden vähittäis-
kauppaan. Tällä hetkellä Suomessa ei ole 
katsottu tarpeelliseksi soveltaa valvontajär-
jestelmää vähittäiskauppoihin. 

19 §. Valvontajärjestelmään liittäminen ja 
rekisteröinti. Pykälän 1 momentissa kuva-
taan, millä edellytyksillä toimijalle on en-
simmäisen kerran annettava asiakirjaselvitys. 
Asiakirjaselvityksen antamisen jälkeen toi-
mija on liitettävä luonnonmukaisen tuotan-
non valvontajärjestelmään merkitsemällä 
toimija luonnonmukaisen tuotannon rekiste-
riin. Oikeus käyttää viittausta luonnonmukai-
seen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa 
säädetyin edellytyksin, luonnonmukaisesti 
tuotetuissa tuotteissa ja niiden mainonnassa 
alkaa siitä päivästä, jolloin toimijalle on an-
nettu asiakirjaselvitys. Oikeus jatkuu siihen 
päivään asti, jolloin päätös toimijan poista-
misesta valvontajärjestelmästä on tehty, pait-
si jos toimijalle on annettu tämän lain tai 
EU:n tämän lain soveltamisalaan kuuluvaan 
lainsäädäntöön perustuva kielto tai määräys. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimijasta tai 
toiminnasta, joka ei täytä 1 momentin mukai-
sia edellytyksiä ja jota ei voida liittää valvon-
tajärjestelmään, on asianomaisen valvontavi-
ranomaisen annettava toimijalle erillinen 
päätös. 

20 §. Ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista 
muutoksista. Toimijan on ilmoitettava toi-
minnassa tapahtuneista muutoksista asian-
omaiselle valvontaviranomaiselle toimeen-
panoasetuksen 64 artiklan mukaisesti. Ilmoi-
tus on tehtävä esimerkiksi uudesta tuotanto-
suunnasta tai kokonaan uuden eläinlajin tuo-
tannon aloittamisesta. Asianomaisen valvon-
taviranomaisen on arvioitava, edellyttääkö 
toiminnassa tapahtunut muutos uutta tarkas-
tusta. 

21 §. Toimijan valvonta. Asianomaisen 
valvontaviranomaisen tulee ehdotetun pykä-

län 1 momentin mukaisesti tehdä valvonta-
järjestelmään liitetylle toimijalle vuosittaisen 
valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset, 
siten kuin EU:n lainsäädäntö niitä edellyttää. 
Tarkastus voi sisältää myös tuotteita koske-
vaa näytteenottoa. Neuvoston asetuksen mu-
kaan tarkastukset tulee pääsääntöisesti tehdä 
vähintään kerran vuodessa. Poikkeuksen 
muodostavat tukkukauppiaat, jotka käsittele-
vät vain valmiiksi pakattuja tuotteita. Tällais-
ten toimijoiden tarkastusten tulee perustua 
riskinarvioon. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimijalle on 
tarkastuksen jälkeen annettava asiakirjaselvi-
tys, jos toiminta täyttää tässä laissa ja sen so-
veltamisalaan kuuluvassa EU:n lainsäädän-
nössä asetetut edellytykset. Asiakirjaselvi-
tyksen tulee olla toimeenpanoasetuksen 68 
artiklan mukainen. Toiminnasta tai tuottees-
ta, joka ei täytä säädettyjä vaatimuksia, on 
asianomaisen valvontaviranomaisen tehtävä 
erillinen päätös. Toimijaan voidaan kohdistaa 
myös tarkastus, joka koostuu pelkästään 
näytteenotosta, jolloin asiakirjaselvitystä ei 
tarvitse antaa. 

22 §. Valvontajärjestelmästä eroaminen. 
Pykälän 1 momentin mukaan toimijan, joka 
haluaa erota valvontajärjestelmästä, on jätet-
tävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asian-
omaiselle valvontaviranomaiselle. Päätöksen 
toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä 
tekee asianomainen valvontaviranomainen. 
Määräaikaisesta kaupan pitämisen kiellosta 
säädetään jäljempänä 32 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan, rekisterinpi-
täjän tulee poistaa toimijaa koskevat tiedot 
rekisteristä viimeistään viiden vuoden kulut-
tua siitä, kun toimija on poistettu valvontajär-
jestelmästä.  

23 §. Rekisterinpitäjä. Pykälässä säädettäi-
siin, että luonnonmukaisen tuotannon rekiste-
rinpitäjä on Evira. Rekisterinpitäjän vastuus-
ta säädetään tarkemmin maaseutuelinkeino-
hallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 
(284/2008) 5 §:ssä. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksilla on oikeus käyttää ja 
päivittää rekisterin tietoja tämän lain 6 §:ssä 
säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laa-
juudessa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että 1 
momentista poiketen, edellä 7 §:ssä tarkoitet-
tujen toimijoiden osalta rekisterinpitäjä on 
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Valvira. Tältä osin rekisteriä pidetään alko-
holilain 44 §:n nojalla. 

24 §. Luonnonmukaisen tuotannon rekiste-
ri. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 
merkittäisiin toimijoiden ja valvottavien koh-
teiden tunnistetiedot, suoritetut tarkastukset 
ja annetut asiakirjaselvitykset sekä muut vas-
taavat tämän lain ja EU:n lainsäädännön ja 
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tun-
nistetietoina merkittäisiin toimijan nimi, kiin-
teistötunnus, tilatunnus sekä yritys- ja yhtei-
sötunnus sekä muut yhteystiedot, kuten toi-
mijan ja valvontakohteiden osoite. Rekiste-
riin merkittäisiin myös toimijalle Euroopan 
unionin lainsäädännön nojalla annettujen 
säännösten noudattamatta jättämisestä mah-
dollisesti aiheutuneet seuraamukset ja niiden 
seuranta sekä muut valvontaviranomaisen an-
tamat, toimijaan kohdentuvat huomautukset 
ja kehotukset sekä niiden seuranta. Koska 
toimeenpanoasetus on käytännössä jatkuvasti 
muuttunut, esimerkiksi toimijan valvontaa 
koskevien vähimmäisvaatimusten osalta, tu-
lisi rekisteriin voida myös merkitä muita val-
vonnan kannalta välttämättömiä tietoja, jotka 
eivät sisällä henkilötietolain (523/1999) 
11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. 

Henkilötietojen keräämiseen ja tallentami-
seen sekä rekisteriin tallennettujen tietojen 
käyttämiseen ja luovuttamiseen sovellettai-
siin muutoin, mitä henkilötietolaissa ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään. 

25 §. Lisäysaineistorekisteri. Pykälän mu-
kaan Eviran tulee pitää nykykäytännön mu-
kaisesti lisäysaineistorekisteriä niistä lajeista 
ja lajikkeista, joista siementen ja siemenpe-
runoiden luonnonmukaisesti tuotettua lisäys-
aineistoa on toimijoiden saatavilla, siten kuin 
toimeenpanoasetuksen 48-56 artikloissa sää-
detään tätä koskevasta tietokannasta. Lisäksi 
samojen menettelyiden mukaisesti pidetään 
rekisteriä muun lisäysaineiston kuin siemen-
ten ja siemenperunan osalta. Lisäysaineisto-
rekisteriä on päivitettävä säännöllisesti li-
säysaineiston toimittajalta saadun tiedon pe-
rusteella. 

26 §. Asiakirjaselvityksen julkaisu. Pykälän 
mukaan Eviran tulee julkaista toimijan ajan-
tasainen asiakirjaselvitys. Julkaisu tulee teh-
dä toimeenpanoasetuksen 92 b artiklassa 
säädetyllä asianmukaisella tavalla. Valvira 

julkaisee vastaavasti ajantasaisen asiakir-
jaselvityksen valvomiensa toimijoiden osalta. 
Asiakirjaselvityksen julkaisu on nykykäytän-
nön mukaista. 
 
4 luku Luonnonmukainen tuotanto 

eräissä tapauksissa 

27 §. Nautakarjan pitäminen kytkettynä 
pienellä tilalla. Ehdotetun pykälän mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
nykykäytännön mukaisesti myöntää toi-
meenpanoasetuksen 39 artiklan mukaisen lu-
van pitää nautakarjaa kytkettynä tilalla, jolla 
on nautakarjaa enintään 30 eläinyksikköä 
vastaava määrä. Kytkettynä pidettävän nau-
takarjan on oltava maidon- tai emolehmätuo-
tannossa. Nautakarjaksi katsotaan maidon- 
tai emolehmätuotantoa varten kasvatettavat 
hiehot ja lehmät. Lisäksi tähän luetaan mai-
don- tai emolehmätuotannon yhteydessä sii-
tokseen käytettävät sonnit. Eläinyksiköiden 
laskentaperusteista voidaan säätää tarkemmin 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

Toimeenpanoasetuksen 39 artiklan mukaan 
nautakarjan kytkettynä pitämisen edellytyk-
senä on, että ne pääsevät laitumelle laidun-
kaudella ja että niillä on vähintään kahdesti 
viikossa pääsy ulkojaloittelualueelle, jos lai-
duntaminen ei ole mahdollista. 

