
   
  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun 
lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia, kasvinsuojeluaineista annettua lakia 
sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia.  

Elintarvikelain noudattamisen valvonta muutettaisiin vastaamaan paremmin nykyistä toimin-
taympäristöä liittämällä eläimistä saatavien elintarvikkeiden erillinen ensisaapumispaikkaval-
vonta kiinteämmin osaksi muuta riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Toimijoihin kohdistuvaa 
hallinnollista taakkaa vähennettäisiin keventämällä omavalvonnan vaatimuksia ja helpottamalla 
elintarvikehygieeniseen osaamiseen liittyviä käytänteitä. Laissa säädettäisiin myös uusista val-
vontaan liittyvistä työkaluista kuten viranomaisen tunnistautumatta ottamasta näytteestä, tar-
kastuksen tekemisestä pääasiallisesti asumiseen käytetyissä tiloissa ja internetsivuston sulkemi-
sesta.  

Uutena tehtävänä Ruokavirastolle ehdotetaan vientiin liittyviä tehtäviä. Lakia päivitettäisiin 
myös vastaamaan uutta Euroopan unionin valvonta-asetusta, jota aletaan pääosin soveltaa jou-
lukuussa 2019.  

Elintarvikelakiin lisättäisiin toimijan luotettavuutta koskeva säännös. Samalla Harmaan talou-
den selvitysyksiköstä annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. 

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä esitetään 
siirrettäväksi Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Torjunta-aineiden ja niiden 
jäämien riskinarviointitehtävien keskittäminen yhteen virastoon helpottaisi asiantuntijayhteis-
työtä ja luvanhaltijoiden asiointia lupakysymyksissä. Samalla kasvinsuojeluaineista annettua 
lakia esitetään muutettavaksi vastaavasti. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Lait on tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

1.1 Elintarvikelainsäädäntö 

Elintarvikelainsäädännön tarkoituksena on varmistaa kuluttajien terveydellinen ja taloudellinen 
turvallisuus. Toimiva lainsäädäntö ja sen valvonta takaavat myös elintarvikealan toimijoiden 
tasapuolisen kohtelun ja yhtäläisen kilpailuaseman. Lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää, että toimijat kantavat osaltaan vastuun elintarvikkeiden turvallisuuden varmistami-
sesta ja muusta määräysten mukaisuudesta. 

Maa- ja metsätalousministeriö toteutti vuonna 2014 kyselyn elintarvikelain toimivuudesta. Ky-
selyllä selvitettiin, ovatko elintarvikelain soveltamisala sekä yleiset periaatteet ja vaatimukset 
edelleen toimivia. Lisäksi selvitettiin, ovatko elintarvikelakiin perustuvat keinot toimivia tavoit-
teiden saavuttamiseksi.  

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa kesällä 2015 strategisiksi tavoitteiksi asetettiin työlli-
syys, kilpailukyky ja kasvu, joita pyritään saavuttamaan muun muassa purkamalla turhaa sään-
telyä ja byrokratiaa. Osana sääntelyn keventämiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toi-
meenpanoa maa- ja metsätalousministeriö ja sen hallinnonalan virastot sitoutuivat lainsäädän-
nöllisin ja ohjauksellisin keinoin vaikuttamaan siihen, että liialliseksi koetusta byrokratiasta 
päästäisiin eroon. Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa kesällä 2019 yksi strateginen koko-
naisuus on elinvoimainen Suomi, jonka yksi osakokonaisuus on elinvoimainen ja kannattava 
elintarviketalous. Hallitusohjelman mukaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan edel-
leen sääntelyn ja valvonnan sujuvoittamista. 

Ruokapolitiikasta annetussa valtioneuvoston selonteossa Ruoka2030 (VNS 2/2017 vp) asete-
taan tavoitteeksi varmistaa, että Suomen viranomaisjärjestelmä kykenee vastaamaan valvonnal-
lisiin haasteisiin ja että meillä on valmius tehokkaasti tunnistaa, hoitaa, ehkäistä ennalta ja torjua 
sekä uusia että jo tunnettuja elintarviketurvallisuuteen liittyviä uhkia. Lisäksi tavoitteena on 
varmistaa, että Suomen hyvä elintarviketurvallisuus tunnistetaan tärkeäksi vientivaltiksemme 
ja että viranomaistoiminta tukee vientiä. 

Osana pääministeri Sipilän hallituksen keskushallinnon virastorakenteen kehittämistä koskevia 
rakennepoliittisten uudistusten toimeenpanoa maa- ja metsätalousministeriö antoi helmikuussa 
2018 eduskunnalle esityksen (HE 8/2018) laiksi, jolla perustettaisiin maa- ja metsätalousminis-
teriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistetään Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja 
Maaseutuviraston tehtävät sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksen teh-
tävistä. Laki Ruokavirastosta (371/2018) annettiin 18.5.2018. Uusi Ruokavirasto aloitti toimin-
tansa 1.1.2019.  

Syksyllä 2018 annettiin hallituksen esitys elintarvikelaiksi (HE 262/2018 vp). Esityksessä kes-
kityttiin lain toimivuuden ja käytettävyyden parantamiseen sekä hallinnollisen taakan ja byro-
kratian vähentämiseen. Esitys raukesi keväällä 2019 maakuntauudistukseen liittyvien hallitus-
ten esitysten raukeamisen myötä. Monia elintarvikelakiin esitettyjä uudistuksia pidettiin kuiten-
kin tarpeellisina ja niiden toteuttamista edelleen ajankohtaisena. Voimassa olevan elintarvike-
lain muutoksen valmistelu aloitettiin uudistusten voimaansaattamiseksi.  

Myös Euroopan Unionin lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Keskeinen uusi EU-säädös 
on elintarvikeketjun virallista valvontaa koskeva asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan 
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elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kas-
vinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) 
N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, 
neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 
98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direk-
tiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY 
ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus), jäl-
jempänä valvonta-asetus..  

2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Elintarvikelaki ja sen nojalla annetut asetukset  

Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa kuluttajan käytettäväksi tulevien elintarvikkeiden 
turvallisuus sekä hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu. Lain tar-
koituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeesta annettavat tiedot ovat totuudenmukaisia ja 
riittäviä eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Lain tarkoituksena on turvata korkealaatuinen ja ta-
sapuolinen elintarvikevalvonta, joka on suunnitelmallista, oikein kohdennettua, tehokasta ja eri 
toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Lisäksi lain tarkoituksena on omalta 
osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä selkeiden ja johdonmukais-
ten vaatimusten kautta. Elintarvikelain soveltamisalan osalta todetaan, että mitä laissa säädetään 
elintarvikkeista, koskee soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tar-
vikkeita.  

Elintarvikevalvonnan keskusviranomaisena toimii Ruokavirasto, joka suunnittelee, ohjaa, ke-
hittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa muun muassa valtakunnallisen elintar-
vikevalvontaohjelman kautta. Alueellisina elintarvikevalvontaviranomaisina toimivat aluehal-
lintovirastot. Paikallisesta elintarvikevalvonnasta huolehtii kunta tai ympäristöterveydenhuol-
lon yhteistoiminta-alue toiminta-alueellaan. Elintarvikelain mukaan valvontaviranomaiset voi-
vat teettää valvontatehtäviä myös ulkopuolisilla valvontaelimillä.  

Elintarvikelaissa viitataan elintarvikevalvonnan yleisten vaatimusten osalta Euroopan unionin 
elintarvikelainsäädäntöön. EU-lainsäädännössä korostetaan elintarvikevalvonnan suunnitelmal-
lisuutta, avoimuutta ja tehokkuutta. Ruokavirastolla on velvollisuus laatia valtakunnallinen val-
vontaohjelma valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovittamiseksi. Valvonnan suun-
nitelmallisuuden tehostamiseksi myös kunnan sekä muiden valvontaviranomaisten on laadittava 
valvontasuunnitelmat.  

Elintarvikealan toimijan omavalvontavelvoite on keskeinen osa elintarviketurvallisuuden ja 
muun määräystenmukaisuuden varmistamista. Elintarvikelaissa olevaa omavalvontavelvoitetta 
on kehitetty elintarvikealan toimintaa ja kuluttajaa paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
Vaatimukset omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä sekä valvontaviranomaisen velvolli-
suudesta määrätä omavalvontaan kuuluvista tutkimuksista poistettiin elintarvikelaista, kun lakia 
muutettiin vuonna 2011. 

Ruokaviraston tehtävänä on toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulevien eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnan järjestäminen. Elintarvikelain mukaan valvonta 
järjestetään ensisijaisesti siten, että Ruokavirasto tekee kunnan kanssa sopimuksen, jolla kunta 
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sitoutuu huolehtimaan ensisaapumisvalvonnasta kunnan alueella. Kunta voi myös huolehtia en-
sisaapumisvalvonnasta useamman kunnan puolesta. Sopimuksen teko on kunnalle vapaaeh-
toista.  

Hallinnollisista pakkokeinoista säätäminen on EU-lainsäädännössä jätetty kansallisesti päätet-
täväksi. Unionilainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että elintarvikemääräysten vastaiseen toimin-
taan kohdistetaan tarkoituksenmukaisia hallinnollisia keinoja ja rikosoikeudellisia seuraamuk-
sia. Elintarvikelaissa on eriasteisia hallinnollisia pakkokeinoja sekä rangaistussäännös nimik-
keelle elintarvikerikkomus. Lievempien pakkokeinojen osalta valvontaviranomaiselle on jätetty 
harkintavaltaa pakkokeinon soveltamisen osalta.  

Harmaan talouden selvitysyksikkö 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 1 §:n mukaan selvitysyksikön 
tehtävänä on tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta sekä sen torjunnasta. Lain 6 §:n mukaan 
selvitysyksikön tehtävänä on lisäksi tehdä laissa mainittujen viranomaistehtävien tueksi pyyn-
nöstä velvoitteidenhoitoselvityksiä organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä. Velvoitteiden-
hoitoselvityksen tarkoituksena on antaa pääasiassa salassa pidettäviin viranomaistietoihin pe-
rustuva kokonaiskuva selvityksen kohteena olevasta organisaatiosta tai organisaatiohenkilöstä 
ja tukea sitä pyytävän viranomaisen tehtävää helpottamalla ja tehostamalla tehtävään liittyvää 
tiedonhankintaa ja samalla tukea harmaan talouden torjuntaa lisäämällä asiaa käsittelevän vi-
ranomaisen tietoa siitä, miten organisaatio tai siihen liittyvä organisaatiohenkilö on hoitanut 
lakisääteiset velvoitteensa. 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 5 §:n 4 momentin mukaan velvoitteidenhoi-
toselvityksessä kuvataan organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai vä-
lillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä veroihin, 
lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin perimiin mak-
suihin liittyvien velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoituksena on antaa 
sitä pyytäneelle viranomaiselle kokonaiskuva siitä, millaista taloudellista toimintaa kohde har-
joittaa ja miten se on hoitanut tästä toiminnastaan aiheutuvat julkisoikeudelliset velvoitteensa. 
Lisäksi velvoitteidenhoitoselvityksestä selviää, mikä on kohteen kyky hoitaa velvoitteensa ja 
mihin muihin organisaatioihin ja organisaatiohenkilöihin kohde on vastuuaseman tai omistuk-
sen kautta kytkeytynyt.  

Velvoitteidenhoitoselvityksen tietosisältö muodostuu pääosin viranomaisrekistereissä olevasta, 
salassa pidettäväksi määritellystä tiedosta. Velvoitteidenhoitoselvityksen tietosisältö määräytyy 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan sen perusteella, 
mikä on selvitystä pyytävän viranomaisen oikeus saada salassa pidettävää tietoa kyseiseen käyt-
tötarkoitukseen. Velvoitteidenhoitoselvitys ei siis laajenna sitä pyytävän viranomaisen tiedon-
saantioikeuksia, vaan se laaditaan viranomaiselle muualla laissa määriteltyjen tehtävien ja nii-
hin liittyvien tiedonsaantioikeuksien perusteella. 

Velvoitteidenhoitoselvityksen etuna perinteiseen tapauskohtaiseen tai joukkotietoihin perustu-
vaan tietojenvaihtoon nähden on sen tarkasti etukäteen sovittu sisältö ja tietojen esittämistapa, 
ajantasaiset tiedot sekä hankkimisen nopeus. Velvoitteidenhoitoselvitys on tietotuote, joka on 
tarkoitettu kokonaiskuvan luomiseen organisaatiosta tai organisaatiohenkilöstä. Harmaan talou-
den selvitysyksiköllä on käytössä tietojärjestelmä (Selvitystietojärjestelmä STJ), joka mahdol-
listaa ajantasaisten tietojen nopean hankkimisen eri viranomaisilta. Järjestelmän avulla tietojen 
hankkiminen ja luovuttaminen tietoja tarvitsevalle viranomaiselle käy nopeasti ja valvotusti ja 
tiedot voidaan toimittaa vakioiduin sisällöin ja vakioiduissa muodoissa. Velvoitteidenhoitosel-
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vityksen sisältö ei ole, toisin kun perinteinen tietojenvaihto, sidottu tietoja pyytävän tai luovut-
tavan virkamiehen tietoihin pyydettävien ja luovutettavien tietojen sisällöstä. Selvitysyksikkö 
tarjoaa lisäksi palvelua tietosisällön ymmärtämiseksi. 

Selvitysyksikköä koskevan lain 6 §:ssä on tyhjentävästi lueteltu ne käyttötarkoitukset, joihin 
velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laatia. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei mahdollista velvoittei-
denhoitoselvitysten laatimista tukemaan elintarvikevalvonnan prosesseja. 

Torjunta-ainejäämät 

Voimassa olevan elintarvikelain 3 §:n 13 kohdassa säädetään, että lakia sovelletaan myös tor-
junta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai nii-
den pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jäämäasetus, ja sen nojalla an-
nettujen säädösten täytäntöönpanoon siltä osin kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä muualla 
laissa. Elintarvikelain 30 §:n 13 kohdassa säädetään, että Evira asettaa 3 §:n 1 momentin 13 
kohdassa mainitun torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen 18 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitetun torjunta-aineen jäämän väliaikaisen enimmäismäärän. 

Kemikaalivalvonta organisoitiin uudelleen vuonna 2011. Kemikaalituotevalvonnan keskittämi-
nen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) mahdollisti yhä lisääntyneiden EU-säädösten 
tehokkaan kansallisen toimeenpanon ja samaan työprosessiin kuuluvien tehtävien keskittämisen 
yhdelle virastolle. 

Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 5 §:ssä säädetään, että Tukes päättää kasvin-
suojeluaineiden hyväksymisestä. Samoin säädetään, että kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009, jäljempänä kasvinsuojelu-
aineasetus, 33 artiklassa tarkoitettu hakemus- ja asiakirja-aineisto toimitetaan Tukesiin.  

Kasvinsuojeluaineista annetun lain 24 §:n mukaan mainitun lain ja kasvinsuojeluaineasetuksen 
täytäntöönpanosta sekä lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen 
valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Tukes. Tukes on kasvinsuojeluaineasetuksen 
75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu viran-
omainen.  