28 §. Muun kuin luonnonmukaisesti tuote-
tun lisäysaineiston käyttö. Pykälän mukaan 
toimija voi elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen luvalla käyttää muuta kuin 
luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja sie-
menperunaa. Luvan myöntäminen edellyttää, 
että toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 5 
kohdan edellytykset täyttyvät. Lupaa on haet-
tava kullekin kasvukaudelle ja hakemus on 
tehtävä viimeistään 1 päivänä toukokuuta. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on käsiteltävä myös tämän ajankohdan jäl-
keen jätetty lupahakemus, jos kyse on koko-
naan uudesta viljelijästä tai jos siihen on pai-
nava syy. Painavana syynä voidaan pitää 
luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston 
toimitusongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sää-
olosuhteita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta 
näihin rinnastettavaa, erityistä syytä. 

Evira voi, selvitettyään vuosittain luon-
nonmukaisesti tuotetun siemenen ja siemen-
perunan saatavuuden Suomessa, julkaista lu-
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ettelon niistä lajeista ja lajikkeista, joille ei 
voida myöntää 1 momentissa tarkoitettua lu-
paa. Tämä menettely vastaa kansallisella ta-
solla toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 3 
kohtaa. Ennen luettelon julkaisua Eviran tu-
lee selvittää keskeisiä toimijoita edustavilta 
tahoilta, kuten siementen tuottajilta, siemen-
kauppiailta ja siementen käyttäjiltä, lajin ja 
lajikkeen saatavuus. 

Pykälän 3 momentissa todetaan, että muun 
kuin 1 momentissa mainitun lisäysaineiston 
osalta sovelletaan edellä 1-2 momenteissa 
säädettyjä menettelyjä. Neuvoston asetuksen 
12 artiklan 1 kohdan i alakohdan yleisenä 
vaatimuksena on, että luonnonmukaisessa 
tuotannossa on käytettävä luonnon-
mukaisesti tuotettua siementä ja muuta luon-
nonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa, ku-
ten taimia ja istukkaita. Asetus antaa mahdol-
lisuuden poiketa tästä pääsäännöstä, jos 
luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa 
ei ole saatavilla. Poikkeuksen oikeudenmu-
kainen soveltaminen edellyttää saatavilla 
olevan lisäysaineiston rekisteröintiä. Muun 
lisäysaineiston kuin siementen ja siemenpe-
runan osalta, toimeenpanoasetus ei edellytä 
saatavilla olevien erien rekisteröintiä julki-
seen tietokantaan, mutta tätä on pidetty tar-
koituksenmukaisena menettelynä, jotta pe-
rusteet mahdollisille poikkeuksille myös täl-
laisen lisäysaineiston käytössä olisivat yh-
tenevät.  

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, että Evi-
ra voisi myöntää toimeenpanoasetuksen 45 
artiklan 8 kohdassa tarkoitetun yleisen luvan 
myös muulle lisäysaineistolle kuin siemenille 
ja siemenperunalle. Luvan myöntäminen 
edellyttää, että toimeenpanoasetuksen 45 ar-
tiklan 5 kohdan a tai c alakohdan edellytyk-
set täyttyvät. Näitä edellytyksiä ovat, että la-
jike ei ole rekisteröity tietokantaan ja että tie-
tokantaan rekisteröity lajike ei ole toimijalle 
soveltuva. 

29 §. Yksityinen tuotantoehto. Pykälässä 
ehdotetaan, että Evira voi hakemuksesta hy-
väksyä neuvoston asetuksen 42 artiklassa 
tarkoitetun eläinlajin, vesikasvin tai mikrole-
vän yksityisen tuotantoehdon. Tuotantoehdon 
hyväksymistä voisi hakea vain rekisteröity 
yhdistys tai muu yhteisö sellaisen eläinlajin, 
vesikasvin tai mikrolevän osalta, jolle toi-
meenpanoasetuksessa ei ole vahvistettu yksi-

tyiskohtaisia tuotantosääntöjä. Lisäksi haki-
jan on osoitettava tuotantoehdon noudattavan 
neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoase-
tuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuk-
sia. Hyväksyttyä yksityistä tuotantoehtoa on 
valvottava tämän lain mukaisessa valvonta-
järjestelmässä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Evira voi pe-
ruuttaa yksityisen tuotantoehdon hyväksymi-
sen, jos se ei enää täytä hyväksymisen edel-
lytyksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimeenpa-
noasetuksen 95 artiklan 5 kohdassa tarkoite-
tun lemmikkieläinten ruokaa koskevien yksi-
tyisten tuotantoehtojen osalta, sovelletaan 
edellä 1-2 momentissa säädettyjä menettely-
jä. 

30 §. Siirtymävaiheen lyhentäminen. Pykä-
lässä ehdotetaan, että Evira voisi toimeenpa-
noasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa sääde-
tyissä yksittäistapauksissa päättää lyhentää 
luonnonmukaiseen kasvintuotantoon liittyvää 
siirtymävaiheen kestoa. Eviran on ilmoitetta-
va päätöksensä muille Euroopan unionin jä-
senvaltioille ja komissiolle. 

31 §. Tarkemmat säännökset. EU:n lain-
säädäntöön oleellisena osana kuuluvat tuo-
tantosäännöt muuttuvat jatkuvasti, mutta tuo-
tantosääntöjä koskevat muutokset ovat luon-
teeltaan teknisiä. Pykälässä ehdotetaan, siltä 
osin kuin EU:n lainsäädännön täytäntöönpa-
no sitä edellyttää, että maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä, jotka voivat koskea tuo-
tantoa, käsittelyä, merkitsemistä, markki-
nointia, maastavientiä, maahantuontia, varas-
tointia, valmistusta ja kuljetusta. Näitä ovat 
esimerkiksi mehiläishoitoon sopimattomien 
alueiden määrittely ja siipikarjatarhojen tyh-
jillään pitoa koskevat vaatimukset. 

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella voitaisiin tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä EU:n 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden päätettäväksi 
jätetyistä teknisistä yksityiskohdista ja sei-
koista. 

 
5 luku  Pakkokeinot ja seuraamukset 

32 §. Määräykset ja kiellot. Pykälässä tode-
taan, että tämä lain ja sen soveltamisalaan 
kuuluvan EU:n lainsäädännön säännöksiin 
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perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää 
asianomainen valvontaviranomainen. Määrä-
ykset ja kiellot on annettava määräaikaisina 
ja ne on peruutettava, jos puutteellisuus on 
poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai 
määräyksen kannalta merkitystä. 

Pykälän 2 momentin mukaan asianomaisen 
valvontaviranomaisen on kiellettävä toimijaa 
pitämästä kaupan tuotteita, joiden merkin-
nöissä tai mainonnassa viitataan luonnonmu-
kaiseen tuotantotapaan, enintään kahden 
vuoden määräajaksi, kun on kyse neuvoston 
asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetusta vakavasta tai pitkään vaikuttavasta 
säännösten rikkomisesta. Tällaisena voitai-
siin esimerkiksi pitää tuotannossa kiellettyjen 
aineiden toistuvaa käyttöä. 

33 §. Uhkasakko. Pykälässä ehdotetaan, et-
tä valvontaviranomainen voi tehostaa tämän 
lain tai EU:n lainsäädännön nojalla annettua 
määräystä tai kieltoa uhkasakolla. Uhkasak-
koa koskevissa asioissa noudatetaan muu-
toin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) sää-
detään. Uhkasakon käytön mahdollisuus te-
hostaa annetun määräyksen tai kiellon nou-
dattamista. Sisällöllisesti ehdotus vastaisi 
elintarvikelain 68 §:ää, jonka mukaan val-
vontaviranomainen voi tehostaa lain nojalla 
annettua määräystä tai kieltoa uhkasakolla. 

34 §. Luonnonmukaista tuotantoa koskevi-
en säännösten rikkominen. Pykälän 1 mo-
mentissa on määritelty luonnonmukaista tuo-
tantoa koskevien säännösten rikkomisesta, 
tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, 
seuraava rikkomus, josta on seurauksena 
sakkorangaistus, jollei muualla laissa ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta. Luonnon-
mukaisesti tuotetusta elintarvikkeesta, rehus-
ta, alkoholijuomasta, väkiviinasta, kylvösie-
menestä ja taimiaineistosta säädetään lisäksi 
ehdotetun lain 2 §:ssä luetellussa lainsäädän-
nössä. 

Sakkorangaistus on ollut mahdollista Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n nojalla. 
Tämä säännös on ollut muotoilultaan avoin, 
eikä ole tarkkarajaisesti kuvannut tapauksia, 
joissa sakko voisi tulla kyseeseen.  