Kasvinsuojeluaineista annetun lain 27 §:ssä säädetään niistä valtion viranomaisista ja laitok-
sista, jotka ovat velvolliset suorittamaan kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmis-
teiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa Tu-
kesille. Biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioimisen osalta Luonnonvarakeskus 
(Luke) tekee tarkastuksia tai antaa lausuntonsa. Kasvi- ja eläintuotteissa esiintyvien kasvinsuo-
jeluainejäämien määrittämisen ja arvioimisen, Euroopan unionille laadittavien jäämien enim-
mäismääriä koskevien ehdotusten sekä kasvinsuojeluaineiden kemiallisten analyysien sekä fy-
sikaalisten ja teknisten testien osalta tarkastuksia tekee ja lausuntoja antaa Ruokavirasto. 
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2.2 Kansainvälinen kehitys sekä EU:n ja ulkomaiden lainsäädäntö 

2.2.1 EU:n Elintarvikelainsäädäntö 

Elintarvikevalvontaa koskeva EU-lainsäädäntö 

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen 
mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 882/2004 alettiin soveltaa yhtä aikaa EU:n uudistettujen 
hygieniasäädösten kanssa 1.1.2006. 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä kos-
kevista erityissäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
854/2004 säädetään eläinperäisten elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta, kun sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 853/2004. Asetuksessa säädetään elin-
tarvikehuoneistojen hyväksymisestä ja virallisen valvonnan sisällöstä, kuten maidontuotannon 
ja kalastustuotteiden valvonnasta, lihantarkastuksesta, virkaeläinlääkärin tehtävistä sekä lihan-
tarkastusta suorittavien henkilöiden pätevyysvaatimuksista. Lisäksi asetuksessa säädetään 
eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin liittyvästä valvonnasta.  

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastuksista sisämarkkinakaupassa säädetään eläinlää-
kinnällisistä tarkastuksista Euroopan yhteisön sisäisessä kaupassa annetussa Euroopan neuvos-
ton direktiivissä 89/662/ETY. Direktiivi mahdollistaa toisesta jäsenvaltiosta toimitettavien elin-
tarvike-erien pistokoeluontoiset tarkastukset määränpäässä (ensisaapumisvalvonta).  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus N:o (EY) N:o 854/2004 korvataan uudella valvonta-asetuksella. Valvonta-
asetus tuli voimaan keväällä 2017 ja sitä aletaan pääosin soveltaa 14.12.2019 alkaen. Asetuksen 
vaatimukset vastaavat monelta osin asetusten (EY) N:o 882/2004 ja 854/2004 vaatimuksia. Ase-
tuksessa annetaan komissiolle valtuudet antaa tarkempia säännöksiä esimerkiksi lihantarkastuk-
sesta.   

Valvonta-asetuksella yhtenäistetään maatalous-elintarvikeketjun valvontaa. Asetuksen sovelta-
misala on laajempi kuin asetuksen (EU) N:o 882/2004 siten, että soveltamisalaan kuuluvat lähes 
kaikki elintarvikeketjuun liittyvät alat. Asetuksen mukaan virallisen valvonnan tulee olla riski-
perusteista, säännöllistä ja vaikuttavaa ja sitä tulee suorittaa tuotannon kaikissa vaiheissa pää-
sääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Virallisessa valvonnassa on otettava huomioon toimijoiden 
oman valvonnan luotettavuus ja tulokset sekä tarvittaessa yksityiset laadunvarmistusjärjestel-
mät. Lisäksi on otettava huomioon tiedot, jotka viittaavat siihen, että kuluttajia ollaan todennä-
köisesti johtamassa harhaan.  Valvonnan tulee olla suunnitelmallista, siitä tulee raportoida ja 
sen tulee olla läpinäkyvää.  

Valvonta-asetuksen tehtävät on jaettu viralliseen valvontaan ja muihin virallisiin toimiin. Viral-
linen valvonta on lähinnä vaatimustenmukaisuuden todentamista ja muut viralliset toimet esi-
merkiksi eläintautien seurantaan ja torjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Asetuksessa säädetään jä-
senvaltioiden viranomaisten suorittamasta virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toi-
mista, viranomaisten pätevyydestä sekä vaatimuksesta kouluttaa ja auditoida viranomaisia. Ase-
tuksessa säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien siirtämisestä viranomaisilta muille tahoille. 
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Valvonta-asetuksella vahvistetaan yleiset periaatteet valvonnan täytäntöönpanotoimille ja seu-
raamuksille. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvien toimien esimerkin-
omaista luetteloa on laajennettu. Viranomaisten on mahdollista muun muassa antaa määräys 
toimijan omavalvonnan tiheyden lisäämisestä tai toimijan internetsivustojen sulkemisesta tar-
vittavaksi ajaksi. Asetuksessa vahvistetaan myös petoksellisten tai vilpillisten käytäntöjen 
avulla tehtyihin sääntöjen rikkomiseen sovellettavia taloudellisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että asetuksen mukaisista elintarvikemääräysten rikkomisista ilmoittamiseen 
on käytettävissä asianmukaisia järjestelyjä, ja että ilmoituksen tehneitä henkilöitä suojellaan 
vastatoimilta.  

Torjunta-ainejäämiä koskeva EU-lainsäädäntö 

Torjunta-ainejäämistä säädetään jäämäasetuksessa. Torjunta-ainejäämillä tarkoitetaan jäämä-
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan jäämiä, mukaan lukien tehoaineet, kasvin-
suojeluaineissa nykyisin käytettävien tai aikaisemmin käytettyjen tehoaineiden aineenvaihdun-
tatuotteet ja/tai hajoamis- tai reaktiotuotteet, mukaan lukien jäämät, joiden esiintymisen syynä 
voi olla käyttö kasvinsuojelussa, eläinlääkkeessä tai biosidituotteena. 

Jäämien enimmäismäärillä tarkoitetaan jäämäasetuksen 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mu-
kaan elintarvikkeissa tai rehussa tai niiden pinnalla olevaa torjunta-ainejäämän pitoisuuden lail-
lista ylärajaa, joka on vahvistettu samaisen asetuksen mukaisesti ja joka perustuu hyvään maa-
talouskäytäntöön ja alhaisimpaan herkkien kuluttajien suojelemiseksi tarvittavaan kuluttajan al-
tistumistasoon. 

Jäsenvaltion, jolle jäämien enimmäismääriä koskeva hakemus on jätetty, on jäämäasetuksen 8 
artiklan mukaan arvioitava hakemus kasvinsuojeluaineiden arviointia ja hyväksymistä koske-
vien yhtenäisten periaatteiden asiaa koskevien säännösten tai asetuksen 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen komission asetuksella vahvistettujen arviointiperiaatteiden 
mukaisesti.  

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi jäämäasetuksen 10 artiklan mu-
kaisesti jäämien enimmäismääriä koskevia hakemuksia ja jäsenvaltioiden niistä laatimia arvi-
ointiraportteja kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille aiheutuvien asiaan liittyvien riskien 
määrittämiseksi. EFSA antaa perustellun lausunnon arvioinnin perusteella, erityisesti riskeistä, 
joita jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta aiheutuu ku-
luttajille ja tapauksen mukaan eläimille. Komissio päättää asetuksen 14 artiklan mukaisesti 
enimmäismääristä jäsenvaltioiden arvioiden ja EFSA:n perustellun lausunnon perusteella.  

Poikkeuksellisissa tapauksissa, erityisesti jos torjunta-ainejäämät voivat johtua ympäristön 
saastumisesta tai muusta saastumisesta tai kasvinsuojeluaineasetuksen 53 artiklan mukaisesta 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä, jäsenvaltio voi jäämäasetuksen 16 artiklan mukaisesti vahvis-
taa väliaikaiset jäämien enimmäismäärät. Ruokavirasto voi elintarvikelain (23/2006) 30 §:n 13 
kohdan mukaan vahvistaa väliaikaiset jäämien enimmäismäärät. 

Jäämäasetuksen 14 artiklan mukaisesti komissio vahvistaa jäämien enimmäismäärät elintarvik-
keissa ja rehuissa olevien torjunta-ainejäämien valvomiseksi. Asetuksen V luku koskee viralli-
sia tarkastuksia, raportteja ja seuraamuksia. Jäsenvaltion on asetuksen 26 artiklan mukaisesti 
tehtävä torjunta-ainejäämille virallisia tarkastuksia asetuksen noudattamisesta virallista valvon-
taa koskevan EU-lainsäädännön mukaisesti. Asetuksen 27 artiklassa säädetään näytteenotosta 
ja 28 artiklassa analyysimenetelmistä. Komissio laatii vuosittain asetuksen 29 artiklan mukai-
sesti yhteisön valvontasuunnitelman, jossa määritellään kansallisiin valvontaohjelmiin sisälly-
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tettävät erityisnäytteet ja jäsenvaltioiden on asetuksen 30 artiklan mukaisesti laadittava kansal-
liset valvontaohjelmat. Ruokavirasto vastaa Suomessa jäämäasetuksen 30 artiklan mukaisen 
kansallisen jäämien valvontaohjelman laadinnasta. Kansallisten valvontaohjelmien tulokset toi-
mitetaan komissiolle, EFSA:lle ja muille jäsenvaltioille ja liitetään EFSA:n vuosikertomukseen 
torjunta-ainejäämistä. Asetuksen V luku kattaa myös 34 artiklassa tarkoitetut jäämäasetuksen 
rikkomiseen sovellettavat seuraamukset.  

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta säädetään kasvinsuojeluaineasetuksella. 
Markkinoille saattaminen edellyttää asetuksen 4 ja 28 artiklan mukaan, että valmisteet ovat 
käyttökohteissaan turvallisia ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. Tehoaineiden 
turvallisuus arvioidaan EU-tasolla asetuksen 9-12 artiklan mukaisesti, ja päätökset tehoaineiden 
hyväksyttävyydestä tehdään unionissa 13 artiklan mukaisesti. Vain hyväksyttyä tehoainetta si-
sältävälle valmisteelle voi hakea lupaa asetuksen 33 artiklan mukaisesti. Valmisteet hyväksy-
tään kansallisesti Tukesissa asetuksen 41 artiklan mukaisesti ja kasvinsuojeluaineiden jäämistä 
kuluttajille aiheutuvat riskit arvioidaan osana riskinarviointia. Tehoaineiden ja valmisteiden hy-
väksyminen edellyttää, että niille on asetettu EU:ssa yhteneväiset sallitut enimmäispitoisuusar-
vot (MRL) haettuja käyttökohteita koskevissa elintarvikkeissa 

2.3 Nykytilan arviointi 

2.3.1 Lainsäädännön toimivuus 

Maa- ja metsätalousministeriö toteutti vuonna 2014 kyselyn elintarvikelain toimivuudesta. Vas-
tausten mukaan elintarvikelain soveltamisala ja tarkoitus koettiin edelleen lähtökohtaisesti toi-
miviksi. Omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan vastuiden ja velvollisuuksien rajaa ei pidetty 
täysin selvänä. Riskiperusteisen valvonnan tueksi kaivattiin yhtenäisiä riskinarviointimenetel-
miä sekä valtakunnallista ohjeistusta. Lainsäädännön karsimisen todettiin lisäävän joustavuutta, 
mutta samalla myös tulkinnanvaraisuutta. Valintaa sääntelyn ja ohjeistuksen välillä tulisi arvi-
oida tapauskohtaisesti. Hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisen todettiin vaativan paljon re-
sursseja. Toisaalta toivottiin pakkokeinojen käyttömahdollisuuden laajentamista sekä esitettiin 
eräitä uusia pakkokeinoja.  

Viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulokset vuodelta 2018 osoittavat, että elintarviketurval-
lisuus on Suomessa hyvällä tasolla. Kotimaassa toimivat elintarvikealan toimijat täyttävät elin-
tarviketurvallisuusvaatimukset hyvin. Kotimaassa tuotetuissa tuotteissa ei todettu kuluttajalle 
vaarallisia määriä kemiallisia aineita. Salmonellan esiintyvyys suomalaisissa elintarviketuotan-
toeläimissä ja elintarvikkeissa pysyi hyvin alhaisena.  

Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden hyvän tilanteen säilyttäminen edellyttää jatkuvaa ti-
lanteen seurantaa ja tiukkoja bioturvallisuustoimia sekä alkutuotannossa että teollisuudessa. 
Suomen hyvää salmonellatilannetta haastavat sekä tuontirehujen salmonellalöydösten lisäänty-
minen, että heikommat mahdollisuudet hävittää salmonella rehuista formaldehydin käyttökiel-
lon vuoksi. 

Viranomaistoiminnan tulevaisuuden haasteet liittyvät elintarvikkeiden raaka-ainetuotannon, 
valmistuksen ja myynnin ylikansallisuuteen, alan yritysten verkottumiseen ja ketjuuntumiseen, 
monikanavaiseen myyntiin ja markkinointiin, uusiin tuotantomuotoihin, teknologian kehittymi-
seen, kuluttajien eriytyviin ja monimuotoistuviin tarpeisiin, kaupungistumisen vaikutuksiin 
elintarvikkeiden kulutuksessa ja tuotannossa, väestön ikääntymisen vaikutuksiin, vaarojen sie-
tokykyyn, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen. Elintarvikepetosten ja etämyynnin valvonta 
tuovat uudenlaisia haasteita viranomaisvalvontaan. Elintarvikeviennin edistäminen myös viran-
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omaistoiminnassa on Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeä painopistealue. Lähitulevaisuu-
dessa kehitetään lihantarkastusta sekä pienten ja keskisuurten yrittäjien osaamista elintarvike-
vaatimuksista ja viennin edellytyksistä. Valvonnan riskiperusteisuuden ja paikallisvalvonnan 
yhtenäisyyden parantaminen sekä viranomaistoiminnan yleinen tehostaminen ja digitalisointi 
ovat edelleen lähitulevaisuuden tavoitteita.  

2.3.2 Harmaa talous 

Kansainvälisten tutkimusten ja muista jäsenvaltioista saatujen käytännön kokemusten perus-
teella tiedetään, että elintarvikesektori on erityisen altis petokselliselle toiminnalle: kiinnijää-
misriski on pieni, voitot ovat usein suuria ja tuomittavat rangaistukset tehdyistä rikoksista ovat 
usein vaatimattomia. Elintarvikepetosten torjunta ja tutkinta on haasteellista ja elintarvikeval-
vontaviranomaisten fokus on perinteisesti ollut elintarviketurvallisuudessa. Elintarvikepetosten 
määrä kuitenkin kasvaa ja myös Suomessa havaitaan petoksellista toimintaa. Tyypillisiä petok-
sen kohteita Suomessa ovat alkuperämerkinnät, päiväysmerkinnät tai elintarvikkeen ilmoite-
tusta poikkeava sisältö. Petoksissa elintarvikkeen ja sen raaka-aineiden jäljitettävyys on kes-
keistä. Suomessa on käytössä myös laboratorioanalytiikkaa, jolla voidaan tutkia alkuperää ja 
koostumusta. Elintarvikepetosten torjumisen tehostamiseksi on tiivistetty viranomaisten välistä 
yhteistyötä elintarvikevalvontaviranomaisten, poliisin talousrikostutkijoiden, syyttäjäviraston 
syyttäjien, verottajan sekä Tullin talousrikostutkijoiden kesken. Lisäksi verohallinnon Harmaan 
talouden selvitysyksikkö ohjaa 20 viranomaisen yhteistyötä harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden torjumiseksi. Tehostuneen viranomaisyhteistyön myötä rikosjuttuja on saatu vireille po-
liisilaitoksilla eri puolilla Suomea entistä enemmän. Myös elintarvikealan toimijat ovat etujär-
jestöjensä kautta ilmaisseet selkeästi halunsa olla mukana elintarvikepetosten vastaisessa 
työssä. Lisääntyneestä yhteistyöstä ja toimialan tuesta huolimatta elintarvikeketjun rikollisuu-
den torjuntaan panostaminen on lähivuosien haaste koko viranomaisketjulle.  