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ran-
gaistavaksi, jos toimija pitää kaupan tuottei-
ta, joissa viitataan luonnonmukaiseen tuotan-
totapaan, ja harjoittaa toimintaa, josta hän on 

laiminlyönyt velvollisuuden tehdä ehdotetun 
lain 18 §:n mukaisen ilmoituksen. Rangaista-
vaa olisi myös 20 §:n mukainen toiminnassa 
tapahtuneita muutoksia koskevan ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyönti. Neuvoston ase-
tuksen 23 artiklassa asetetaan edellytykset 
luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien il-
maisujen käytölle pakkausmerkinnöissä, 
mainonnassa ja kaupallisissa asiakirjoissa. 
Näiden ilmaisujen käyttö vastoin neuvoston 
asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ehdote-
taan rangaistavaksi. Samoin rangaistavaksi 
ehdotetaan ehdotetun lain 32 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun kaupan pitämisen kiellon 
rikkominen. Kaupan pitämisen kiellolla tar-
koitetaan enintään kahden vuoden määrä-
ajaksi annettavaa kieltoa, joka liittyy neuvos-
ton asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuun vakavaan tai pitkään vaikuttavaan 
säännösten rikkomiseen, jonka johdosta toi-
mijaa kielletään määräajaksi pitämästä kau-
pan tuotteita, joiden merkinnöissä tai mai-
nonnassa viitataan luonnonmukaiseen tuotan-
totapaan. Lisäksi neuvoston asetuksen 30 ar-
tiklan ja tuontiasetuksen 15 artiklan nojalla 
valvontaviranomaisen antaman päätöksen, 
jolla toimija velvoitetaan poistamaan viitta-
ukset luonnonmukaiseen tuotantotapaan, 
noudattamatta jättäminen ehdotetaan säädet-
täväksi rangaistavaksi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että val-
vontaviranomainen voi jättää esitutkintavi-
ranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, jos 
teko tai laiminlyönti on vähäinen. Momentis-
sa halutaan korostaa sitä, että valvontaviran-
omaisen tulisi huolella punnita, olisiko asia 
saatettava rikosoikeudelliseen syyteharkin-
taan.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että se, 
joka rikkoo tämän lain tai EU:n lainsäädän-
nön nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostet-
tua määräystä tai kieltoa, voidaan jättää tuo-
mitsematta rangaistukseen samasta teosta. 

 
6 luku Erinäiset säännökset 

35 §. Perittävät maksut. Valtion tehtävänä 
EU:n lainsäädännön tai tämä lain mukaan 
olevista toimenpiteistä määrättäisiin maksut 
siten kuin valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) säädetään. 
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36 §. Palkkio ja kustannusten korvaus. Py-
kälässä on ehdotettu säännös Eviran valtuute-
tulle tarkastajalle tämän lain mukaisesta tar-
kastuksesta suoritettavasta palkkiosta ja kus-
tannusten korvauksesta. Ehdotettu säännös 
vastaa nykykäytäntöä. Palkkion ja korvauk-
sen maksaisi Evira, sille valtion talousarvios-
sa tätä varten osoitetuista varoista. Pykälässä 
on kyse valtuutetun tarkastajan oikeudesta 
palkkioon tekemästään työstä ja tästä aiheu-
tuneiden kustannuksista. 

37 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan, että asiakirjaselvityksestä 
saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä val-
vontaviranomaiselta siten kun hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaa-
timuksesta annettuun päätökseen ja muuhun 
valvontaviranomaisen tämän lain nojalla tai 
sen soveltamisalaan kuuluvan EU:n lainsää-
dännön nojalla tekemään päätökseen haetaan 
muutosta hallinto-oikeudelta, siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Tullin tämän lain nojalla tekemään päätök-
seen muutosta haettaisiin kuitenkin tullilain 
(1466/1994) mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että hal-
linto-oikeuden päätökseen, joka koskee yksi-
tyisen tuotantoehdon hyväksymisen peruut-
tamista ja 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
määräaikaista kaupan pitämisen kieltoa, saa 
hakea muutosta, valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Muuhun hallinto-
oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

Pykälän 4 momentin mukaan tämän lain tai 
tällä lailla täytäntöön pantavan EU:n lainsää-
dännön nojalla voidaan määrätä, että päätöstä 
on muutoksenhausta huolimatta noudatetta-
va, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Tämän edellytyksenä on, että päätöksen on 
oltava luonteeltaan sellainen, että se on pan-
tava viivytyksettä täytäntöön. Viranomaisten 
päätökset ovat käytännössä tehokkaita pak-
kokeinoja vain, jos ne voidaan heti panna 
täytäntöön. Toimijan aseman turvaamiseksi 
muutoksenhakuviranomaisella tulisi olla oi-
keus muutoksenhakua käsitellessään kieltää 
tai keskeyttää täytäntöönpano. 
 

38 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan  päivänä kuuta 20. 

39 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan Eviran ennen tämän lain 
voimaantuloa luonnonmukaisen tuotannon 
valvontaan valtuutetut tarkastajat voivat toi-
mia 12 §:ssä tarkoitettuina valtuutettuina tar-
kastajina ilman eri valtuutusta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että 
toimija, joka on hyväksytty ennen tämän lain 
voimaantuloa luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään, siirretään tämän lain 3 
luvussa tarkoitettuun valvontajärjestelmään. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että 
toimijalle ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
myönnetyt luvat ovat voimassa niissä anne-
tun määräajan. Lisäksi luonnonmukaisen tuo-
tannon valvontajärjestelmään liittymistä kos-
keva hakemus, joka on jätetty viranomaiselle 
ennen tämän lain voimaantuloa tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleen lainsäädän-
nön mukaisesti, ja muut vireillä olevat asiat 
on siirrettävä käsiteltäviksi tämän lain mu-
kaisesti. Ehdotus ei muuta nykyisiä käytäntö-
jä. Tavoitteena on selkeyttää kysymystä so-
vellettavasta laista esimerkiksi elintarvikkei-
den markkinavalvonnassa. 
 
1.2 Elintarvikelaki 

Lain 3 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 21 kohta, jossa viitattaisiin luon-
nonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden valvontaa käsittelevään 
neuvoston asetukseen. Tavoitteena on sel-
keyttää elintarvikkeiden markkinavalvontaan 
sovellettavaa lainsäädäntöä ja pakkokeinoja. 

Lisäksi lain 5 §:ään (suhde muuhun lain-
sääntöön) ehdotetaan lisättäväksi viittaus eh-
dotettuun lakiin luonnonmukaisesta tuotan-
nosta. Samalla muutettaisiin eläintauteja 
koskeva viittaus viittaamaan uuteen eläintau-
tilakiin (441/2013). 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaa 
koskevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan, että 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
on jatkossa tarpeen antaa tarkempia säännök-
siä valvonnan tulosten julkaisemisesta, val-
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vontaviranomaisten tunnusnumeroista, ilmoi-
tusmenettelystä ja toimijoista, joiden ei tar-
vitse ilmoittautua valvontajärjestelmään ja 
eläinyksiköiden laskentaperusteista. Lisäksi 
tarkempia säännöksiä voidaan antaa maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella myös 
EU:n lainsäädännössä jäsenvaltion päätettä-
väksi jätetyistä teknisistä yksityiskohdista ja 
seikoista. 

Lakiin ehdotetaan myös valtuuksia, joilla 
maa- ja metsätalousministeriö säätäisi tar-
kemmin muun muassa tuotantoa, käsittelyä, 
merkitsemistä, maastavientiä, maahantuontia, 
varastointia, valmistusta ja kuljetusta koske-
vista yksityiskohdista, siltä osin kuin EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpano edellyttää. 
Tästä valtuudesta säädetään vain yleispiirtei-
sesti laissa, mutta valtuus rajoittuu kuitenkin 
seikkoihin, joista tarvitaan tarkempia sään-
nöksiä EU:n lainsäädäntöä toimeenpantaessa 
ja tuotannon vaatimuksia toteutettaessa nii-
den yhdenmukaisen soveltamisen varmista-
miseksi. 

Kaikki ehdotetut valtuudet koskevat asioi-
ta, joista perustuslain 80 §:n nojalla voidaan 
antaa laissa olevan valtuuden perusteella yk-
sityiskohtaisempia säännöksiä ja määräyksiä. 
Tällaisia valtuuksia sisältyy luonnonmukai-
sen tuotannon valvonnasta ehdotetun lain 11, 
17, 18, 27 ja 31 §:ään. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2015. 
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 
 

Ehdotetussa laissa asetetaan toiminnanhar-
joittajalle velvollisuus ilmoittaa toiminnas-
taan ennen toiminnan aloittamista ja toimin-
nassa tapahtuvista muutoksista. Toimija, jon-
ka on todettu täyttävän asetetut edellytykset, 
on liitettävä luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään merkitsemällä toimija 
luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Val-
vonnan järjestämiseksi on välttämätöntä, että 
valvontaviranomaisilla on tieto valvottavista 
toimijoista ja heidän toimipaikoistaan. 