2.3.3 Torjunta-ainejäämät 

Jäämäasetuksen tavoitteena on edistää kuluttajien terveyden suojelun korkeaa tasoa, mikä on 
myös yksi kasvinsuojeluaineasetuksen tavoitteista. Kasvinsuojeluaineasetuksen ja jäämäasetuk-
sen menettelyt ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. EFSA:lla on molempien asetusten toimeen-
panossa merkittävä rooli niin koordinoinnissa, arviointien laadun varmentamisessa kuin päätel-
mien tekemisessä. 

Vuodesta 2011 lähtien kasvinsuojeluainelupiin liittyviä torjunta-ainejäämien enimmäismääriä 
on hoidettu kahdessa erillisessä virastossa. Torjunta-ainejäämien valvontaan liittyviä tehtäviä 
on hoidettu Ruokavirastossa ja kansallista valvontaohjelmaa on koordinoitu Ruokavirastosta. 
Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävää riskinarviointitehtävää on hoi-
dettu Ruokavirastossa erillään kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseen liittyvästä riskinarvioin-
nista, jota on hoidettu Tukesissa. Osittain samaa riskinarviointitehtävää on hoidettu rinnakkain 
näissä kahdessa virastossa. Tänä aikana on vahvistunut käsitys, että tehokkaan ja joustavan toi-
minnan kannalta ne ovat tarkoituksenmukaista keskittää yhteen virastoon. Torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärien riskinarviointiosakokonaisuuden siirtoa Tukesiin tukee tehtävien edellyttämä 
asiantuntijuuden ylläpito, kriittisen asiantuntijamassan hyödyntäminen sekä monimutkaisten 
EU-prosessien hallinta. Keskittäminen yhteen virastoon helpottaisi myös luvanhaltijoiden asi-
ointia lupakysymyksissä. 

Tukes on lisäksi biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoille ja niiden käytöstä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukainen kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa biosidien tehoaineiden riskinarvioinneista Suomen 
osalta ja biosidivalmisteiden lupamenettelyistä. Biosideille on tapauskohtaisesti tarpeen asettaa 
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jäämien enimmäismääriä koskevia rajoituksia, jos biosidien käytöstä voi aiheutua jäämiä elin-
tarvikkeisiin, rehuihin tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin materiaaleihin. Tämä 
tehtävä osaltaan tukee käsitystä siitä, että jäämäarviointi on tarkoituksenmukaista keskittää yh-
teen virastoon.  

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

3.1.1 Elintarvikelaki  

Esityksen tavoitteena on vähentää edelleen lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja val-
vontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketur-
vallisuutta. Elintarvikesektorin muuttunut toimintaympäristö asettaa uusia haasteita sekä elin-
tarvikealan toimijoille että valvontaviranomaisille. Tästä johtuvat lainsäädännön muutostarpeet 
otetaan esityksessä huomioon. Elintarvikelakia päivitetään vastaamaan EU-lainsäädännön ny-
kytilaa. Erityisesti otetaan huomioon uusi valvonta-asetus. 

Esityksessä otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 1.1.2019 aloitta-
nut uusi Ruokavirasto. Kaikkia viittauksia Elintarviketurvallisuusvirastoon ei kuitenkaan syste-
maattisesti poisteta muutoksen yhteydessä, koska se vaatisi säädösten avaamista niiltäkin osin, 
joissa ei ole sisällöllistä tarvetta tehdä muutosta.  

Taloudellisen luotettavuuden ja hyvän velvoitteidenhoidon vaatimuksen lisääminen elintarvi-
kealalla toimimisen edellytykseksi olisi elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan rinnalla teho-
kas keino parantaa alan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Taloudellisen luotettavuuden vaati-
minen kaikilta elintarvikealan toimijoilta vähentäisi kilpailun vääristymistä ja parantaisi siten 
asianmukaisesti toimivien elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Tämä olisi myös 
kuluttajan etu.  

Muutoksilla pyritään jatkamaan pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa aloitettua byrokratian 
purkuun tähtäävää tavoitetta ja toteuttamaan samalla pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa 
kuvattua osatavoitetta elinvoimainen ja kannattava elintarviketalous. Hallitusohjelman mukaan 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan edelleen sääntelyn ja valvonnan sujuvoittamista. 

3.1.2 Torjunta-ainejäämät 

Kasvinsuojeluaineiden käytöllä suojellaan kasveja ja kasvituotteita haitallisten eliöiden vaiku-
tuksilta. Käytön vuoksi käsitellyissä tuotteissa, näitä tuotteita syövissä eläimissä ja näiden ai-
neiden vaikutukselle alttiina olevien mehiläisten tuottamassa hunajassa saattaa esiintyä jäämiä. 
Jäämäasetuksessa vahvistetaan kuluttajien suojelun korkean tason varmistamiseksi yhdenmu-
kaiset unionin säännökset, jotka koskevat kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevaa riskinarviointia, 
enimmäismäärien määrittämistä ja asettamista sekä jäämien valvontaa. Torjunta-ainejäämien 
enimmäismäärien määrittäminen edellyttää pitkää teknistä tarkastelua ja kuluttajille mahdolli-
sesti aiheutuvien riskien arviointia. 

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä ehdotetaan 
siirrettäväksi Ruokavirastosta Tukesiin, jossa tehdään myös kasvinsuojeluaineiden hyväksymi-
seen liittyvä riskinarviointi. Nämä samaa tavoitetta palvelevat riskinarviointitehtävät on tarkoi-
tuksenmukaista keskittää saman viranomaisen tehtäväksi. Ehdotusta tukee tehtävien edellyt-
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tämä asiantuntijuuden ylläpito, kriittisen asiantuntijamassan hyödyntäminen sekä monimutkais-
ten EU-prosessien hallinta. Keskittäminen yhteen virastoon helpottaisi myös luvanhaltijoiden 
asiointia lupakysymyksissä. 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

3.2.1 Elintarvikelaki 

Lakiin esitetyissä muutoksissa on kyse joko EU-lainsäädännön edellyttämien muutosten teke-
misestä tai kansallisen lainsäädännön kehittämisen tarpeesta. Kansallinen muutostarve on syn-
tynyt valvontatyössä tunnistetuista kehityskohteista tai epäkohdista sekä kyselyissä ja sidosryh-
mien kuulemisissa esiin tulleista ehdotuksista.  

Nykyisestä järjestelmästä toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulevien eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnan toteuttamiseksi ehdotetaan luovuttavan. Nykyistä jär-
jestelmää pidetään yleisesti toimimattomana, sen katsotaan nostavan elintarvikealan toimijoille 
aiheutuvia valvontakustannuksia sekä lisäävän muutenkin hallinnollista taakkaa. Laissa säädet-
täisiin, että toisesta EU-jäsenvaltiosta tulevia eläimistä saatavia elintarvikkeita valvottaisiin 
osana kuntien valvontaviranomaisten tekemää riskiperusteista elintarvikevalvontaa.  

Voimassa oleva elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijalla alkutuotantopaikkoja 
lukuun ottamatta on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Laissa säädettäisiin, että toimi-
jalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat 
ja varmistaa, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä elintarvikealan 
toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Erillisenä asiakirjana laa-
dittua omavalvontasuunnitelmaa ei enää vaadittaisi, vaan lain edellyttämä järjestelmä voisi olla 
esimerkiksi elintarviketurvallisuusjärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, viranomaisen arvi-
oima hyvän käytännön ohje, yhdistelmä näistä tai toimijan työohjeet. Omavalvonnan tulokset 
tulisi kuitenkin edelleen dokumentoida. Ruokaviraston ohjeistukseen vastaavaa riskiperusteista 
joustoa on sisältynyt jo voimassa olevan lain aikana. 

Elintarvikehygieenistä osaamista koskeva järjestelmä vastaisi pitkälti nykyisessä elintarvike-
laissa olevaa järjestelmää. Laissa säädettäisiin, että Ruokavirasto pitäisi valtakunnallista rekis-
teriä hygieniapassitestaajista sekä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hygieniapassitestiin. Re-
kisteri helpottaisi esimerkiksi uuden hygieniapassin saamista kadonneen tilalle. Voimassa ole-
vassa laissa olevat termit osaamistodistus, osaamistestaaja ja osaamistesti korvattaisiin käyttöön 
vakiintuneilla termeillä hygieniapassi, hygieniapassitestaaja ja hygieniapassitesti.  

Elintarvikkeiden vientiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta ei säädetä nykyisessä elin-
tarvikelaissa. Usein määränpäävaltion viranomaiset kuitenkin edellyttävät, että viejämaan vi-
ranomaiset osallistuvat esimerkiksi vientiin liittyvän selvitystyön tekemiseen. Laissa säädettäi-
siin Ruokaviraston osallistumisesta tarvittaessa vientiin liittyvien viranomaisvaatimusten sel-
vittämiseen sekä vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Laissa 
säädettäisiin myös elintarvikevalvontaviranomaisten tekemästä valvonnasta, joka liittyy mää-
ränpäävaltion asettamien tuontivaatimusten varmistamiseen.  

Hallinnollisia pakkokeinoja koskevat säännökset vastaisivat suurelta osin nykyisen lain sään-
nöksiä. Uusi pakkokeino olisi toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen ilmoitetussa alkutuo-
tantopaikassa tai elintarvikehuoneistossa, jos toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten 
vastaista eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen antamia määräyksiä tai kieltoja tai 
jos toimijaa ei enää pidetä luotettavana.  Valvonta-asetukseen perustuen laissa säädettäisiin, että 
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Ruokavirasto voisi määrätä internetsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos sen välityksellä myy-
täväksi tarjottava elintarvike tai siitä annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle 
tai ovat muulla tavoin olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia.  

3.2.2 Toimijan luotettavuus 

Valtioneuvosto teki 2016 periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuu-
den torjunnan strategiaksi 2016-2020. Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa ja strategiaa jatketaan 
myös vuoden 2020 jälkeen. Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian 
toimenpideohjelmaa ehdotetaan elintarvikelakiin lisättäväksi säännöksiä toimijan taloudelli-
sesta luotettavuudesta. Tähän sisältyisi muun muassa vaatimus julkisoikeudellisten velvoittei-
den hoitamisesta. Nykyisessä elintarvikelaissa tällaisia säännöksiä ei ole. Tästä syystä elintar-
vikevalvontaviranomaisilla ei ole elintarvikelainsäädännön edellyttämää suunnitelmallista val-
vontaa suunnatessaan tai suorittaessaan mahdollisuutta selvittää, ovatko toimijat esimerkiksi 
hoitaneet julkisoikeudelliset velvoitteensa. Elintarvikealan tasapuolisen kilpailun ja harmaan 
talouden torjunnan tehostamiseksi laissa säädettäisiin, että elintarvike- ja kontaktimateriaalitoi-
mintaa koskevana vaatimuksena olisi toimijan luotettavuus. Laissa säädettäisiin, milloin toimi-
jaa ei pidetä luotettavana. Laissa säädettäisiin valvontaviranomaisen oikeudesta saada tietoja 
toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen 
hoitamisesta. Säädettäisiin myös elintarvikevalvontaviranomaisten oikeudesta oma-aloitteisesti 
luovuttaa tietoja. Säännökset mahdollistaisivat tehokkaan tietojenvaihdon ja yhteistyön har-
maan talouden torjuntaan osallistuvien eri tahojen välillä. Laissa säädettäisiin, että valvontavi-
ranomainen voisi peruuttaa elintarvikehuoneiston hyväksymisen, jos toimija ei enää olisi laissa 
säädetyllä tavalla luotettava. Valvontaviranomainen voisi myös keskeyttää tai lopettaa toimin-
nan elintarvikehuoneistossa, jos toimija ei olisi enää laissa säädetyllä tavalla luotettava.   

3.2.3 Torjunta-ainejäämät 

Jäämäasetuksen 8 artiklassa tarkoitettua torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista 
edeltävän riskinarviointitehtävä ehdotetaan siirrettäväksi Ruokavirastosta Tukesiin. Samalla 
kun torjunta-ainejäämien riskinarviointitehtävä siirrettäisiin Ruokavirastosta Tukesiin, myös 
väliaikaisten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettaminen sekä jäämäasetuksen lukujen 
II—IV ja VI—X toimeenpanotehtävät siirtyisivät Tukesin tehtäväksi. Torjunta-ainejäämien 
valvontaan liittyvät tehtävät, jotka voimassa olevan lain mukaan ovat Eviran tehtävä, olisivat 
jatkossa Ruokaviraston tehtävä.  

Ehdotettujen muutosten takia myös kasvinsuojelulaineista annettua lakia on tarpeen muuttaa. 
Mainitun lain valvontaviranomaista koskevaan 24 §:n lisättäisiin säännös siitä, että Tukes on 
toimivaltainen viranomainen jäämäasetuksen lukujen II—IV ja VI—X tarkoittamissa asioissa. 
Kasvinsuojeluaineista annetun lain 27 §:ää muutettaisiin siten, että Luke olisi velvollinen suo-
rittamaan kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hyväksymisen edelly-
tysten selvittämiseksi tällaisten aineiden ja valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa 
Tukesille biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioimisen osalta. Tukesille kuuluisi 
edelleen kasvinsuojeluaineiden kaupan valvonta. Tähän valvontaan Tukes tarvitsee Ruokavi-
raston apua kasvinsuojeluaineiden kemiallisten analyysien sekä fysikaalisten ja teknisten testien 
osalta, jotka säädettäisiin Ruokaviraston tehtäväksi. 

4  Esityksen vaikutukset  

Vuoden 2015 hallitusohjelmassa strategisiksi tavoitteiksi asetettiin muun muassa työllisyys, kil-
pailukyky ja kasvu, joita pyritään saavuttamaan purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa sekä 
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keventämällä hallinnollista taakkaa. Toimenpiteenä sääntelyn keventämiseksi mainitaan muun 
muassa niiden säädösten perkaaminen, jotka eniten haittaavat yritystoimintaa, maataloutta ja 
tervettä kilpailua. Vuoden 2019 hallitusohjelman mukaan elinvoimaista ja kannattavaa elintar-
viketaloutta pyritään edistämään muun muassa jatkamalla sääntelyn ja valvonnan sujuvoitta-
mista. Lisäksi pyritään kasvattamaan elintarviketalouden lisäarvoa ja panostamaan elintarvike-
vientiin.   

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelmaa luomalla positiivisia vaikutuk-
sia sekä elintarvikealan toimijoihin että viranomaisiin. Esityksellä pyritään vähentämään lain-
säädännöstä toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa elintarvike-
turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta parantamalla lain käytettävyyttä ja päivittämällä laki 
vastaamaan EU-lainsäädännön nykytilaa. Esityksellä pyritään parantamaan valvonnan vaikut-
tavuutta.  Vastaavasti toimijan omia hyviä käytänteitä, kuten elintarviketurvallisuusjärjestelmiä 
hyödynnetään riskiperusteisessa valvonnassa. Hallinnollisia pakkokeinoja on muokattu vastaa-
maan nykyistä toimintaympäristöä. 