Valvontajärjestelmään kuuluminen perus-
tuu Suomea sitovaan EU:n lainsäädäntöön. 
Tavoitteena on toimijoiden rehellisen kilpai-
lun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toi-
minnan varmistaminen sekä kuluttajien luon-
nonmukaisiksi merkittyjä tuotteita kohtaan 
mahdollisesti osoittaman luottamuksen säi-
lyttäminen. 

Lakiehdotuksen 27 §:n mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää 
toimijalle luvan pitää nautakarjaa kytkettynä 
tilalla, jolla nautakarjan yhteenlaskettu määrä 
vastaa enintään 30 eläinyksikköä. Eläinyksi-
köiden laskentaperusteista säädetään tar-
kemmin maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella. Lisäksi ehdotettu 28 § koskee elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai 
Eviran antamaa lupaa käyttää muuta kuin 
luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja sie-
menperunaa, jos markkinoilta ei ole saatavil-
la soveltuvaa luonnonmukaisesti tuotettua li-
säysaineistoa. Menettely perustuu selvityk-
seen siementen ja siemenperunan saatavuu-
desta ja on siten toimijoiden ennakoitavissa. 
Lupamenettely on laajennettu koskemaan 
myös muuta luonnonmukaisesti tuotettua li-
säysaineistoa kuin siementä ja siemenperu-
naa. Edellytykset luvalle pitää nautakarjaa 
kytkettynä ja luvalle käyttää muuta kuin 
luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa 
on yksilöity täsmällisesti ja tarkkarajaisesti 
toimeenpanoasetuksessa. Säännökset edelly-
tyksistä antavat riittävän ennustettavuuden 
viranomaistoimista (PeVL 19/2002 vp). 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-
tilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta 
on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 
mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elin-
keinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan 
mahdollista erityisin perustein (PeVL 
19/2002 vp). Rekisteröitymis- ja ilmoitusvel-
vollisuuden säätämistä on pidetty asiallisesti 
luvanvaraisuuteen rinnastettavana sääntelynä 
(PeVL 56/2002 vp). 

Tällä tuetaan myös toisaalta perustuslain 
20 §:ssä tarkoitettujen perusoikeuksien tur-
vaamista. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu 
luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympä-
ristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 
Näiden perusoikeuksien turvaamiseksi on pe-
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rusteltua valvoa markkinoille saatettavien 
luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, val-
mistusta ja kaupanpitoa. Neuvoston asetuk-
sen mukaan luonnonmukainen tuotanto on 
kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa yhdisty-
vät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, 
pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoi-
suus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten 
hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien 
soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huo-
mioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuottei-
siin, jotka on tuotettu luonnollisista ainek-
sista ja luonnollisin menetelmin.  

Ehdotetun luonnonmukaisen tuotannon 
valvontaa koskevan lain 5 luvussa säädetään 
hallinnollisista pakkokeinoista, joita olisivat 
erilaiset määräykset ja kiellot. Kaikkein va-
kavimmissa tapauksissa valvontaviranomai-
nen voisi kieltää tietyn toiminnan määräajak-
si kokonaan tai osaksi, mikäli toimija ei täytä 
tässä laissa tai EU:n lainsäädännössä säädet-
tyjä valvontajärjestelmään kuulumisen edel-
lytyksiä. 

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omai-
suus on turvattu. Omaisuudensuojaan luuluu 
myös, että omaisuuteen kohdistuvat käyttöra-
joitukset eivät muodostu niin merkittäviksi, 
että ne rinnastuisivat tosiasiallisilta vaikutuk-
siltaan omaisuuden pakkolunastukseen (esi-
merkiksi PeVL 38/1998 vp.). Luonnollisten 
henkilöiden ohella omaisuuden suoja ulottuu 
yleisenä oikeusperusteena myös oikeushenki-
löihin. Ehdotetun lain ja EU:n lainsäädännön 
hallinnolliset pakkokeinot merkitsevät käy-
tännössä puuttumista luonnonmukaisesti tuo-
tetun tuotteen tai luonnonmukaisia tuotteita 
tuottavan toimijan omaisuudensuojaan. Val-
vontaviranomaiset ovat kuitenkin velvollisia 
peruuttamaan kiellon tai määräyksen luon-
nonmukaisesta tuotannosta annettavan lain 
32 §:n 1 momentin mukaan, jos puutteelli-
suus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiel-
lon tai määräyksen kannalta merkitystä.  

Edellä mainitut toimenpiteet merkitsevät 
elinkeinonharjoittamisen oikeuteen kohdistu-
via rajoituksia. Koska toimijalla on kuitenkin 
mahdollisuus markkinointikiellon jälkeen pi-
tää tuotteitaan kaupan ilman viittausta luon-
nonmukaiseen tuotantotapaan, niin sanottui-
na tavanomaisina tuotteina, voidaan ehdotuk-
sen katsoa täyttävän suhteellisuusperiaatteen 
vaatimukset. Ehdotus ei tältä osin ole ristirii-

dassa perustuslain 18 §:n kanssa. Samoin täl-
lä perusteella voidaan luonnonmukaisesta 
tuotannosta annettavaan lakiin ehdotettuja 
hallinnollisia pakkokeinoja pitää omaisuuden 
suojan kannalta riittävinä. 
 

Kotirauha 
 

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksi-
tyiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. 
Lailla voidaan säätää perusoikeuksien tur-
vaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi vält-
tämättömistä, kotirauhan piiriin ulottuvista 
toimenpiteistä. 

Ehdotetun luonnonmukaisesta tuotannon 
valvonnasta annetun lain 2 luvun valvontavi-
ranomaisilla ja valtuutetuilla tarkastajilla on 
oikeus tehdä valvonnan edellyttämiä tarkas-
tuksia sekä päästä paikkoihin, joissa harjoite-
taan tässä laissa tarkoitettua toimintaa ja jos-
sa säilytetään lain noudattamisen valvonnan 
kannalta tarpeellisia tietoja. Edelleen valvon-
taviranomaisilla ja valtuutetuilla tarkastajilla 
on oikeus tarkastaa toiminnassa käytetyt lait-
teet, välineet ja tilat. 

Asuintiloissa tarkastus voidaan tehdä vain, 
jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohtee-
na olevien seikkojen selvittämiseksi ja on pe-
rusteltua syytä epäillä jonkun syyllistyneen 
tässä laissa rangaistavaksi säädettyyn menet-
telyyn. Asuintiloissa tarkastuksen saa tehdä 
vain valvontaviranomainen. Pääsääntöisesti 
tarkastuksen yhteydessä ei ole tarvetta päästä 
asuintiloihin, sillä tarkastukset kohdistuvat 
yleensä tiloihin, joissa harjoitetaan tässä lais-
sa tarkoitettua toimintaa. Ehdotetun lain ja 
EU:n lainsäädännön tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta sekä tarkastusten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, saattaa joissain tilanteissa 
olla välttämätöntä todentaa sellaisia olosuh-
teita ja seikkoja, jotka sijaitsevat kotirauhan 
piiriin kuuluvissa tiloissa ja joista ei muutoin 
saada selvitystä. 
 

Julkisen hallintotehtävän antaminen yksi-
tyiselle 
 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa viranomaiskoneis-
ton ulkopuolelle vain, jos tehtävä annetaan 
lain nojalla, tehtävän antaminen on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamisek-
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si eikä tehtävän antaminen vaaranna perusoi-
keuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallin-
non vaatimuksia. Ehdotetun lain 13 §:n mu-
kaan valvontaviranomainen voisi käyttää 
valvonnassa apuna valtuutettuja tarkastajia. 
Valtuutetuille tarkastajille voitaisiin siirtää 
tiettyjä valvontaan liittyviä tehtäviä, kuten 
erilaisia tarkastuksia ja näytteenottoa. Näiden 
tehtävien perusteella tehtävät päätökset tekisi 
kuitenkin palvelun tilannut viranomainen. 
Ehdotettu toiminta saattaa olla tarkoituksen-
mukaista siirtää viranomaiskoneiston ulko-
puolelle, jos valvontaviranomaisilla ei ole 
voimavaroja hoitaa kaikkia tarkastustoimen-
piteitä itse. Tämä voi olla myös taloudellises-
ti järkevää, sillä usein valtuutettu tarkastaja 
toimii lähempänä tarkastettavaa kohdetta 
kuin valvontaviranomainen. Valtuutetut tar-
kastajat toimivat valvontaviranomaisen val-
vonnassa ja heitä koskevat samat rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevat säännökset 
kuin virkamiehiäkin. Heihin sovellettaisiin 
myös hallintolain 27 ja 28 §:ssä säädettyjä 
esteellisyyssäännöksiä ja 26 §:n säännöstä 
huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä. 
Valtuutetun tarkastajan on tehtäviä suoritta-
essaan kiinnitettävä huomiota myös siihen, 
että toimijan perusoikeus esittää asiantunti-
jalle omat näkemyksensä äidinkielellään 
suomeksi, ruotsiksi tai saameksi toteutuu. 
Näin ollen pykälässä on turvattu myös perus-
oikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallinnon 
vaatimusten asianmukainen toteutuminen. 
 