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1 Yritystaloudelliset vaikutukset 

Elintarvikelaki  

Ehdotuksen mukaan toisesta EU-jäsenvaltiosta eläimistä saatavia elintarvikkeita tuovien toimi-
joiden ensisaapumisvalvonta olisi jatkossa osa kuntien tekemää suunnitelmallista elintarvike-
valvontaa. Voimassa olevan lain mukainen ensisaapumisvalvonta on koettu elintarvikealan toi-
mijoiden taholta raskaaksi ja byrokraattiseksi. Erityisesti toimijoiden kuukausittainen raportoin-
tivelvoite, joka kohdistuu kaikkiin tuotuihin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, aiheuttaa tar-
peetonta hallinnollista taakkaa. Raportteja ei aiemmin pystytty hyödyntämään riittävällä tavalla 
ongelmatilanteissa. Vuoden 2018 lopussa käyttöön otettu sähköinen lomake kuukausiraportoin-
tia varten on tehostanut tietojen hallinnointia ja mahdollistanut niiden paremman hyödyntämi-
sen. Sähköisen lomakkeen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. 

Voimassa olevan lain mukaan alkutuotantopaikoilla on pidettävä omavalvonnan toteuttamisesta 
kirjaa. Muiden elintarvikealan toimijoiden tulee laatia omavalvontasuunnitelma ja pitää kirjaa 
sen toteuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että elintarvikealan toimijoilla tulee olla järjes-
telmä, jonka avulla toiminnan vaatimustenmukaisuus varmistetaan ja vältetään toimintaan liit-
tyvät vaarat. Erillisenä asiakirjana laadittua kirjallista omavalvontasuunnitelmaa ei enää vaadit-
taisi. Omavalvontavaatimusten käytännön toteuttamiseen sisältyy jo nyt Ruokaviraston ohjeis-
tukseen perustuvaa riskiperusteista joustoa. Uudistus olisi omiaan vähentämään varsinkin pien-
ten toimijoiden hallinnollista taakkaa ja kustannuksia entisestään.   

Ehdotuksen mukaan Ruokavirasto pitäisi valtakunnallista rekisteriä hyväksytyistä hygieniapas-
sitestaajista sekä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hygieniapassitestiin. Rekisteri helpottaisi 
huomattavasti uuden hygieniapassin saamista esimerkiksi kadonneen hygieniapassin tilalle. Ny-
kyisin ainoa mahdollisuus saada uusi hygieniapassi saattaa olla hygieniapassitestin suorittami-
nen uudelleen.  

Toimijan luotettavuuden ja julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamisen selvittäminen ei lisäisi 
elintarvikealan alan toimijoiden hallinnollista taakkaa, koska selvitystyön tekisi valvontaviran-
omainen. Julkisten velvoitteiden hoito on asia, josta jokaisen toimijan tulisi huolehtia. Kun vel-
voitteidenhoitoa laiminlyövän toimijan tilannetta selvitetään, toimijan tulisi esittää selvitys 
muun muassa siitä, miten aikoo hoitaa laiminlyödyt velvoitteet. Tämä lisäisi toimijan työtä, 
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mutta ilman laiminlyöntejä tällaista lisätehtävää ei toimijalle tulisi.  Tässä yhteydessä viran-
omaisella olisi myös mahdollisuus antaa neuvontaa ja ohjausta toimijalle ja siten edistää tervettä 
kilpailua. Velvoitteitaan laiminlyövä elintarvikealan toimija voi saada muihin verrattuna perus-
teettomasti etua välttämällä julkisoikeudellisia maksuja. Tällainen toimija voi vääristää toimin-
nallaan tasapuolista kilpailua esimerkiksi siten, että hän mahdollisesti pystyy myymään tuottei-
taan muita halvemmalla. Jos velvoitteitaan laiminlyövät toimijat saataisiin mahdollisimman laa-
jasti toimimaan asianmukaisesti ja/tai tarvittaessa poistetuksi markkinoilta, säännösten mukaan 
toimivien toimijoiden kilpailutilanne paranisi.   

Torjunta-ainejäämät 

Kohdassa 3.2.2 mainittu torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinar-
viointitehtävä sekä väliaikaisten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettaminen ehdote-
taan siirrettäväksi Ruokavirastosta Tukesiin. Siirrettävien tehtävien laajuus on yksi htv ja kus-
tannus sivukuluineen noin 70 000 €.  

4.1.2 Kuntataloudelliset vaikutukset 

Esityksessä ehdotetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnan lakkautta-
mista nykymuodossaan. Voimassa olevan lain mukaan ensisaapumisvalvonta on järjestetty si-
ten, että Ruokavirasto on tehnyt kunnan kanssa kuntalain (410/2015) 7 §:n 2 momentin mukai-
sen sopimuksen tehtävän hoidosta. Tehtävä siirrettäisiin nyt osaksi kuntien suorittamaa elintar-
vikevalvontaa, jolloin tehtävään vaadittavat resurssit eivät lisääntyisi, mutta kustannukset ja-
kaantuisivat eri tavalla.  

Toisesta EU-jäsenvaltiosta eläinperäisiä elintarvikkeita tuovia ensisaapumistoimijoita oli 
vuonna 2018 Eviran rekisterissä 681 kpl, joista toiminnastaan kuukausittain raportoivia noin 
350 kpl. Tarkastuksia tehtiin 172 kpl. Evira laskutti ensisaapumistoimijoita tarkastuksista 42 
739 €. Evira maksoi sopimuskunnille tarkastuksista 37 806,44 €, josta 16 956,44 € oli tarkas-
tusmaksuja ja loput neuvontamaksuja. Lisäksi Evira on maksanut ensisaapumisvalvonnan vi-
ranomaisnäytetutkimuksista laboratorioille 4 465,70 euroa. Arvio koko maassa ensisaapumis-
toiminnan valvontaan liittyviin tarkastuksiin, niihin valmistautumiseen ja toimijoiden ohjaami-
seen menneestä työajasta on 840 tuntia eli noin 0,5 htv. Evirassa ensisaapumisvalvontaan liit-
tyvissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden työpanos oli vuonna 2018 noin 2,2 htv. 

Toisena uutena tehtävänä esitetään säädettäväksi vientiin liittyvästä selvitystyöstä, valvonnasta 
ja vientitodistusten antamisesta. Ruokavirasto osallistuisi tarvittaessa vientiin liittyvään selvi-
tystyöhön. Elintarvikevalvontaviranomaiset valvoisivat elintarvikevientiä toimialueellaan ja an-
taisivat tarvittaessa elintarvikkeiden elintarvikemääräystenmukaisuutta koskevia vientitodistuk-
sia.  

4.1.3 Kotitalouksiin kohdistuvat vaikutukset 

Ehdotetuilla uudistuksilla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus, laatu ja niistä 
annettavien tietojen oikeellisuus sekä suojaamaan kuluttajia taloudelliselta vahingolta. Uudeksi 
hallinnolliseksi pakkokeinoksi esitetyllä internetsivuston tai sen osan sulkemisella parannetaan 
kuluttajansuojaa. Ruokavirasto voisi määrätä internetsivuston suljettavaksi, jos sen välityksellä 
myytäväksi tarjottava elintarvike tai siitä annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen tervey-
delle tai ovat muulla tavoin olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia. Jatkuvasti yleistyvässä 
internetin kautta tapahtuvassa elintarvikekaupassa kuluttaja ei voi varmistua verkkokaupassa 
tarjottavien tuotteiden laadusta ennen tuotteen saamista. Uudistuksella valvontaviranomaiselle 
annettaan keino puuttua määräystenvastaiseen toimintaan tehokkaammin.  
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Toinen kuluttajansuojaa vahvistava ja valvontaviranomaisten toimintaa helpottava uudistus 
olisi tarkastusten salliminen yksityisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Uudistus mah-
dollistaisi muun muassa kotileipureiden ja pitopalveluyrittäjien nykyistä tehokkaamman val-
vonnan ja olisi omiaan ehkäisemään muun muassa ruokamyrkytystapauksia.  Kotirauhassa on 
kyse perustuslailla suojatusta perusoikeudesta. Asiaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 8 
Suhde perustuslakiin.  

4.1.4 Liityntä valtion talousarvioon 

Esityksellä on liityntä vuoden 2020 talousarvioon. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien 
asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä sekä väliaikaisten torjunta-ainejäämien enimmäis-
määrien asettaminen siirretään Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). 
Siirrettävien tehtävien arvioitu laajuus on yksi htv ja siirrettävä määräraha 70 000 euroa mo-
mentilta 30.20.01 (Ruokaviraston toimintamenot) momentille 32.40.05 (Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston toimintamenot). Vuodesta 2021 alkaen siirto on tarkoitus sisällyttää virastojen ke-
hyksiin. Asiasta on yhteinen näkemys Ruokaviraston (MMM) ja Tukesin (TEM) välillä. 

Viranomaistoiminnan muutokset toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja määrärahojen 
puitteissa. 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Verkossa tapahtuva kaupankäynti ja muut uudet kaupankäyntitavat ovat olleet kasvava trendi 
jo vuosia myös elintarvikealalla. Perinteinen elintarvikehuoneistojen valvontaan keskittyvä toi-
mintamalli on osoittautunut tässä yhteydessä epäkäytännölliseksi ja toimimattomaksi. Elintar-
vikehuoneiston käsite on menettänyt merkityksensä tilanteissa, koska elintarvikkeet eivät vält-
tämättä sijaitse tilassa, jossa toimija harjoittaa toimintaansa. Niin sanottujen virtuaalihuoneisto-
jen ja pääkonttoreiden valvonta on ollut voimassa olevan lain nojalla hankalaa, koska niissä ei 
säilytetä elintarvikkeita eikä niiden luokittelu elintarvikehuoneistoiksi ole ollut mahdollista. Li-
säksi huoneistot, joissa elintarvikealan toimintaa harjoitetaan, voivat sijaita yksityiseen asumi-
seen käytettävissä tiloissa toimijan kotona. Esityksessä ehdotetaan eräitä uusia keinoja erityi-
sesti verkossa tapahtuvat kaupankäynnin valvontaan. Tällaisia ovat tunnistautumatta otettujen 
näytteiden käyttäminen virallisessa valvonnassa sekä mahdollisuus internetsivuston sulkemi-
seen. Tarkastusten salliminen tietyissä tapauksissa myös pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettävissä tiloissa tukisi tätä kehitystä ja antaisi valvontaviranomaisille mahdollisuuden valvoa 
toimintaa, joka aikaisemmin on jäänyt valvomatta. Myöhemmin toteutettavan elintarvikelain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus siirtää valvonnan painopistettä huoneistojen val-
vonnasta elintarvikealan toiminnan valvontaan, mikä helpottaisi erityisesti uudenlaisten kau-
pankäyntitapojen valvontaa.   

Nykyisen kaltaisen ensisaapumisvalvonnan siirtäminen osaksi muuta elintarvikevalvontaa ke-
ventäisi viranomaisten hallinnollista taakkaa. Toisesta EU-jäsenvaltiosta tuotavien eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden tuonnin valvonnan arvioidaan tehostuvan, kun valvonta olisi osa 
kuntien tekemää suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
tuominen toisesta EU-jäsenvaltiosta vaikuttaisi elintarvikehuoneiston riskiluokitukseen. Val-
vonnan tulokset puolestaan vaikuttaisivat Oiva-tulokseen ja julkistettavaan Oiva-raporttiin, 
minkä arvioidaan lisäävän valvonnan vaikuttavuutta. Myös eläintautien torjunta tehostuisi, kun 
sisämarkkinoilta tulevia elintarvikkeita ja elintarvikkeiden eläintautiehtojen noudattamista val-
voisi aina sama viranomainen. Ruokavirastolle annettaisiin valtuus antaa tarkempia määräyksiä 
siitä, mitä tietoja sisämarkkinoilta tuotavista eläimistä saatavista elintarvikkeista tulisi ilmoittaa 
valvontaviranomaisille. 
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Uutena tehtävänä Ruokavirastolle on säädetty osallistuminen määränpäävaltion viranomaisten 
asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten selvit-
tämiseen vietäessä elintarvikkeita muuhun kuin EU-jäsenvaltioon. Lisäksi Ruokavirasto osal-
listuisi vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Tehtävä on har-
kinnanvarainen eli Ruokavirasto osallistuisi selvitystyöhön tarvittaessa, jos vaatimuksia ei 
saada muuten selvitettyä. Tehtävä ei ole uusi, mutta se nostettaisiin nyt lain tasolle. Vientiin 
liittyviä hankkeita on rahoitettu vuodesta 2015 alkaen ensin lisätalousarviorahoituksella ja vuo-
desta 2016 alkaen kärkihankkeen rahoituksella. Htv-tarve on ollut vuonna 2018 markkinoille-
pääsyhankkeessa sekä pienten ja keskisuurten yritysten vientineuvonnassa 7 htv, mutta pysy-
väksi tarpeeksi on arvioitu yhteensä 4 htv. Vientiin liittyvien tehtävien kirjaamisen elintarvike-
lakiin ei katsota kuitenkaan lisäävän rahoituksen tarvetta, koska tehtäviä suoritetaan siitä riip-
pumatta. Ruokavirasto ja kunnat tekisivät myös vientiin liittyvää valvontaa omalla toimialueel-
laan, kun valvonta liittyy määränpäävaltion viranomaisten asettamiin tuontivaatimuksiin.  

Julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamisen selvittämistä samoin kuin muuta taloudellista luo-
tettavuutta koskevat ehdotukset lisäisivät jonkin verran elintarvikevalvontaviranomaisten työtä. 
Viranomaisten välisten tietojenvaihtosäännösten kehittäminen kuitenkin mahdollistaisi sen, että 
muille viranomaisille kertaalleen annettu tieto olisi myös elintarvikevalvontaviranomaisten käy-
tettävissä. Lisää tehtäviä aiheutuisi muun muassa velvoitteidenhoitoselvitysten analysoinnista 
ja niistä aiheutuvista toimenpiteistä. Itse velvoitteidenhoitoselvitykset laatisi pääsääntöisesti 
Harmaan talouden selvitysyksikkö, jolta olisi mahdollista saada myös apua tietojen analysoin-
tiin.  

Käytännön valvontatyössä on tullut esiin tilanteita, joissa viranomaisen keinovalikoiman rajal-
lisuus on estänyt tehokkaan puuttumisen vilpilliseen tai muuten määräystenvastaiseen toimin-
taan. Esitykseen on otettu kaksi uutta hallinnollista pakkokeinoa, jotka antavat valvontaviran-
omaisille uusia työkaluja puuttua tällaiseen toimintaan. Ensimmäinen pakkokeino liittyy julkis-
oikeudellisten velvoitteiden hoitamisen selvittämistä koskevaan ehdotukseen. Sen mukaan val-
vontaviranomainen voisi keskeyttää tai lopettaa elintarvikealan toiminnan ilmoitetussa elintar-
vikehuoneistossa tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Toisen uuden pakkokeinon 
mukaan Ruokavirasto voisi määrätä internetsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos niiden väli-
tyksellä myytäväksi tarjottava elintarvike tai siitä annetut tiedot voivat aiheuttaa tai niiden voi-
daan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle tai olevan muulla ta-
valla olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia.  

4.3 Ympäristövaikutukset 

Elintarvikelainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajien käytettäväksi tulevat elin-
tarvikkeet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle välittömästi tai pitkäai-
kaisen käytön seurauksena. Elintarviketurvallisuus on Suomessa kansainvälisesti ottaen korke-
alla tasolla. Elintarvikkeiden haitallisten aineiden määrät ovat Suomessa lähes poikkeuksetta 
tasolla, joka ei aiheuta terveyshaittoja.  

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Elintarvikelainsäädännön kehittämisellä varmistetaan elintarvikkeiden terveydellinen ja talou-
dellinen turvallisuus. Selkeä lainsäädäntö lisää yrittäjien toimintavarmuutta sekä ehkäisee epä-
tervettä kilpailua. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvis-
tetaan periaate, että ensisijainen vastuu elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuudesta on elintar-
vikealan toimijalla. Viranomaisten velvollisuus on omilla toimillaan varmistaa, että elintarvike-
alan toimijat täyttävät heitä koskevat velvoitteet. Elinkeinonharjoittajan ensisijaisesta vastuusta 
elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä velvollisuudesta omavalvonnan toteuttamiseen säädetään 
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jo voimassa olevassa kansallisessa lainsäädännössä. Valvonnan keskittämisellä tuetaan tätä pe-
riaatetta ja luodaan luottamusta markkinoille. Samalla kehitetään viranomaisten ja toimijoiden 
välistä luottamusta.  

5  Asian valmiste lu  

Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli elintarvikelain kokonaisuudistusta (MMM 
025:00/2016) toimikaudella 18.4.2016—31.12.2018. Hallituksen esitys elintarvikelaiksi (HE 
262/2018 vp) kuitenkin raukesi eduskunnassa keväällä 2019 samalla kun maakuntien perusta-
mista koskeva hallituksen esitys (HE 15/2017 vp) ja hallituksen esitys maakuntauudistuksen 
täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koske-
vaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp) raukesivat.  Esityksen tavoitteet hallinnollisen taakan 
keventämiseksi sekä muut suunnitellut uudistukset ovat kuitenkin edelleen ajankohtaisia ja tar-
peellisia. Tällä esityksellä saatettaisiin voimaan toteutumattomista uudistuksista ne, jotka eivät 
ole sidottuja valvontaorganisaatioon.  

Kokonaisuudistuksen valmistelussa käytettiin lähtökohtana elintarvikealan toimijoille vuonna 
2014 tehtyä kyselyä elintarvikelain vastaavuudesta 2010-luvun ja tulevaisuuden toimintaympä-
ristön haasteisiin. Lakihankkeen aikana pidettiin useita kuulemistilaisuuksia. Keväällä 2016 pi-
dettiin neljä kuulemistilaisuutta teemoittain, laaja keskustelutilaisuus toukokuussa 2017 sekä 
kaksi kuulemistilaisuutta helmi- ja toukokuussa 2018. Kuulemisissa käsiteltiin voimassa olevan 
lainsäädännön ongelmakohtia ja puutteita ja pyrittiin löytämään niihin parhaita mahdollisia rat-
kaisuja keskustelemalla. Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen edetessä lainsäädäntöhankkeen tu-
loksia ja otettiin vastaan kehitysehdotuksia. Kuulemisissa syntyneitä ratkaisu- ja kehitysehdo-
tuksia käytettiin laajasti hyväksi esityksen laatimisessa. 

Esityksen valmistelussa on hyödynnetty laajasti kokonaisuudistuksen materiaalia. Lisäksi esi-
tyksessä ehdotetut muutokset ovat pääosin samoja, joita on käsitelty sidosryhmätilaisuuksissa 
ja joista on järjestetty lausuntokierros kokonaisuudistuksen yhteydessä.  

Esitys oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2019. Lausuntoa pyydettiin seuraavilta ta-
hoilta: oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Ruokavirasto, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta, Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland), Alue-
hallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Verohallinto – Harmaan talouden selvitysyksikkö, Ålands 
landskapsregering, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Tulli, Tullilabo-
ratorio, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), Elinkeinoelämän keskusliitto 
(EK), Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry, Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL), Eläintautien 
torjuntayhdistys ry (ETT), Kasvinsuojeluteollisuus ry (KASTE), Kuluttajaliitto - Konsument-
förbundet , Luomuliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Matkailu- ja 
Ravintolapalvelut MaRa ry, ProAgria, Puutarhaliitto, Päivittäistavarakauppa ry (PTY), Suomen 
Eläinlääkäriliitto ry, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiede-
kunta.  

Lausuntoja saatiin määräaikaan mennessä 33 kappaletta. Esitystä pidettiin laajalti hyvänä ja 
kannatettavana.  

Toimijoilta vaadittavasta erillisestä kirjallisesta omavalvontasuunnitelmasta luopuminen sai 
lausuntokierroksella kannatusta. Eräissä lausunnoissa oli kuitenkin havaittavissa haikeutta luo-
pua pitkään käytössä olleesta omavalvontasuunnitelmaa koskevasta vaatimuksesta.  
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Toisesta EU-jäsenvaltiosta tulevien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvon-
nan kytkeminen osaksi kuntien tekemää riskiperusteista elintarvikevalvontaa koskeva ehdotus 
sai laajaa kannatusta. Nykyjärjestelmän kehittämistä pidettiin tärkeänä, koska se koetaan kal-
liiksi ja hankalaksi. Lausunnoissa korostettiin kuitenkin, että Suomen salmonellalisävakuuksien 
varmistaminen on tärkeää myös jatkossa. 

Ehdotukset Ruokaviraston osallistumisesta tarvittaessa vientiin liittyvien viranomaisvaatimus-
ten selvittämiseen sekä vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen 
sekä Ruokaviraston ja kunnan tekemästä valvonnasta, joka liittyy määränpäävaltion asettamien 
tuontivaatimusten varmistamiseen, saivat laajan tuen.  

Uusia säännöksiä toimijan taloudellisesta luotettavuudesta ja julkisoikeudellisten velvoitteiden 
hoitamisesta sekä tuettiin että vastustettiin. Suuri osa lausunnonantajista kuitenkin piti ehdotet-
tuja säännöksiä perusteltuina harmaan talouden torjumiseksi ja elintarviketoiminnan oikeuden-
mukaisten käytäntöjen tukemiseksi. Huolena nousi esille lähinnä valvojien koulutus- ja resurs-
sitarve uusien tehtävien osalta.  

Muutama lausuja oli huolissaan siitä, että Ravitsemusneuvottelukunnasta säätäminen jollakin 
tavoin ohjaisi resursseja pois elintarvikevalvonnasta. Asiaa pyrittiin selkeyttämään perustelui-
hin.   

Joitakin määritelmien muotoiluja, valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta, 
rekisterisäännöksiä, viranomaisen oikeutta ryhtyä kiireellisiin toimiin sekä rikoslain terveysri-
koksen rangaistusasteikkoa esitettiin muutettavaksi useamman lausunnonantajan toimesta. Toi-
vottiin, että hallinnollisesta seuraamusmaksusta säädettäisiin samalla ja että pakkokeinosään-
nöksiä kehitettäisiin. Valvontaviranomaiselle toivottiin asianosaisasemaa rikosprosessissa sekä 
muutoksenhakuoikeutta.  Myös kokonaisuudistuksessa mukana ollutta maksu-uudistusta toivot-
tiin mukaan esitykseen. Esitettyjen kokonaisuuksien laajuuden vuoksi asiat tullaan ottamaan 
valmisteltavaksi tulevan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Asioiden valmistelu vaatii myös sel-
vyyttä tulevasta maakuntarakenteesta.  

Oikeusministeriö kiinnitti huomiota uusiin säännöksiin, jotka koskevat pysyväisluonteisen asu-
miseen käytettävissä tiloissa tehtävää tarkastusta, valvontaviranomaisen tunnistautumattomana 
internetin välityksellä tilaamia näytteitä sekä valvontaviranomaisen mahdollisuutta internetsi-
vun sulkemiseen. Oikeusministeriö piti ehdotettuja säännöksiä mahdollisina ja edellytti tiettyjä 
tarkennuksia. Lisäksi oikeusministeriö esitti muutamia yksittäisiin pykäliin kohdistuvia tarken-
nuksia. Säännöksiä ja niiden perusteluja on lausunnon perusteella muokattu.  

Asia on käsitelty kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.   

Esitykseen on saatu esittelylupa valtiovarainministeriöltä. 

Esitysehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Elintarvikelaki 

3 §. Euroopan unionin lainsäädäntö. Pykälässä säädetään lain soveltamisalaan kuuluvan Eu-
roopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Pykälän 1 momentin 2 kohdan 
viittaus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annettuun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 882/2004 korvattaisiin viittauksella viralli-
sesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädän-
nön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien 
sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 
1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) 
N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 
89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston pää-
töksen 92/438/ETY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus), jäljempänä valvonta-asetus..  

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa mainittu ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuottei-
den virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 kumotaan 14.12.2019 lukien  valvonta-koskevalla 
asetuksella. Mainittu 5 kohta ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

Pykälän 1 momentin 8 kohdan viittaus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 258/97 korvattaisiin viit-
tauksella uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 
ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) 2015/2283. 

Pykälän 1 momentin 22 kohdan viittaus tislattuja alkoholijuomia koskevaan Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 110/2008 korvattaisiin viittauksella tislattujen alko-
holijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien 
nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholi-
juomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja 
maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoa-
misesta  annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/787. 

6 §. Määritelmät. Pykälään on koottu laissa esiintyvien käsitteiden määritelmät. EU:n sisämark-
kinoilta tulevien eläimistä saatavien elintarvikkeiden erillisen ensisaapumispaikkavalvonnan 
siirtyessä osaksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten tekemää riskiperusteista elintarvike-
valvontaa voimassa olevan lain määritelmistä poistettaisiin 9 kohta, jossa määritellään ensisaa-
pumispaikka sekä 12 kohta, jossa määritellään ensisaapumistoimija.   

Pykälän 31 kohdan viittaus lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annettuun ko-
mission asetukseen (EY) N:o 2075/2005 korvattaisiin viittauksella lihan trikiinitarkastuksia 
koskevista erityissäännöistä annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/1375.   
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Pykälän 32 kohdan mukaan nimisuojatuotteella tarkoitettaisiin maataloustuotteiden ja elintar-
vikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1151/2012 5 artiklassa tarkoitetuilla maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden suojatulla alkupe-
ränimityksellä ja suojatulla maantieteellisellä merkinnällä sekä 18 artiklassa tarkoitetulla aidon 
perinteisen tuotteen merkinnällä varustettuja tuotteita. Tältä osin määritelmä vastaa voimassa 
olevaan lakiin vuonna 2014 lisättyä määritelmää. Määritelmää muutettaisiin nyt niin, että nimi-
suojatuotteella tarkoitettaisiin myös maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, 
esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 251/2014 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä varustettua tuo-
tetta sekä tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, 
tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkin-
nöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalouspe-
räisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen 
(EY) N:o 110/2008 kumoamisesta  annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/787 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustet-
tua tuotetta.   

8 §. Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään täyden-
tämisasetuksen tarkoittaman elintarvikkeiden ravitsemukselliseen täydentämiseen liittyvän il-
moituksen tekemisestä sekä ravintolisiä koskevan ilmoituksen tekemisestä Ruokavirastolle. 
Voimassa olevan lain vastaavia säännöksiä on täsmennetty siten, että velvollisuus tehdä laissa 
säädetty ilmoitus koskee toimijoita, jotka valmistavat, valmistuttavat tai tuovat maahan sään-
nösten soveltamisalaan kuuluvia elintarvikkeita ja myös toimijoita, jotka muulla tavalla saatta-
vat markkinoille säännösten soveltamisalaan kuuluvia elintarvikkeita. Näin muotoiltuna vaati-
mus koskisi myös etämyyntiä toisesta maasta ilman varsinaista maahantuontia. Tällä varmistet-
taisiin elintarvikealan toimijoiden yhdenmukainen kohtelu.  

Voimassa olevan pykälän 3 momentissa säädetään uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uu-
sista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 edel-
lyttämistä kansallisista järjestelyistä. Mainittu asetus on kumottu. Uuselintarvikkeista säädetään 
uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muut-
tamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission 
asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2015/2283, joka ei edellytä kansallisista järjestelyistä säätämistä. Säännös eh-
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana.  

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä GMO-asetuksen edellyttämistä kansallisista 
järjestelyistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Säännös vastaa voimassaolevan lain 4 mo-
menttia. 

13 §. Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksymisen hakeminen. Pykälän 3 mo-
mentissa säädetään tapauksista, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuus-
riskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista. Tällöin 
elintarvikehuoneistolle ei tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi, vaan tehtäisiin 1 momentin 
mukainen ilmoitus. Säännökseen lisättäisiin viittaus lihantuotantoa koskevan virallisen valvon-
nan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista eri-
tyissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624, jäljempänä komission delegoitu valvonta-ase-
tus, 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintaan. 
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Mainitun säännöksen mukaan Suomi voisi myöntää poroa koskevan poikkeuksen virallista val-
vontaa koskevista vaatimuksista siten, että lihantarkastusta ei edellytettäisi porolihalta, jota tuot-
taja toimittaisi poronhoitoalueella pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikalli-
seen vähittäismyyntiin, josta liha tai tuotteet toimitettaisiin suoraan lopulliselle kuluttajalle. 

16 a §. Elintarvikealan toimijan luotettavuus. Voimassa olevassa laissa ei ole säädetty toimijan 
luotettavuutta ja julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamista elintarvikealan toiminnan edelly-
tykseksi. Valvontaviranomaisilla ei näin ollen ole ollut elintarvikelainsäädännön suunnitelmal-
lista valvontaa suunnatessaan tai sitä suorittaessaan laillista perustetta selvittää, onko toimija 
esimerkiksi toimintansa aikana hoitanut julkisoikeudelliset velvoitteet. Julkisten velvoitteiden 
hoidon laiminlyönti ei myöskään vaikuta mahdollisuuteen toimia elintarvikealalla. Ongelmat 
julkisten velvoitteiden hoidossa voivat kuitenkin ilmentää harmaan talouden riskiä. On myös 
mahdollista, että julkisoikeudellisia velvoitteita laiminlyövä taho laiminlyö myös muita toimin-
taa koskevia säännöksiä, kuten elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi säädettyjä vaatimuk-
sia. Harmaata taloutta torjumalla edistettäisiin ja tuettaisiin oikeudenmukaisia käytäntöjä elin-
tarvikkeiden kaupassa ja ehkäistäisiin vilpillisiä menettelyjä. Samalla parannettaisiin oikein toi-
mivien ja velvoitteensa täyttävien toimijoiden toimintaedellytyksiä ja edistettäisiin rehellistä 
kilpailua elintarvikesektorilla. 

Uudessa 16 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että elintarvikealan toiminnan edellytyksenä olisi, 
että elintarvikealan toimija on luotettava. Pykälän 1 momentin mukaan toimijaa ei pidettäisi 
luotettavana, jos hän on kolmen arviota edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa 
määrin laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksui-
hin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuk-
sien hoitamisen tai jos hän on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vas-
taamaan veloistaan tai hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmei-
sen sopimaton toimimaan elintarvikealalla.  