Asetuksenantovaltuudet ja lainsäädäntöval-
lan siirtäminen 
 

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Pe-
rustuslakivaliokunnan käytännön (PeVL 
56/2002 vp) mukaan asetuksen antamiseen ja 
lainsäädäntövallan delegoimiseen liittyvien 
valtuutusten tulee olla riittävän täsmällisiä ja 
tarkkarajaisia. Laista tulee käydä selvästi il-
mi, mistä on tarkoitus säätää asetuksella. 

Luonnonmukaisesta tuotannosta annetta-
vassa laissa ehdotetaan säädettäväksi kaikista 
sellaisista oikeuksien ja velvollisuuksien pe-
rusteista tai muuten perustuslain mukaan lain 

alaan kuuluvista asioista, joista säädetään yk-
sityiskohtaisemmin EU:n asetuksissa tai jois-
ta on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla. 
Ehdotetun lain 3 luvussa säädetään luon-
nonmukaisen tuotannon valvontajärjestel-
mästä ja 4 luvussa luonnonmukaista tuotan-
toa koskevista vaatimuksista sekä muista 
EU:n asetuksiin perustuvista tarkemmista 
säännöksistä. Kaikki nämä ovat luonteeltaan 
teknisiä, kuten esimerkiksi mehiläishoitoon 
sopimattomien alueiden määrittely ja siipi-
karjatarhojen tyhjillään pitoa koskevat vaa-
timukset. 

 
Muutoksenhaku 

 
Ehdotuksessa on omaksuttu hallituksen esi-

tyksessä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevik-
si lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 
vp) ehdotettu muutoksenhakujärjestelmä, 
jonka mukaisesti muutoksenhaku hallinto-
oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen edellyttää valituslupaa, jonka pe-
rusteista säädetään tarkemmin hallintolain-
käyttölaissa. Lisäksi ehdotuksessa on pyritty 
ottamaan huomioon muutoksenhakusäännös-
ten osalta ne linjaukset, joita on tehty oike-
usministeriössä vireillä olevan oikaisuvaati-
mus- ja valituslupajärjestelmän uudelleen 
tarkastelun yhteydessä sekä muun muassa 
hallituksen esityksen maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnan lakkauttamista ja valitus-
ten siirtämistä hallintotuomioistuimiin kos-
kevaksi lainsäädännöksi (HE 121/2013 vp.). 
Ehdotus ei ole ristiriidassa perustuslain 21 
§:n kanssa, jonka mukaan jokaisella on oike-
us saada oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaista-
vaksi. 
 

Lakiehdotuksen säätämisjärjestys 
 

Edellä ehdotetuin perustein katsotaan, että 
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1 

 

Laki 

luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tällä lailla annetaan seuraavien luonnon-
mukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuo-
tettujen tuotteiden merkintöjä koskevien Eu-
roopan unionin säädösten täytäntöönpanoa ja 
noudattamisen valvontaa koskevat säännök-
set, siltä osin kuin niistä ei säädetä muun lain 
nojalla: 

1) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luon-
nonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkin-
nöistä sekä asetuksen 2092/91 kumoamisesta 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 
(neuvoston asetus); 

2) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luon-
nonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkin-
nöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen 
tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 
annettu komission asetus (EY) N:o 889/2008 
(toimeenpanoasetus); 

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä kolmansista maista tuotavien 
luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestely-
jen osalta annettu komission asetus (EY) N:o 
1235/2008 (tuontiasetus); 

4) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi suo-
ritetusta virallisesta valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 882/2004 (valvonta-asetus). 

Mitä tässä laissa säädetään Euroopan 
unionista tai Euroopan unionin jäsenvaltiois-
ta, koskee myös Euroopan talousaluetta ja 
siihen kuuluvia valtioita. 
 

2 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Luonnonmukaisesti tuotetun elintarvik-
keen, rehun, alkoholijuoman, väkiviinan, 
kylvösiemenen tai taimiaineiston markkina-
valvontaan sovelletaan elintarvikelakia 
(23/2006), rehulakia (86/2008), alkoholilakia 
(1143/1994), siemenkauppalakia (728/2000) 
ja taimi-aineistolakia (1205/1994).  
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan  
1) luonnonmukaisesti tuotetuilla tuotteilla 

maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita, 
alkoholijuomia ja väkiviinaa, jotka saadaan 
niitä markkinoitaessa merkitä neuvoston ase-
tuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotan-
totapaan viittaavin merkinnöin; 



 HE 47/2014 vp  
  

 

27 

2) maataloustuotteilla maataloudesta peräi-
sin olevia tuotteita, mukaan lukien vesivilje-
lytuotteet ja merilevät;  

3) toimijalla luonnollista henkilöä tai oike-
ushenkilöä, siten kuin se on määritelty neu-
voston asetuksen 2 artiklan d kohdassa; 

4) elintarvikkeella elintarvikelain 6 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua elintarviketta; 

5) rehulla rehulain 5 §:n 1 kohdassa tarkoi-
tettua rehua; 

6) vesiviljelyllä neuvoston asetuksen 2 ar-
tiklan g kohdassa tarkoitettua vesiviljelyä; 

7) alkoholijuomalla alkoholilain 3 §:n 2 
momentin 1 kohdassa tarkoitettua alkoholi-
juomaa; 

8) väkiviinalla alkoholilain 3 §:n 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettua väkiviinaa; 

9) asiakirjaselvityksellä toimeenpanoase-
tuksen 68 artiklassa tarkoitettua asiakirjasel-
vitystä; 

10) maahantuonnilla tuontia muusta kuin 
Euroopan unionin jäsenvaltiosta; 

11) maastaviennillä vientiä muuhun kuin 
Euroopan unionin jäsenvaltioon. 
 

2 luku 

Valvontaviranomaiset ja valvonta 

4 § 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnan ja 
valvonnan suunnittelun yleinen ohjaus kuu-
luu maa- ja metsätalousministeriölle. 
 

5 § 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, 
ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti luonnon-
mukaisen tuotannon sekä luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden ja niiden maahantuon-
nin ja maastaviennin valvontaa. 

Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo: 
1) luonnonmukaisesti tuotettujen maatalo-

ustuotteiden pakkaamista, varastointia ja 
tukkukauppaa; 

2) luonnonmukaisesti tuotettujen elintar-
vikkeiden ja rehujen valmistusta, valmistut-
tamista, varastointia ja tukkukauppaa; 

3) luonnonmukaisesti tuotetun kylvösie-
menen ja taimiaineiston pakkaamista, varas-
tointia, tukkukauppaa ja kaupan pitämistä; 
sekä 

4)  toimijoita, jotka maahantuovat tai vie-
vät maasta luonnonmukaisesti tuotettuja tuot-
teita. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on 1 §:n 1 
momentissa mainitussa lainsäädännössä tar-
koitettu toimivaltainen viranomainen, jollei 
jäljempänä toisin säädetä. Elintarviketurvalli-
suusvirasto vastaa myös toimeenpanoasetuk-
sen mukaisesta tietojenvaihdosta sekä ilmoi-
tuksista muille Euroopan unionin jäsenvalti-
oille ja komissiolle. 
 

6 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

valvoo: 
1) luonnonmukaisesti tuotettujen maatalo-

ustuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä 
vähittäismyynnissä; sekä 

2) maatilalla harjoitettua omien maatalous-
tuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistuk-
seksi katsottavalla tavalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
toimii toimeenpanoasetuksen 36 artiklan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena vi-
ranomaisena koskien kasvintuotannon siir-
tymävaihetta sekä 40 artiklassa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena koskien rin-
nakkaista tuotantoa. Lisäksi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen 
viranomainen toimeenpanoasetuksen 47 ar-
tiklan a ja b alakohtien mukaisessa hätätilan-
teessa.  
 

7 § 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen 
alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusta, 
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valmistuttamista, varastointia, kaupan pitä-
mistä ja tukkukauppaa. Virasto valvoo 5 §:n 
2 momentissa säädetystä poiketen luonnon-
mukaisesti tuotettujen alkoholijuomien ja vä-
kiviinan maahantuontia ja maastavientiä har-
joittavia toimijoita. 
 

8 § 

Tulli 

Tulli valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehu-
jen, alkoholijuominen ja väkiviinan maahan-
tuontia siten kuin siitä säädetään neuvoston 
asetuksessa ja sen nojalla annetussa lainsää-
dännössä. 

Tulli päättää tuontiasetuksen 15 artiklan 
mukaisesta luonnonmukaista tuotantoa kos-
kevien viittausten poistamisesta maahan-
tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen tuot-
teiden pakkausmerkinnöistä, mainoksista ja 
saateasiakirjoista, jos tuotteet eivät täytä täs-
sä laissa tai 1 §:ssä mainitussa Euroopan 
unionin lainsäädännössä asetettuja vaatimuk-
sia. 
 