Elintarvikealan tasapuolisen kilpailun sekä harmaan talouden torjunnan kannalta on tärkeää, 
että alalla toimivat yritykset hoitavat sekä velvoitteensa kuluttajia ja muita toimijoita kohtaan 
että myös lakisääteiset velvoitteensa. Veroihin, sosiaalivakuutusmaksuihin sekä Tullin perimiin 
maksuihin liittyvät laissa säädetyt velvollisuudet ovat erilaisia rekisteröintiä, ilmoittamista sekä 
suoritteiden maksamista koskevia velvoitteita. Näiden hoitamattomuus voi kuvastaa toimijan 
taloudellista epäluotettavuutta. Velvoitteitaan laiminlyövä toimija saa muihin verrattuna perus-
teettomasti etua välttämällä julkisoikeudellisia maksuja ja haittaa toiminnallaan tasapuolista kil-
pailua esim. myymällä tuotteitaan muita halvemmalla. Toimijan maksukyvyttömyys lisää myös 
riskiä väärinkäytöksiin ja velvollisuuksien laiminlyönteihin ja on näin ollen taloudelliseen luo-
tettavuuteen ratkaisevasti vaikuttava seikka.  

Momentin 2 kohdan mukaan toimijaa ei myöskään pidettäisi luotettavana, jos hän on ulosmit-
tauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan. 

Momentin 3 kohdan mukaan toimijan luotettavuusarvioinnissa voitaisiin ottaa huomioon myös 
muunlainen aikaisemmassa toiminnassa ilmennyt sopimaton menettely. Momentissa tarkoitet-
tua sopimatonta menettelyä, joka osoittaisi toimijan olevan ilmeisen sopimaton toimimaan elin-
tarvikealalla, olisi esimerkiksi toiminta, joka on osoittanut merkittävää välinpitämättömyyttä 
elintarviketurvallisuuden varmistamista ja kuluttajien turvallisuutta kohtaan. Myös aiempi vil-
pillinen menettely liiketoiminnassa voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa toimijan luotetta-
vuutta. Myös toimijan toistuvat konkurssit voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa toimijan luo-
tettavuutta erityisesti, jos niissä ovat jääneet julkisoikeudelliset velvoitteet hoitamatta.  
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Toimijan luotettavuutta arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota laiminlyönnin toistuvuuteen ja 
euromääräiseen suuruuteen, mikäli tämä on mitattavissa. Esimerkiksi yksittäiset, unohdukseen 
tai huolimattomuuteen rinnastuvat ilmoituslaiminlyönnit tai rahamäärältään pienet maksulai-
minlyönnit eivät yleensä osoittaisi elintarvikealan toimijaa epäluotettavaksi. Toimijaa ei tulisi 
pitää epäluotettavana myöskään, jos esimerkiksi verovelasta on tehty maksusuunnitelma ja sen 
ehtoja noudatetaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, keitä 1 momentissa tarkoitettu vaatimus luotettavuudesta 
koskee silloin, kun ilmoituksen tekijänä on oikeushenkilö. Jotta vaatimus luotettavuudesta oi-
keushenkilön kohdalla täyttyisi, kaikkien säännöksessä lueteltujen tahojen on oltava luotettavia. 
Ehdotuksen mukaan vaatimus luotettavuudesta koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hal-
lituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja 
varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa. Vaatimus luo-
tettavuudesta koskee myös henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosenttia osa-
keyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai vastaava omistus- tai määrää-
misvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta ottaa luotettavuuden arvioinnissa huomi-
oon myös toimijaan ja sen vastuuhenkilöihin välittömästi tai välillisesti kytköksissä olevien yri-
tysten ja yhteisöjen velvoitteidenhoito. Momentti sisältää viittauksen yritys- ja yhteisötietolain 
(244/2001) 3 §:ään, jossa luetellaan kyseisen lain mukaisesti rekisteröitävät yritykset ja yhteisöt. 
Yritykseen ja yhteisöön välittömästi kytkeytyvällä yrityksellä tai yhteisöllä tarkoitetaan esimer-
kiksi yrityksen tai yhteisön osittain tai kokonaan omistavaa osakeyhtiötä tai avoimen yhtiön 
yhtiömiehenä olevaa osakeyhtiötä. Yritykseen tai yhteisöön välillisesti kytkeytyvällä yrityksellä 
tai yhteisöllä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi yritykseen tai yhteisöön sen vastuuhenkilön 
taikka toisen yrityksen tai yhteisön kautta kytkeytyviä yrityksiä ja yhteisöjä. Osakeyhtiöön vä-
lillisesti kytkeytyvä yritys tai yhteisö on esimerkiksi sen hallituksen jäsenen yksin omistama 
toinen osakeyhtiö tai emoyhtiön omistama sisaryhtiö. Luonnolliseen henkilöön välittömästi kyt-
keytyvällä yrityksellä tai yhteisöllä tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, jossa hän toimii tai on toi-
minut vastuuhenkilönä. Luonnolliseen henkilöön välillisesti kytkeytyvällä yrityksellä tai yhtei-
söllä tarkoitettaisiin henkilön välittömään yritys- tai yhteisökytkentään välittömästi tai välilli-
sesti kytkeytyviä yrityksiä tai yhteisöjä, kuten emoyhtiötä, jonka tytäryhtiön hallitukseen hen-
kilö kuuluu. Tältä osin elintarvikevalvontaviranomainen voisi tehdä luotettavuuden arviointia 
edeltävältä kolmelta vuodelta. Tätä vanhempien kytkösten selvittäminen ei siis olisi tarpeen. 

Luotettavuuden selvittäminen elintarvikealan toimijan tai toimijana olevan oikeushenkilön vas-
tuuhenkilöiden muun yritystoiminnan osalta olisi harkinnanvaraista, mutta ei edellyttäisi sitä, 
että toimijan luotettavuutta on syytä epäillä. Selvittäminen olisi tarpeen erityisesti silloin, kun 
pelkästään toimijan taikka tämän vastuuhenkilöiden tietojen perusteella ei olisi mahdollista 
muodostaa riittävää kuvaa luotettavuuden arvioimiseksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa elintar-
vikealan toimija on vasta perustettu osakeyhtiö tai yrityksen vastuuhenkilöissä on tapahtunut 
huomattavia muutoksia, voisi luotettavuuden arvioimiseksi olla tarpeen selvittää sen vastuuhen-
kilöiden ja omistajien muu tai aikaisempi yritystoiminta. Mikäli toimijan taikka tämän vastuu-
henkilön muussa tai aikaisemmassa yritystoiminnassa on toistuvasti tai huomattavassa määrin 
laiminlyöty 1 momentissa tarkoitettuja velvoitteita, toimijaa tai tämän vastuuhenkilöä ei voitaisi 
pitää säännöksessä tarkoitetulla tavalla luotettavana. Luotettavuuden selvittäminen 3 momen-
tissa kuvatulla tavalla ei yleensä olisi tarpeen, jos elintarvikealan toimija ja sen vastuuhenkilöi-
den toiminta on ollut usean vuoden ajan vakiintunutta eikä ole muutoinkaan herännyt syytä 
epäillä näiden luotettavuutta.  

HE 36/2019 vp



   
  

 

 24  

 

 

 

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön toiminnasta säädetään Harmaan talouden sel-
vitysyksiköstä annetulla lailla (1207/2010). Pykälän 4 momentin mukaan Ruokavirasto ja kun-
nan elintarvikevalvontaviranomaisen voisivat elintarvikealan toimijan luotettavuuden selvittä-
miseksi pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköltä mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettuja velvoit-
teidenhoitoselvityksiä toimijoista. Selvitysten pohjalta tehtävät toimenpiteet tekisi toimivaltai-
nen valvontaviranomainen. 

18 §. Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät: Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädetään, että Ruokavirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä siitä, mitä tietoja sisämarkkinoilta tuotavista eläimistä saatavista elintarvikkeista tu-
lee ilmoittaa valvontaviranomaisille.  

Laissa ei enää säädettäisi eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonnasta kuten 
voimassa olevassa laissa. Lain 13 §:ssä säädetään elintarvikehuoneistosta ilmoittamisesta ja lai-
toshyväksymisen hakemisesta sekä velvollisuudesta ilmoittaa toiminnan olennaisesta muutta-
misesta. Nämä säännökset velvoittavat toimijan ilmoittamaan eläimistä saatavien elintarvikkei-
den sisämarkkinatuonnin aloittamisesta ja lopettamisesta valvontaviranomaisille. Säännökset 
velvoittavat myös ilmoittamaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liit-
tyvistä olennaisista muutoksista, esimerkiksi tuotavien elintarvikkeiden määrän tai elintarvike-
luokkien muuttuessa merkittävästi. Toiminnan aloittamisen ja muutosten yhteydessä valvonta-
viranomaiset voivat pyytää ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tie-
donhallintajärjestelmään lisätietoja eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista, esi-
merkiksi tuontimääristä, tuotavien elintarvikkeiden tyypeistä ja salmonellaerityistakuiden pii-
riin kuuluvien elintarvikkeiden tuonnista. Voimassa olevan lain 23 §:n näytteenottoa ja asiakir-
joja koskevat vaatimukset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 
853/2004 ja komission asetukseen (EY) N:o 1688/2005, joten niistä ei ole tarpeen säätää kan-
sallisesti.  

Sisämarkkinoilta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta ehdotetaan siirrettä-
väksi osaksi muuta riskiperusteista elintarvikevalvontaa ja ensisaapumisvalvontaa koskevat 
säännökset ehdotetaan kumottavaksi elintarvikelaista. Myös elintarvikelain ja eläintautilain 
(55/1980) nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 
(118/2006) ehdotetaan kumottavaksi. Kyseisen asetuksessa säädetään myös viranomaisvalvon-
nasta. Vaikka asetus kumotaan, elintarvikelain tarkoittamat valvontaviranomaiset voivat jatkos-
sakin ryhtyä tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin, jos havaitsevat, että elintarvikkeet eivät täytä 
elintarvike- tai eläintautilainsäädännön vaatimuksia. Esimerkiksi suojapäätökset ovat Euroopan 
komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa 
ilmenneen vaaratilanteen, kuten tautipurkauksen vuoksi. Suojapäätöksillä rajoitetaan eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden toimituksia. Rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevia elintarvikkeita ei 
saa merkitä siten, että merkinnän voisi sekoittaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaiseen tun-
nistusmerkkiin tai asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaiseen terveysmerkkiin, eikä näitä elintar-
vikkeita saa lähettää muihin EU-jäsenvaltioihin. Elintarvikevalvontaviranomaisen tulee jatkos-
sakin ryhtyä valvontatoimenpiteisiin havaitessaan määräysten vastaisi elintarvikkeita.  

19 §. Omavalvonta. Voimassa olevaa omavalvontaa koskevaa pykälää muutettaisiin. Uuden py-
kälän 1 momentin mukaan elintarvikealan toimijalla olisi oltava riittävät ja oikeat tiedot tuotta-
mastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Säännös vastaa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Lisäksi elintarvikealan toimijalla olisi oltava järjestelmä, jonka avulla toimija 
tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike sekä sen käsittely, 
alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto ja harjoitettu toiminta täyttävät niille elintarvike-
määräyksissä asetetut vaatimukset. Toisin kuin voimassa olevassa laissa, erillistä kirjallista 
omavalvontasuunnitelmaa ei enää vaadittaisi, vaan lain edellyttämä järjestelmä voisi myös olla 
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esimerkiksi elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai laadunhallintajärjestelmä. Myös Ruokaviras-
ton arvioimia hyvän käytännön ohjeita tai jopa toimijan omia työohjeita voisi pienimuotoisen 
toiminnan yhteydessä pitää lain edellyttämänä järjestelmänä. Elintarviketurvallisuusjärjestel-
män riittävyyttä arvioidessaan olisi viranomaisen pyrittävä varmistamaan erityisesti se, missä 
määrin valittu järjestelmä takaa, että toimintaan osallistuvat henkilöt vaaroja torjuessaan toimi-
vat ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Vaikka kirjallista omavalvontasuunnitelmaa eril-
lisenä asiakirjana ei enää vaadittaisi, omavalvonnan tulokset tulisi kuitenkin dokumentoida riit-
tävällä tarkkuudella siten, että dokumentoinnin perusteella valvontaviranomainen voi saada tie-
dot valvonnan kannalta olennaisista asioista. Omavalvonnan kirjaamisvaatimuksista alkutuo-
tannon kirjaamisvaatimukset mukaan lukien säädetään myös Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 852/2004.   

Sisämarkkinoilta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta ehdotetaan siirrettä-
väksi osaksi muuta riskiperusteista elintarvikevalvontaa ja ensisaapumisvalvontaa koskevat 
säännökset ehdotetaan kumottavaksi elintarvikelaista. Myös ensisaapumistoiminnasta annettu 
maa- ja metsätalousministeriön asetus (118/2006) ehdotetaan kumottavaksi. Pykälän uuden 2 
momentin mukaan toimijan tuodessa salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin kuuluvia 
elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvonnassa on otettava 
näistä elintarvikkeista näytteitä laboratoriotutkimuksiin salmonellan varalta. Näytteenoton tulisi 
perustua vastaanotettavien elintarvikkeiden mahdollisesti aiheuttavien vaarojen arviointiin.  
Voimassa olevan lain 23 §:n mukaan ensisaapumistoimijan on palautettava tai hävitettävä elin-
tarvike, jossa on omavalvontatutkimuksessa todettu salmonellaa. Salmonellaa sisältävä erityis-
takuiden piiriin kuuluva elintarvike ei täytä asetuksen (EY) N:o 178/2002 19 artiklan ja asetuk-
sen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia, minkä vuoksi toimijan tulee poistaa tällainen elintarvike 
markkinoilta määräysten vastaisena. Elintarvike tulee joko palauttaa tai hävittää. Asiasta ei ole 
näin ollen tarvetta säätää kansallisesti. Vastaava säännös sisältyy kumottamaan asetukseen 
(118/2006).  

Pykälän 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä omavalvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvistä kirjaamisvaatimuksista.  

20 §. Omavalvontasuunnitelma. Erillisestä omavalvontasuunnitelmasta luovuttaessa pykälä eh-
dotetaan kumottavaksi. 

21 §. Valvontatietojen julkistaminen. Voimassa olevaa valvontatietojen julkistamista koskevaa 
pykälää muutettaisiin. Pykälässä säädettäisiin suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä 
olevan elintarvikealan toimijan velvollisuudesta julkistaa valvontatiedot. Säännös vastaa sisäl-
löllisesti voimassa olevan lain säännöstä, mutta vaatimuksia on täsmennetty. Vaatimus valvon-
tatietojen julkistamisesta koskee lähtökohtaisesti kaikkia elintarvikealan toimijoita siitä riippu-
matta, harjoitetaanko toimintaa ilmoitetussa vai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa. Valvon-
tatietojen julkistamisen keskeinen tavoite on elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden parantami-
nen. Valvontatulosten julkistamisvelvoite motivoi elintarvikealan toimijoita noudattamaan elin-
tarvikemääräyksiä. Valvontatulosten julkisuus parantaa myös kuluttajien tiedonsaantia ja valin-
nanmahdollisuuksia. Valvontatietojen julkaisemisen tavoitteena on myös lisätä elintarvikeval-
vonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Yrityksille avautuu mahdollisuus kertoa kuluttajalle 
omasta toiminnastaan. Vaatimus valvontatietojen julkistamisesta ei muuta lainsäädännön vaa-
timuksia tai anna tulkintoja säännöksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan elintarvikealan toimijan olisi julkaistava valvontaviranomaisen 
antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova raportti Ruokaviraston määräämällä ta-
valla. Tällä hetkellä käytössä oleva Oiva-raportti kertoo tarkastuksen yleisarvosanan, tarkastet-
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tujen asiakokonaisuuksien tulokset sekä lyhyen kirjallisen huomion valvontaviranomaisen ha-
vainnoista. Jos vasta aloittaneen toimijan elintarviketoimintaa ei ole vielä ehditty tarkastaa, toi-
mija voi julkaista ilmoituksen siitä, että elintarviketoiminta kuuluu suunnitelmallisen elintarvi-
kevalvonnan piiriin, kunnes ensimmäinen tarkastus on tehty. Tällainen ilmoitus voi olla esimer-
kiksi todistus elintarvikehuoneiston rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsittelystä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että valvontatietojen julkistamisvelvollisuus ei koske alku-
tuotannon toimijoita. Valvontatietojen julkistamisvelvollisuus ei koske myöskään alkoholi-
juomien valmistus- ja varastointipaikkoja ja ensisijaisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiä 
harjoittavia toimijoita. Alkoholilain mukaan on mahdollista perustaa tilaviinin ja sahdin valmis-
tuspaikan yhteyteen ja alkoholilain uudistuksen myötä myös käsityöläisoluen valmistuspaikan 
yhteyteen ulosmyyntipiste, joka on elintarvikelain 13 §:n tarkoittama elintarvikehuoneisto, josta 
tehdään ilmoitus lain 14 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle. Valvontatietojen julkistamis-
velvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin ainoastaan sellaiset valvontakohteet, joissa ensisijainen 
elintarviketoiminta on lain 14 §:n 3 momentin tarkoittama alkoholijuomien vähittäismyynti. Al-
koholijuomien ulosmyyntipiste voidaan perustaa myös sellaisen valvontakohteen yhteyteen, 
jossa harjoitettava elintarviketoiminta on ensisijaisesti elintarvikkeiden valmistusta tai tarjoilua 
tai muiden elintarvikkeiden kuin alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Tällaisessa valvontakoh-
teessa elintarvikkeen tarkastuksesta kertova asiakirja tulisi julkistaa 1 momentin tarkoittamalla 
tavalla.  

Pykälän 3 momentin mukaan elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun valvontaviranomai-
sen laatiman viimeisimmän raportin eli niin sanotun Oiva-raportin olisi oltava nähtävissä yri-
tyksen internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla niin, että se on helposti nähtävissä. Elintar-
vikehuoneistoissa, joissa kuluttajat asioivat, elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun rapor-
tin olisi lisäksi oltava nähtävissä kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa, esimerkiksi elin-
tarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydessä. Säännös vastaa voimassa olevaa käytäntöä. Kun 
yritys myy tuotteitaan internetin välityksellä, internetsivuston etusivu rinnastettaisiin kaupan 
sisäänkäyntiin ja Oiva-raportti tai linkki siihen tulisi olla näkyvissä internetsivuston etusivulla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta julkaista 
suorittamansa valvonnan tulokset. 

Pykälän 5 momentin mukaan tarkempia säännöksiä valvontatietojen julkistamisesta annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  

23 §. Ensisaapumistoiminta. Sisämarkkinoilta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
valvonnan siirtyessä osaksi muuta elintarvikevalvontaa ehdotetaan pykälä kumottavaksi tar-
peettomana.  

27 §. Elintarvikehygieeninen osaaminen. Pykälässä säädettäisiin vaatimuksesta elintarvikehy-
gieenisen osaamisen osoittamiseksi. Voimassa olevan lainsäädännön termit osaamistodistus, 
osaamistestaaja ja osaamistesti korvataan termeillä hygieniapassi, hygieniapassitestaaja ja hy-
gieniapassitesti.  

Pykälän 1 momentin mukaan pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvike-
huoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hy-
gieniapassi, jos henkilö on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkei-
den käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Säännös vastaa sisällöllisesti 
voimassa olevan lain säännöstä. 
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Hygieniapassin sijaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 ar-
tiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavassa ilmoitetussa elintarvikehuo-
neistossa työskentelevä henkilö voisi edelleen osoittaa elintarvikehygieenisen osaamisen suo-
rittamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III jakson 
IV luvun I mukaisen metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen, jonka Ruokavirasto on hy-
väksynyt. Lain 83 §:n 1 momentin mukaisesti Ruokavirasto pitäisi metsästäjien terveys- ja hy-
gieniakoulutuksen suorittaneista henkilöistä rekisteriä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään niistä henkilöryhmistä, joilta hygieniapassia ei vaadita. Näistä 
henkilöistä on jätetty pois voimassa olevassa laissa mainitut kassatehtävissä työskentelevät ja 
valmiiden annosten tarjoilijat. Muilta osin säännös vastaa sisällöllisesti voimassa olevan lain 
säännöstä. Hygieniapassia koskeva vaatimus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, eikä vaati-
muksen ulottaminen kansainvälisessä liikenteessä liikennöivien alusten henkilökuntaan ole 
mahdollista. Aluksen henkilökunnan riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen voidaan var-
mistaa muulla tavoin ja esimerkiksi suomalaisen henkilökunnan kohdalla hygieniapassin suo-
rittaminen on edelleen yksi keino. Hygieniapassin tarvetta tulee arvioida henkilön suorittamien 
työtehtävien pohjalta.  

Pykälän 3 momentin mukaan elintarvikealan toimijan olisi osana omavalvontaa pidettävä kirjaa 
elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden hygieenisestä osaamisesta. Kirjausten olisi 
oltava valvontaviranomaisen tarkistettavissa. Tällä säännöksellä mahdollistetaan sen valvomi-
nen, että elintarvikealan toimija noudattaa elintarvikehygieniaosaamista koskevia vaatimuksia.  

Pykälän 4 momentin mukaan Ruokavirasto laatisi hygieniapassitestin ja hyväksyisi hygienia-
passin mallin. Hygieniapassitestin järjestäisi ja hygieniapassin myöntäisi Ruokaviraston hyväk-
symä hygieniapassitestaaja. Testaaja voisi periä testin järjestämisestä ja passin myöntämisestä 
maksun.  

Pykälän 5 momentin mukaan hygieniapassin voisi saada suorittamalla hygieniapassitestin hy-
väksytysti. Voimassa olevan lain mukaan hygieniapassin voi saada myös, jos on saanut vastaa-
vat tiedot sisältävän koulutuksen tai suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. Tätä 
mahdollisuutta ei enää uudessa esityksessä olisi. Tutkintojen, erityisesti ylempien kuin amma-
tillisten tutkintojen sisällön arvioiminen on osoittautunut ohjeistuksesta huolimatta käytännössä 
hyvin haasteelliseksi. Aiemmin vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen tai suoritetun tutkinnon 
perusteella myönnetty hygieniapassi säilyy voimassa myös tämän lain voimaan tulon jälkeen.  

Tarvittaessa hygieniapassitestaaja voisi antaa myönnetyn hygieniapassin tilalle uuden esimer-
kiksi silloin, kun hygieniapassi on kadonnut tai testatun nimi on muuttunut. Edellytyksenä on 
tällöin, että testaaja pystyy varmistamaan, että kyseinen henkilö on todella suorittanut hyväksy-
tysti hygieniapassitestin. Jos henkilö ei voi esittää todistusta testin suorittamisesta, testaaja voisi 
antaa uuden hygieniapassin sillä edellytyksellä, että hänellä on arkistoituna alkuperäinen testi-
lomake, josta käy ilmi, että henkilö on suoriutunut testistä. Jos oikeutta hygieniapassiin ei pys-
tytä varmistamaan, henkilön on osoitettava osaamisensa suorittamalla uusi testi. Tarvittaessa 
Ruokavirasto voisi, samoin edellytyksin kuin hygieniapassitestaaja, antaa uuden hygieniapassin 
myönnetyn tilalle. Näin voisi tapahtua esimerkiksi, jos hygieniapassitestaajalta on peruutettu 
testaajan oikeus tai jos testaaja on kuollut tai muutoin lopettanut toimintansa. 

Lain 83 §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että Ruokavirasto pitäisi valtakunnallista 
rekisteriä hygieniapassitestaajista sekä kaikista hygieniapassitesteihin osallistuneista henki-
löistä. Tämä tulisi jatkossa helpottamaan uuden hygieniapassin saamista esimerkiksi kadonneen 
tilalle. 
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27 a §. Osaamistodistus. Hygieniaosaamista koskevien säännösten uudistuessa pykälä ehdote-
taan kumottavaksi tarpeettomana.  

28 §. Hygieniapassitestaaja. Pykälässä säädettäisiin hygieniapassitestaajaksi hakevan henkilön 
hyväksymisen edellytyksistä. Ruokavirasto voisi hyväksyä hygieniapassitestaajaksi henkilön, 
jolla on lain 35 §:ssä tarkoitettu korkeakoulututkinto tai joka on kelpoinen Opetushallituksen 
toimialaan kuuluvan oppilaitoksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan 
tai toimeen tutkinnon tai aineenhallinnan osalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto valvoisi hygieniapassitestaajien toimintaa ja voisi 
tarvittaessa peruuttaa testaajan hyväksynnän, jos testaaja ei ole järjestänyt hygieniapassitestejä 
tai myöntänyt hygieniapasseja yli kolmeen vuoteen. Vastaavaa testien järjestämiseen liittyvää 
määräaikaa koskevaa säännöstä ei ole voimassa olevassa laissa. Säännöksen tavoitteena on, että 
hygieniapassitestaajien rekisterissä olevat testaajat ovat sellaisia, jotka aktiivisesti järjestävät 
testejä. Lisäksi Ruokavirasto voisi peruuttaa hyväksynnän, jos testaaja on rikkonut olennaisesti 
hygieniaosaamisesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Ruokavirasto voisi peruuttaa testaa-
jan hyväksynnän, vaikka säännösten ja määräysten rikkominen ei olisi olennaista, jos testaaja 
ei ole korjannut toimintaansa Ruokaviraston kehotuksesta viraston asettamassa määräajassa. 
Ruokavirasto voisi peruuttaa testaajan hyväksynnän myös ilman Ruokaviraston antamaa keho-
tusta korjata toiminta esimerkiksi tilanteissa, joissa poliisi saa omissa tutkimuksissaan selville, 
että testaaja rikkoo hygieniapassitestaamisesta annettuja sääntöjä tai määräyksiä tai testaajan 
toimintaan liittyy muuta rikollista toimintaa, kuten harmaata taloutta tai rahanpesua. Hyväk-
syntä voitaisiin peruuttaa myös väliaikaisesti.  

Pykälän 3 momentin mukaan hygieniapassitestaajaan sovelletaan, mitä 36 §:ssä säädetään ul-
kopuolisesta asiantuntijasta.  

Pykälän 4 momentin mukaan Ruokavirasto voisi antaa tarkempia määräyksiä hygieniapassites-
tien järjestämisestä, testin perusteista ja laatimisesta, testissä käytettävistä kielistä ja testin hy-
väksyttävän suorittamisen arvioinnista, hygieniapassista ja sen myöntämisestä. Hygieniapassi-
testit ja testeihin liittyvät muut asiakirjat ovat asiakirjoja, jotka ovat syntyneet julkisen vallan 
käytön mukaisessa tehtävässä. Näiden asiakirjojen käsittelyyn sovelletaan tiedonhallintaa kos-
kevia yleislakeja. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), 4 artiklan mukai-
sesti Ruokavirasto määrittelee hygieniapassitestauksessa käsiteltävien henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoituksen ja keinot, ja on siten asetuksessa määritelty rekisterinpitäjä. Hygieniapassites-
taaja toimii Ruokaviraston lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Ruokaviraston määräys tiedon-
hallinnan järjestämisestä olisi yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 alakohdan mukainen 
sitova oikeudellinen asiakirja, jolla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat 
asetuksen vaatimuksia. 

28 a §. Osaamistesti. Hygieniaosaamista koskevien säännösten uudistuessa pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomana.  

30 §. Keskusviranomainen: Pykälästä kumottaisiin nykyinen 13 kohta ja lisättäisiin uusi 13 ja 
14 kohta.  

Voimassa olevan lain 13 kohdan mukaan Ruokaviraston tehtävänä olisi säätää torjunta-ainejää-
miä koskevan asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun torjunta-aineen jäämän väliaikaisen 
enimmäismäärän asettamisesta. Säännös ehdotetaan kumottavaksi, koska mainittu tehtävä eh-
dotetaan siirrettäväksi Tukesin tehtäväksi. 
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Uuden 13 kohdan mukaan Ruokavirasto huolehtisi tarvittaessa ante mortem -tarkastuksesta al-
kutuotantopaikalla muiden kuin poroteurastamossa teurastettavien eläinten osalta. Uuden 14 
kohdan mukaan Ruokavirasto valtuuttaisi tarvittaessa muun kuin Ruokaviraston tai kunnan pal-
veluksessa olevan eläinlääkärin tekemään ante mortem -tarkastuksen alkutuotantopaikalla. Alu-
eellista elintarvikevalvontaa koskevassa 31 §:ssä säädettäisiin vastaavasti, että aluehallintovi-
rasto huolehtisi tarvittaessa poroteurastamossa teurastettavan eläimen ante mortem -tarkastuk-
sesta alkutuotantopaikalla. Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä ante mortem -tarkastus-
ten järjestämisestä alkutuotantopaikalla, vaikka EU-lainsäädäntö tämän mahdollistaa. Tavoit-
teena on järjestää ante mortem -tarkastukset mahdollisimman joustavasti ja tarkoituksenmukai-
sesti. Täten Ruokaviraston virkaeläinlääkäri voisi tehdä ante mortem -tarkastuksen esimerkiksi 
pienen teurastamon yhteydessä olevassa alkutuotantopaikassa samalla käynnillä, kun tekee teu-
rastettujen eläinten post mortem -tarkastuksen. Muissa tapauksissa voisi olla tarkoituksenmu-
kaista, että kunnan virkaeläinlääkäri tekisi ante mortem -tarkastuksen alkutuotantopaikalla. Li-
säksi Ruokavirasto voisi valtuuttaa alkutuotantopaikan lähellä olevan muun eläinlääkärin teke-
mään ante mortem -tarkastuksen esimerkiksi pitkien välimatkojen takia.  

31 §. Alueellinen elintarvikevalvonta: Pykälään lisättäisiin uusi 5 kohta, jossa säädettäisiin, että 
aluehallintovirasto huolehtisi tarvittaessa poroteurastamossa teurastettavan eläimen ante mor-
tem -tarkastuksesta alkutuotantopaikalla. Lain 30 §:ssä säädettäisiin vastaavasti, että Ruokavi-
rasto huolehtisi tarvittaessa ante mortem -tarkastuksesta alkutuotantopaikalla muiden kuin po-
roteurastamossa teurastettavien eläinten osalta. Tavoitteena on järjestää v -tarkastukset mahdol-
lisimman joustavalla tavalla ja tapauskohtaisesti arvioida, mikä olisi kussakin tilanteessa tarkoi-
tuksenmukaisin tapa järjestää tarkastus. 