9 § 

Valvontasuunnitelmat 

Elintarviketurvallisuusviraston on laaditta-
va toimeenpanoasetuksen 92 f artiklassa tar-
koitettu monivuotinen kansallinen valvonta-
suunnitelma, jossa kuvataan luonnonmukai-
sen tuotannon valvontaan liittyvien järjestel-
mien rakenteet ja organisaatiot sekä valvon-
nan strategiset tavoitteet, tärkeysjärjes-
tykseen asettaminen ja yleinen järjestäminen. 

Monivuotisen kansallisen valvontasuunni-
telman lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston 
on laadittava vuosittainen valvontasuunni-
telma elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen ja suorittamansa valvonnan järjestä-
miseksi. Vuosittaisessa valvontasuunnitel-
massa on määritettävä tarkastusten sisältö 
sekä valvontakohteiden riskinarvioinnin ja 
suunnitelman toteutumisen arvioinnin perus-
teet. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston on laadittava 7 §:ssä tarkoitetusta val-

vonnasta 2 momentissa tarkoitettu vuosittai-
nen valvontasuunnitelma.  
 

 10 § 

Valvonnan arviointi 

Elintarviketurvallisuusviraston on suunni-
telmallisesti tehtävä tai teetettävä arvio vuo-
sittaisten valvontasuunnitelmien mukaisen 
valvonnan yleisestä toteutuksesta sekä seu-
rattava valvontasuunnitelmien noudattamista.  
 

11 § 

Valvonnan tulosten julkaiseminen 

Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee 
valvonnan tulokset. Jäljempänä 14 §:ssä tar-
koitettuja salassa pidettäviä tietoja ei kuiten-
kaan saa julkaista. Elintarviketurvallisuusvi-
raston on lisäksi julkaistava valvonnan arvi-
oinnin tulokset. 

Tarkempia säännöksiä valvonnan tulosten 
julkaisemisesta voidaan antaa maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksella. 
 

12 § 

Valtuutettu tarkastaja 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voivat käyttää 
toimijoiden ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden valvonnassa apuna Elintarviketur-
vallisuusviraston valvontatehtävään kirjalli-
sesti valtuuttamia tarkastajia. Valtuutetut tar-
kastajat voivat tehdä viranomaisvalvontaa 
varten vaadittavia tarkastuksia. Valtuutettuun 
tarkastajaan sovelletaan rikollisoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen 
suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtä-
viä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään 
vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Valtuutetulla tarkastajalla tulee olla sitä 
valvonnan aluetta, jolle hänet on valtuutettu, 
koskevien tarkastusten tekemiseen vaadittava 
asiantuntemus ja pätevyys. Valtuutetun tar-
kastajan tulee toimijan niin vaatiessa esittää 
valtuutuksestaan kirjallinen selvitys, josta on 
käytävä ilmi mitä valvonnan aluetta hänen 
valtuutensa koskee. 
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Elintarviketurvallisuusviraston ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on val-
vottava valtuutettujen tarkastajien toimintaa. 
Tarkastusten johdosta tehtävät hallinnolliset 
päätökset tekee tarkastuksen toimeksi antanut 
valvontaviranomainen.  
 

13 § 

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus 

Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviran-
omaisilla ja valtuutetuilla tarkastajilla on oi-
keus tämän lain ja neuvoston asetuksen sekä 
niiden nojalla annettujen säännösten täytän-
töön panemista ja noudattamisen valvontaa 
tehtäviä tarkastuksia varten päästä viljellyille 
ja muille alueille, tuotanto-, varasto- ja mui-
hin rakennuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä 
tarkastaa toimijan kirjanpitoa, suorittaa muita 
tarkastuksia ja ottaa korvauksetta näytteitä 
tutkimuksia varten. 

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä 
tiloissa tarkastuksen saa tehdä vain valvonta-
viranomainen. Tällaisissa tiloissa tarkastus 
saadaan toimittaa vain, jos on perusteltua 
syytä epäillä tämän lain tai 1§:ssä mainitun 
Euroopan unionin lainsäädännön säännöksiä 
rikotun tai rikottavan tässä laissa rangaista-
vaksi säädetyllä tavalla ja tarkastus on vält-
tämätöntä tarkastuksen kohteena olevien 
seikkojen selvittämiseksi. 

Valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla 
tarkastajilla on oikeus, sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, saada tässä 
laissa tarkoitettua tarkastusta ja valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat toimijal-
ta. 
 

14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnasta 
julkisuudessa annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, valvonnassa saatuja tietoja saa sa-
lassapitosäännösten estämättä luovuttaa: 

1) 5-8 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille 
tässä laissa ja 1 §:ssä mainitussa Euroopan 
unionin lainsäädännössä säädettyjen tehtävi-
en hoitamista varten; 

2) Maaseutuvirastolle tarkastuksista ja nii-
den tuloksista toimeenpanoasetuksen 92 ar-
tiklan 6 kohdan edellyttämässä laajuudessa; 

3) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

4) elintarvikelaissa tarkoitetuille valvonta-
viranomaisille luonnonmukaisesti tuotettujen 
elintarvikkeiden markkinavalvontaa varten. 
 

15 § 

Virka-apu 

Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua 
säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 
1 §:ssä. 

Tulli voi antaa valvontaviranomaiselle toi-
mialaansa kuuluvaa virka-apua tässä laissa 
tai 1 §:ssä mainitussa Euroopan unionin lain-
säädännössä tarkoitetun tarkastuksen suorit-
tamiseksi.  
 

16 § 

Euroopan unionin tarkastajien tarkastus- ja 
tiedonsaantioikeus 

Mitä 13 §:ssä säädetään Suomen viran-
omaisen tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta, 
koskee myös Euroopan unionin tarkastajia. 
Euroopan unionin tarkastajien on tarkastuk-
sia suorittaessaan toimittava yhteistyössä 
valvontaviranomaisten kanssa. 
 

17 § 

Valvontaviranomaisen tunnusnumero 

Neuvoston asetuksen 27 artiklan 10 kohdan 
mukaisista valvontaviranomaisten tunnus-
numeroista säädetään maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. 
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 3 luku 

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajär-
jestelmä 

18 § 

Ilmoittautuminen luonnonmukaisen tuotan-
non valvontajärjestelmään 

 
Toimijan on tehtävä ennen luonnonmukai-

sesti tuotettujen tuotteiden saattamista mark-
kinoille ilmoitus valvontajärjestelmään liit-
tymisestä asianomaiselle valvontaviranomai-
selle. Ilmoituksessa annettavien tietojen tulee 
olla toimeenpanoasetuksen 63 artiklan 3 
kohdan mukaiset.  

Toimijoista, joiden ei neuvoston asetuksen 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarvitse il-
moittautua luonnonmukaisen tuotannon val-
vontajärjestelmään, voidaan säätää tarkem-
min maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella. 
 

19 § 

Valvontajärjestelmään liittäminen ja rekiste-
röinti 

Toimijalle, joka on tarkastettu ensimmäi-
sen kerran ja joka täyttää neuvoston asetuk-
sessa ja sen nojalla annetussa Euroopan 
unionin lainsäädännössä asetetut edellytyk-
set, on asianomaisen valvontaviranomaisen 
annettava asiakirjaselvitys. Asiakirjaselvityk-
sen antamisen jälkeen toimija on liitettävä 
luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjes-
telmään merkitsemällä toimija rekisteriin.  

Toimijasta tai toiminnasta, joka ei täytä 
1 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä ja jo-
ta ei voida liittää valvontajärjestelmään, on 
asianomaisen valvontaviranomaisen annetta-
va erillinen päätös. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 § 

Ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muu-
toksista 

Toimijan on ilmoitettava toimeenpanoase-
tuksen 64 artiklan mukaisesti asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtu-
neista muutoksista. Asianomaisen valvonta-
viranomaisen on arvioitava edellyttääkö toi-
minnan muutos uutta tarkastusta. 
 

21 § 

Toimijan valvonta 

Asianomaisen valvontaviranomaisen on 
tehtävä valvontajärjestelmään liitetylle toimi-
jalle vuosittaisen valvontasuunnitelman mu-
kaiset tarkastukset. 

Tarkastuksen jälkeen toimijalle on annetta-
va asiakirjaselvitys, jos toiminta täyttää tässä 
laissa ja 1 §:ssä mainitussa Euroopan unionin 
lainsäädännössä asetetut edellytykset. Toi-
minnasta tai tuotteesta, joka ei täytä säädetty-
jä vaatimuksia, on asianomaisen valvontavi-
ranomaisen tehtävä erillinen päätös. 
 

22 § 

Valvontajärjestelmästä eroaminen 

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmukai-
sen tuotannon valvontajärjestelmästä, on jä-
tettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asi-
anomaiselle valvontaviranomaiselle. Päätök-
sen toimijan poistamisesta valvontajärjestel-
mästä tekee asianomainen valvontaviran-
omainen. 

Jäljempänä 23 §:ssä tarkoitetun rekisterin-
pitäjän tulee poistaa toimijaa koskevat tiedot 
luonnonmukaisen tuotannon rekisteristä vii-
meistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun 
toimija on poistettu valvontajärjestelmästä. 
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23 § 

Rekisterinpitäjä 

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriä pi-
tää Elintarviketurvallisuusvirasto. Rekiste-
rinpitäjän vastuusta säädetään maaseutuelin-
keinohallinnon tietojärjestelmästä annetun 
lain (284/2008) 5 §:ssä. Lisäksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilla on oikeus 
käyttää ja päivittää rekisterin tietoja tämän 
lain 6 §:ssä säädettyjen tehtäviensä edellyt-
tämässä laajuudessa. 

Tämän lain 7 §:ssä tarkoitettujen tehtävien 
osalta rekisterinpitäjä on kuitenkin Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Re-
kisteriä pidetään alkoholilain 44 §:n nojalla. 
 

24 § 

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri 

 
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 

merkitään seuraavat tiedot: 
1) toimijan nimi, kiinteistötunnus, tilatun-

nus sekä yritys- ja yhteisötunnus sekä muut 
yhteystiedot; 

2) tuotantopaikat ja yksiköt, joissa toiminta 
tapahtuu; 

3) toiminnan osalta tieto siitä, millaisista 
toiminnoista ja tuotteista on kysymys; 

4) maataloustuotannon osalta alueet, perus- 
ja kasvulohkot ja niiden pinta-ala sekä siir-
tymävaihe ja sen kesto; 

5) luonnonmukaisesti sekä tavanomaisesti 
kasvatettavien eläinten lukumäärä tarkas-
tusajankohtana ja toiminnan mahdollinen 
kausiluonteisuus; 

6) päivämäärä, jolloin toiminta on liitetty 
valvontajärjestelmään; 

7) päivämäärä, jolloin tarkastus on tehty 
sekä tarkastajan tunnus; 

8) toimijalle annettu asiakirjaselvitys, sen 
päivämäärä ja kesto; 

9) toimijalle tämän lain tai 1 §:ssä mainitun 
Euroopan unionin lainsäädännön nojalla 
myönnetyt luvat ja niiden kesto; 

10) toimijalle tämän lain tai 1 §:ssä maini-
tun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla 
annettujen säännösten noudattamatta jättämi-
sestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset 

ja niiden seuranta sekä muut valvontaviran-
omaisen antamat toimijaan kohdentuvat 
huomautukset ja kehotukset sekä niiden seu-
ranta; ja 

11) muut valvonnan kannalta välttämättö-
mät tiedot, jotka eivät sisällä henkilötietolain 
(523/1999) 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluontei-
sia tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan mi-
tä henkilötietolaissa ja viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 
 

25 § 

Lisäysaineistorekisteri 

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää lisäys-
aineistorekisteriä niistä lajeista ja lajikkeista, 
joista siementen ja siemenperunoiden luon-
nonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on 
saatavilla, siten kuin toimeenpanoasetuksen 
48-56 artiklassa säädetään. Samojen menette-
lyjen mukaisesti pidetään rekisteriä muun li-
säysaineiston osalta.  

Elintarviketurvallisuusvirasto päivittää li-
säysaineistorekisteriä säännöllisesti lisäysai-
neiston toimittajalta saadun tiedon perusteel-
la. 
 

26 § 

Asiakirjaselvityksen julkaisu 

Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee 
toimijan ajantasaisen asiakirjaselvityksen. 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettujen toimijoiden osal-
ta asiakirjaselvityksen julkaisee kuitenkin 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto. 
 

4 luku 

Luonnonmukainen tuotanto eräissä tapa-
uksissa 

27 § 

Nautakarjan pitäminen kytkettynä pienellä ti-
lalla 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi myöntää toimeenpanoasetuksen 39 artik-
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lan mukaisen luvan pitää nautakarjaa kytket-
tynä tilalla, jolla nautakarjan yhteenlaskettu 
määrä vastaa enintään 30 eläinyksikköä. 
Kytkettynä pidettävän nautakarjan on oltava 
maidon- tai emolehmätuotannossa.  

Eläinyksiköiden laskentaperusteista voi-
daan säätää tarkemmin maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella.  
 

28 § 

Muun kuin luonnonmukaisesti tuotetun li-
säysaineiston käyttö 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen luvalla toimija voi käyttää muuta kuin 
luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja sie-
menperunaa. Luvan myöntäminen edellyttää, 
että toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 5 
kohdan edellytykset täyttyvät. Lupaa on haet-
tava kullekin kasvukaudelle viimeistään 1 
päivänä toukokuuta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on käsiteltävä annetun 
määräajan jälkeen jätetty lupahakemus, jos 
kyse on uudesta viljelijästä tai jos siihen on 
painava syy.  

Selvitettyään vuosittain luonnonmukaisesti 
tuotetun siemenen ja siemenperunan saata-
vuuden Suomessa, Elintarviketurvallisuusvi-
rasto voi julkaista luettelon niistä lajeista ja 
lajikkeista, joille ei voida myöntää 1 momen-
tissa tarkoitettua lupaa. 

Muun kuin 1 momentissa mainitun lisäys-
aineiston osalta sovelletaan edellä 1 ja 2 
momenteissa säädettyjä menettelyjä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää 
toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetun yleisen luvan myös muulle li-
säysaineistolle kuin siemenille ja siemenpe-
runalle. Luvan myöntäminen edellyttää, että 
toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 5 kohdan a 
tai c alakohdan edellytykset täyttyvät.  
 

29 § 

Yksityinen tuotantoehto 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hake-
muksesta hyväksyä neuvoston asetuksen 42 
artiklassa tarkoitetun eläinlajin, vesikasvin 
tai mikrolevän yksityisen tuotantoehdon. Ha-
kemuksen voi jättää rekisteröity yhdistys tai 

muu yhteisö sellaisen eläinlajin, vesikasvin 
tai mikrolevän osalta, jolle toimeenpa-
noasetuksessa ei ole vahvistettu yksityiskoh-
taisia tuotantosääntöjä. Hakijan on osoitetta-
va, että tuotantoehto, jolle hyväksymistä hae-
taan, noudattaa neuvoston asetuksessa ja 
toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaat-
teita ja vaatimuksia. Hyväksyttyä yksityistä 
tuotantoehtoa valvotaan tämän lain mukai-
sessa valvontajärjestelmässä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa 
yksityisen tuotantoehdon hyväksymisen, jos 
se ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä. 

Toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 5 koh-
dassa tarkoitetun lemmikkieläinten ruokaa 
koskevien yksityisten tuotantoehtojen osalta 
sovelletaan edellä 1 ja 2 momentissa säädet-
tyjä menettelyjä. 
 

30 § 

Siirtymävaiheen lyhentäminen 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi toimeen-
panoasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa sääde-
tyissä tapauksissa päättää lyhentää kasvintuo-
tannon siirtymävaiheen kestoa. Elintarvike-
turvallisuusviraston on ilmoitettava päätök-
sensä muille Euroopan unionin jäsenvaltioille 
ja komissiolle. 
 

31 § 

Tarkemmat säännökset 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä, jotka 
koskevat tuotantoa, käsittelyä, merkitsemistä, 
markkinointia, maastavientiä, maahantuontia, 
varastointia, valmistusta ja kuljetusta, siltä 
osin kuin 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpano sitä edellyttää. 

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia 
säännöksiä 1 §:ssä mainitussa Euroopan 
unionin lainsäädännössä jäsenvaltioiden pää-
tettäväksi jätetyistä teknisistä yksityiskohdis-
ta ja seikoista. 
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5 luku 

Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamuk-
set 

32 § 

Määräykset ja kiellot 

Tämän lain ja 1 §:ssä mainitun Euroopan 
unionin lainsäädännön säännöksiin perustu-
vista kielloista ja määräyksistä päättää asian-
omainen valvontaviranomainen. Määräykset 
ja kiellot on annettava määräaikaisina ja ne 
on peruutettava, jos puutteellisuus on poistet-
tu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyk-
sen kannalta merkitystä. 

Asianomaisen valvontaviranomaisen on 
1 momentista poiketen kiellettävä toimijaa 
pitämästä kaupan tuotteita, joiden merkin-
nöissä tai mainonnassa viitataan luonnonmu-
kaiseen tuotantotapaan, enintään kahden 
vuoden määräajaksi, kun on kyse neuvoston 
asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetus-
ta vakavasta tai pitkään vaikuttavasta sään-
nösten rikkomisesta. 
 

33 § 

Uhkasakko 

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän 
lain tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin 
lainsäädännön nojalla annettua määräystä tai 
kieltoa uhkasakolla. Uhkasakkoa koskevissa 
asioissa noudatetaan muutoin, mitä uhkasak-
kolaissa (1113/1990) säädetään. 
 

34 § 

Luonnonmukaista tuotantoa koskevien sään-
nösten rikkominen 

 
Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-

muudesta  
1) pitää kaupan tuotteita, joissa viitataan 

luonnonmukaiseen tuotantotapaan, ja harjoit-
taa tässä laissa tarkoitettua tai 1 §:ssä maini-
tun Euroopan unionin lainsäädännön mukais-
ta toimintaa, jota ei ole 18 §:n mukaisesti il-

moittanut luonnonmukaisen tuotannon val-
vontajärjestelmään, 

2) laiminlyö 20 §:ssä tarkoitetun ilmoitus-
velvollisuuden, 

3) käyttää neuvoston asetuksen 23 artiklas-
sa tarkoitettuja luonnonmukaiseen tuotantoon 
viittaavia ilmaisuja vastoin mainitussa artik-
lassa säädettyjä edellytyksiä, 

4) rikkoo tämän lain 32 §:n 2 momentin 
nojalla annettua kaupan pitämisen kieltoa, 

5) ei noudata valvontaviranomaisen neu-
voston asetuksen 30 artiklan tai tuontiasetuk-
sen 15 artiklan nojalla antamaa päätöstä pois-
taa viittaukset luonnonmukaiseen tuotantota-
paan, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien sään-
nösten rikkomisesta sakkoon. 

Valvontaviranomainen voi jättää esitutkin-
taviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, 
jos teko tai laiminlyönti on vähäinen.  

Se, joka rikkoo tämän lain tai 1 §:ssä mai-
nitun Euroopan unionin lainsäädännön nojal-
la määrättyä uhkasakolla tehostettua määrä-
ystä tai kieltoa, voidaan jättää tuomitsematta 
rangaistukseen samasta teosta. 
 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

35 § 

Perittävät maksut 

Tämän lain tai 1 §:ssä mainitun Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaisista viranomai-
sen suoritteista peritään valtiolle maksuja 
valtion maksuperustelaissa (150/1992) sää-
dettyjen perusteiden mukaan. 
 

36 § 

Palkkiot ja kustannusten korvaus 

Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa val-
tuuttamalleen tarkastajalle tämän lain mukai-
sesta tarkastuksesta palkkiota ja kustannusten 
korvausta. 
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37 § 

Muutoksenhaku 

Asiakirjaselvityksestä saa vaatia oikaisua 
päätöksen tehneeltä valvontaviranomaiselta 
siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään.  

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
ja muuhun valvontaviranomaisen tämän lain 
nojalla tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin 
lainsäädännön nojalla tekemään päätökseen 
haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Tullin tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin tulli-
laissa (1466/1994) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 
yksityisen tuotantoehdon hyväksymisen pe-
ruuttamista ja 32 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua määräaikaista kaupan pitämisen kieltoa, 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden muu-
hun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.  

Jos tämän lain ja 1 §:ssä mainitun Euroo-
pan unionin lainsäädännön nojalla tehtävä 
päätös tai kielto on luonteeltaan sellainen, et-
tä se on pantava viivytyksettä täytäntöön, sii-
nä voidaan määrätä, että sitä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, jollei vali-
tusviranomainen toisin määrää.  

38 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20.   
 

39 § 

Siirtymäsäännökset 

Elintarviketurvallisuusviraston ennen tä-
män lain voimaantuloa luonnonmukaisen 
tuotannon valvontaan valtuuttamat tarkastajat 
voivat toimia 12 §:ssä tarkoitettuina valtuu-
tettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta. 

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän 
lain voimaantuloa luonnonmukaisen tuotan-
non valvontajärjestelmään, siirretään tämän 
lain 3 luvussa tarkoitettuun valvontajärjes-
telmään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa toimijalle 
myönnetyt luvat ovat voimassa niissä anne-
tun määräajan. Luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään liittymistä koskeva 
hakemus, joka on jätetty viranomaiselle en-
nen tämän lain voimaantuloa tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen lain-
säädännön mukaisesti, ja muut vireillä olevat 
asiat on siirrettävä käsiteltäviksi tämän lain 
mukaisesti. 
 

 
————— 
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2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 20 kohta ja 5 §, sellaisena kuin niistä 

on 3 §:n 1 momentin 20 kohta laissa 365/2013, ja 
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kun se on laeissa 352/2011 ja 365/2013, uusi 21 koh-

ta seuraavasti: 
 
 
 

3 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan unionin säädösten ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon siltä osin kuin niiden täytäntöön-
panosta ei säädetä muualla laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalas-
tuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, ase-
tusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 
2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 
768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 
2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 
509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 
1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 
1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten 
(ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja 
(EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, jäl-
jempänä kalastuspolitiikan valvonta-asetus; 

21) luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden  
merkinnöistä sekä asetuksen 2092/91 ku-
moamisesta annettu neuvoston asetus (EY) 
N:o 834/2007. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden 
terveydentilaa koskevista vaatimuksista sää-
detään myös tartuntatautilaissa (583/1986). 
Talousveden laadusta ja veden välityksellä 
leviävän taudin ehkäisystä säädetään tervey-
densuojelulaissa (763/1994). Elintarviketur-
vallisuuteen vaikuttavasta eläintautien ja 
eläimistä ihmisiin leviävien tautien vastusta-
misesta säädetään myös eläintautilaissa 
(441/2013). Euroopan yhteisön ulkopuolisis-
ta maista tuotavien eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden tuontivaatimuksista ja –val-
vonnasta säädetään eläinlääkinnällisestä raja-
tarkastuksesta annetussa laissa (1192/1996). 
Elintarvikkeiden säteilyturvallisuuden arvi-
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ointiperusteista säädetään säteilylaissa 
(592/1991). Luonnonmukaisesta tuotannosta 
ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä säädetään luonnonmukaisen 
tuotannon valvonnasta annetussa laissa (   
/2014). 

 
————— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20. 

 
————— 

 

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014 

 
Pääministeri 

   

JYRKI KATAINEN 

 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2 

 

Laki 

elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 20 kohta ja 5 §, sellaisena kuin niistä 

on 3 §:n 1 momentin 20 kohta laissa 365/2013, ja 
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kun se on laeissa 352/2011 ja 365/2013, uusi 21 koh-

ta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

3 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan unionin säädösten ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon siltä osin kuin niiden täytäntöön-
panosta ei säädetä muualla laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalas-
tuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, ase-
tusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 
2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 
768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 
2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 
509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 
1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 
1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten 
(ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja 
(EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, jäl-
jempänä kalastuspolitiikan valvonta-asetus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

3 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan unionin säädösten ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon siltä osin kuin niiden täytäntöön-
panosta ei säädetä muualla laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalas-
tuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, ase-
tusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 
2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 
768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 
2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 
509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 
1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 
1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten 
(ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja 
(EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, jäl-
jempänä kalastuspolitiikan valvonta-asetus, 

21) luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen 2092/91 ku-
moamisesta annettu neuvoston asetus (EY) 
N:o 834/2007. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Voimassa oleva laki 
 

5 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden 
terveydentilaa koskevista vaatimuksista sää-
detään myös tartuntatautilaissa (583/1986). 
Talousveden laadusta ja veden välityksellä 
leviävän taudin ehkäisystä säädetään tervey-
densuojelulaissa (763/1994). Elintarviketur-
vallisuuteen vaikuttavasta eläintautien ja 
eläimistä ihmisiin leviävien tautien vastusta-
misesta säädetään myös eläintautilaissa 
(55/1980). Euroopan yhteisön ulkopuolisista 
maista tuotavien eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden tuontivaatimuksista ja -
valvonnasta säädetään eläinlääkinnällisestä 
rajatarkastuksesta annetussa laissa 
(1192/1996). Elintarvikkeiden säteilyturvalli-
suuden arviointiperusteista säädetään säteily-
laissa (592/1991). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ehdotus 
 

5 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden 
terveydentilaa koskevista vaatimuksista sää-
detään myös tartuntatautilaissa (583/1986). 
Talousveden laadusta ja veden välityksellä 
leviävän taudin ehkäisystä säädetään tervey-
densuojelulaissa (763/1994). Elintarviketur-
vallisuuteen vaikuttavasta eläintautien ja 
eläimistä ihmisiin leviävien tautien vastusta-
misesta säädetään myös eläintautilaissa 
(441/2013). Euroopan yhteisön ulkopuo-
lisista maista tuotavien eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden tuontivaatimuksista ja -
valvonnasta säädetään eläinlääkinnällisestä 
rajatarkastuksesta annetussa laissa 
(1192/1996). Elintarvikkeiden säteilyturvalli-
suuden arviointiperusteista säädetään säteily-
laissa (592/1991). Luonnonmukaisesta tuo-
tannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöistä säädetään luonnon-
mukaisen tuotannon valvonnasta annetussa 
laissa (   /2014). 

————— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20.   

————— 
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