34 a §. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Lakiin lisättäisiin uusi valtion ravitsemusneuvotte-
lukuntaa koskeva säännös. Ehdotuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaisi alaisuu-
teensa kolmevuotiseksi toimikaudeksi valtion ravitsemusneuvottelukunnan. Neuvottelukunnan 
tehtävänä olisi toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä, laatia kansalliset 
ravitsemussuositukset, tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen ja ruokajärjestel-
män parantamiseksi, antaa lausuntoja toimialaansa liittyen sekä seurata ja arvioida toimenpitei-
den vaikutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja ruokajärjestelmään. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta ei tällä hetkellä säädetä laissa. Vastaavien kansallisten 
neuvottelukuntien kuten kansanterveyden neuvottelukunnan ja valtion liikuntaneuvoston aset-
tamisesta on säädetty laissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on toiminut Suomessa vuodesta 
1936 lähtien. Aluksi neuvottelukunnan asetti valtioneuvosto ja vuodesta 1954 lähtien maa- ja 
metsätalousministeriö. Tällä hetkellä valtion ravitsemusneuvottelukunta toimii maa- ja metsä-
talousministeriön nimittämän ruokapolitiikan neuvottelukunnan jaostona.  Valtion ravitsemus-
neuvottelukunnan asettamista koskevan säännöksen ottamisella elintarvikelakiin ei olisi vaiku-
tusta elintarvikevalvonnan resurssien jakoon, vaan sen tarkoituksena olisi tukea neuvottelukun-
nan laaja-alaisen tehtävän toteutumista sekä vahvistaa edelleen yhteistyötä elintarvikevalvon-
nan ja koko ruoka-alan kanssa.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta toimii kansallisena väestön ravitsemuksen edistämisen ja 
seurannan asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunnan työllä on kiinteä ja tärkeä yhteys elintarvike-
valvontaan, koska elintarvikevalvonnan useat sisältöalueet liittyvät selkeästi väestön ravitse-
mukseen. Valtion ravitsemus- ja ruokasuositusten tavoitteena on edistää väestön ravitsemusta 
ja terveyttä ja tukea osaltaan kestävää kehitystä ruokajärjestelmässä.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerin virka on sijoitettu tällä hetkellä Ruokaviras-
toon. Pääsihteerin tehtävässä toimii sopimuksen mukaan Ruokaviraston nimeämä virkamies. 
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Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsenet ovat ravitsemukseen perehtyneitä asiantuntijoita 
ministeriöissä, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja alan kansallisissa viranomaisissa.   

35 §. Valvontaviranomaisen pätevyys. Pykälän 3 momentin viittaus valvonta-asetuksen 6 ar-
tiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

36 §. Ulkopuoliset asiantuntijat. Pykälän 1 momentin viittaus valvonta-asetuksen 5 artiklaan 
esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

37 §. Kansalliset vertailulaboratoriot ja hyväksytyt laboratoriot. Pykälän 1 momentin viittaus 
valvonta-asetuksen 33 artiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

38 §. Laboratorion hyväksymisen edellytykset. Pykälän 2 momentin viittaus valvonta-asetuksen 
12 artiklan 2 kohtaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

41 §. Valvonnan yleiset vaatimukset. Pykälän 3 momentin viittaus valvonta-asetuksen 8 ar-
tiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

42 §. Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen. Sisämarkkinoilta tuotavien eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden valvonnan siirtyessä osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa ehdotetaan 
pykälä kumottavaksi tarpeettomana.  

43 §. Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta: Pykälän 1 momentti muutettaisiin siten, että 
lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevien säännösten osalta viitattaisiin  valvonta-
asetukseen, lain 13 §:ssä mainittuun komission delegoituun valvonta-asetukseen sekä ihmisra-
vinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen val-
vonnan osalta annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/627. 

Voimassa olevan lain 3 momentissa säädetään lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan 
toteuttamisesta. Vastaavat säännökset sisältyvät muutetussa 1 momentissa mainittuihin EU-
lainsäädännön säännöksiin. Säännös ehdotetaan poistettavaksi tästä pykälästä tarpeettomana.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kirjallisesta lihantarkastuspäätöksestä. Voimassa olevassa 
laissa lihantarkastuspäätöstä koskeva säännös on 43 a §:ssä. Lihantarkastuksesta olisi annettava 
pyynnöstä kirjallinen päätös, johon on liitettävä oikaisuvaatimusohje. Päätöstä ei tarvitse alle-
kirjoittaa. Säännöksessä on poikettu voimassaolevan lain tavoin hallintolain (434/2003) pääpe-
riaatteesta, jonka mukaan hallintopäätöksestä on annettava kirjallinen päätös. Lihantarkastus-
päätöksiä uudistettiin vuonna 2008, kun hallintolain muotovaatimukset täyttävien päätösten laa-
timinen oli osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi tarkastettavan lihan suuren määrän vuoksi. 
Pyrkimyksenä oli sujuvoittaa prosessia luopumalla kirjallisen päätöksen vaatimuksesta. Kirjal-
linen päätös lihantarkastuksesta annettaisiin vain pyynnöstä.  

Kirjallinen lihantarkastuspäätös annettaisiin tiedoksi kirjeellä hallintolain mukaisesti tai säh-
köistä tiedonantotapaa käyttäen sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mu-
kaisesti. Päätös voidaan asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi sähköpostilla. Päätös kat-
sottaisiin tällöin annetuksi tiedoksi silloin, kun asianosainen on lähettänyt viranomaiselle vas-
taanottokuittauksen. Vastaanottokuittauksella tarkoitetaan säännöksessä asianosaisen lähettä-
mää varsinaista sähköpostia tai sähköpostijärjestelmän välittämää automaattista viestiä siitä, 
että sähköposti on avattu. Mikäli asianosainen ei nouda päätöstä tai lähetä vastaanottokuittausta 
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sähköpostitiedoksiantoon seitsemän päivän kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, päätös anne-
taan muuta tiedoksiantotapaa käyttäen. Jos päätösasiakirjan sähköistä tiedoksiantoa tai sähkö-
postitiedoksiantoa ei tapahdu tai se epäonnistuu teknisesti, valitusaika laskettaisiin vasta pää-
töksen muusta tiedoksiannosta. Epäonnistuneet yritykset sähköisen tiedoksiannon toteutta-
miseksi eivät siten vaarantaisi henkilön oikeusturvaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä lihantarkastuksesta ja siihen liittyvästä val-
vonnasta voitaisiin antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  

Pykälän 4 momentin mukaan Ruokaviraston määräyksellä voitaisiin muuttaa trikiinitutkimus-
ten tiheyttä ja kattavuutta silloin, kun trikiiniasetus mahdollistaa sen tai edellyttää sitä. Säännös 
vastaa voimassa olevan lain säännöstä.  

43 a §: Lihantarkastuspäätös: Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska lihantar-
kastuspäätöstä koskeva säännös ehdotetaan sisällytettäväksi 43 §:ään. 

46 §. Varautuminen erityistilanteisiin. Pykälän 1 momentin viittaus valvonta-asetuksen 13 ar-
tiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

49 §. Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus. Pykälän 2 momentin viittaus valvonta-asetuksen 45 ar-
tiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mukaiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädetään kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tehtävästä tarkastuksesta. 
Voimassa olevan lain säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että valvontakohteessa, joka 
sijaitsee pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa, voitaisiin tehdä tarkastus valvonta-
asetuksen 9‒15 artiklassa viralliselle valvonnalle asetettujen vaatimusten toteuttamiseksi, jos 
tarkastuksen tekeminen on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittä-
miseksi. Tarkastuksen saisi tehdä ainoastaan valvontaviranomainen.  

Valvonta-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetään, että toimivaltaisilla viran-
omaisilla on oltava käytössään oikeudelliset menettelyt, joilla varmistetaan, että henkilöstöllä 
on pääsy toimijan tiloihin ja mahdollisuus tutustua näiden hallussaan pitämiin asiakirjoihin, 
jotta se voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti. Suomessa kotirauha on vahvasti perustuslailla 
suojattu. Asunto ja muu vastaava, pitkäaikaiseen asumiseen käytettävä tila, esimerkiksi asunto-
vaunu, kuuluu perustuslailla suojatun kotirauhan piiriin. Perusoikeuksien rajaamisen edellytyk-
senä on, että asiasta säädetään lailla ja säännös on tarkkarajainen eikä viranomaisen toimivaltaa 
voi delegoida. Perusoikeuksien rajaamisen edellytyksiä ovat lisäksi välttämättömyys, hyväksyt-
tävyys ja painava yhteiskunnallinen tarve. Pykälän 3 momentissa toimivalta rajataan valvonta-
asetuksen 9‒15 artiklassa viralliselle valvonnalle asetettujen vaatimusten toteuttamiseen. Tämä 
perustelee myös säännöksen välttämättömyyttä. Hyväksyttävyyden ja painavan yhteiskunnalli-
sen tarpeellisuuden perusteena on elintarviketurvallisuuden varmistaminen silloin, kun tarkas-
tuksen tekeminen kotirauhan piiriin kuuluvassa tilassa on välttämätöntä tarkastuksen kohteena 
olevien seikkojen selvittämiseksi. Delegointikielto sisältyy säännökseen, ja kotirauhan piirissä 
tarkastuksia voisi tehdä ainoastaan valvontaviranomainen. Vastaavan kaltainen säännös on 
muun muassa luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) 13 §:ssä.  

50 §. Näytteenotto. Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaisen oikeudesta ottaa tai otattaa 
korvauksetta valvontaa varten tarvittavia näytteitä. Valvontatoimenpiteet perustuvat usein vi-
ranomaisen ottamiin tai otattamiin näytteisiin, näytteenoton tulee olla luotettavaa ja laadukasta. 
Näytteenottoa, analyysejä, testejä ja diagnooseja koskevista vaatimuksista säädetään valvonta-
asetuksen IV luvussa. Etämyynnin merkitys elintarvikekaupassa on lisääntynyt. Etämyynnissä 
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kuluttaja ja myyjä eivät ole samaan aikaan paikalla. Valvontaviranomaisilla on aiempaa useam-
min tarve saada virallista valvontaa varten näytteitä etämyynnissä myytävistä elintarvikkeista, 
jotta voidaan varmistaa tuotteen olevan elintarvikemääräysten mukainen. Valvontaviranomai-
silla on ollut käytännössä vaikeuksia näytteiden saamisessa etäviestintävälineen kautta. Valvon-
nan tehostamiseksi viranomaisen olisi voitava tehdä tilauksia tunnistamattomana (ns. haamu-
asiointi). 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan valvontaviranomainen voi tun-
nistautumatta tilata toimijoilta näytteitä etäviestintävälineiden välityksellä myytäväksi tarjotta-
vista elintarvikkeista ja että tällaisia näytteitä voidaan käyttää virallisessa valvonnassa. Kun 
näyte on saatu, toimijalle tulisi antaa tieto siitä, että näyte on tilattu virallista valvontaa varten.  
Elintarvikealan toimijalla olisi myös oikeus omalla kustannuksellaan saada näytteestä toinen 
lausunto.  

Pykälän 3 momenttiin lisättävää säännöstä vastaava säännös on valvonta-asetuksen 36 artik-
lassa. Artiklan 2 kohdassa säädetään, että kun toimivaltaisella viranomaisella on näytteet hal-
lussa, viranomaisen on varmistettava, että toimija, jolta kyseiset näytteet on tilattu, saa tiedot 
siitä, että näytteet on otettu virallisen valvonnan yhteydessä ja tarpeen mukaan analysoidaan tai 
testataan virallisen valvonnan tarkoitusta varten ja että toimijalla on oikeus saada omalla kus-
tannuksellaan valvonta-asetuksen 35 artiklan tarkoittama toinen lausunto.  

Tunnistamattomuus on tärkeää, jotta internetsivustoilta voidaan nähdä samat tiedot kuin mitkä 
kuluttaja näkee. Sivustolla tarjottava tieto voi olla viranomaisen tietokoneella asioitaessa eri-
laista kuin asioitaessa esimerkiksi henkilökohtaisella koneella. On myös mahdollista, että 
verkko-ostokset eivät onnistu viraston koneella, mutta yksityistä tietokonetta käytettäessä osta-
misessa ei ole ongelmia. Käytettäessä viranomaisverkon ulkopuolista valvontakonetta yhteyttä 
ei otettaisi Ruokaviraston verkon kautta vaan esimerkiksi matkapuhelimen kautta. Tällöin val-
vontakoneen internetin protokollaosoite ei olisi yhdistettävissä ja jäljitettävissä Ruokavirastoon. 
Valvontakoneella voitaisiin etsiä tietoa tuotteista ja vastuullisesta tahosta sekä dokumentoida 
todisteita. Kaikki muu valvontaan liittyvä työ tehtäisiin varsinaisella viranomaiskoneella. Val-
vontakoneessa olisi erityisiä ohjelmia verkkosivujen tallentamiseen. Etämyynnin valvonta on 
haastavaa ja aikaa vievää. Kun vastuullinen taho on tunnistettu, valvonta voisi tapahtua kuten 
muulla tavoin myyntiä harjoittavien toimijoiden valvonta. Valvontaviranomaisen oikeus hank-
kia näytteitä tunnistautumatta rajoittuisi elintarvikkeisiin, joiden hankkiminen ei ole viranomai-
sen tekemänä rikosoikeudellisesti sanktioitu.  

Muulta osin pykälä vastaisi voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

51 §. Viranomaisen tiedonsaantioikeus. Pykälässä säädetään valvontaviranomaisen oikeudesta 
saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten tarpeellisia tietoja valtion ja kunnan vi-
ranomaisilta sekä elintarvikealan toimijoilta ja henkilöiltä, joita tämän lain velvoitteet koskevat. 
Pykälän 1 momentin säännös vastaa voimassa olevan lain säännöstä. Valvonnassa saatujen tie-
tojen salassapidosta säädetään elintarvikelain 81 §:ssä.  

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomaisella olisi oikeus saada luotettavuuden arvioi-
miseksi salassapitosäännösten estämättä viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tietoja il-
moituksen tekijän veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työkyvyttömyysvakuutusmak-
suihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvolli-
suuksien hoitamisesta, toiminnasta, taloudesta sekä kytkennöistä, jotka ovat välttämättömiä 
elintarvikealan toimijan 16 a §:ssä tarkoitetun luotettavuuden selvittämiseksi tai 61 tai 61 a §:ssä 
tarkoitettua hyväksymisen peruuttamista tai toiminnan keskeyttämistä  tai lopettamista varten. 
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Säännös on uusi ja liittyy erityisesti toimijan luotettavuuden selvittämistä koskevien säännösten 
toimeenpanoon.  

Pykälän 3 momentin mukaan tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia elintarvikemääräyksissä 
säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai am-
mattitoimintaa tai yksityisen taloudellista asemaa taikka terveydentilaa koskevina muutoin oli-
sivat salassa pidettäviä. Säännös vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Tiedot olisi 4 momentin perusteella oikeus saada maksutta. Tiedot olisi mahdollista saada myös 
teknistä yhteyttä käyttäen tai muuten sähköisesti. Tämä mahdollistaa sen, että valvontaviran-
omainen voisi hyödyntää luotettavuuden arviointia, hyväksynnän peruuttamista tai toiminnan 
keskeyttämistä koskevissa tehtävissään myös Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia säh-
köisiä velvoitteidenhoitoselvityksiä.  

51 a §. Viranomaisen oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi säännös viranomaisen oikeudesta antaa tietoja. Ehdotuksen mukaan elintarvikevalvontavi-
ranomaisilla olisi salassapitovelvoitteen estämättä oikeus oma-aloitteisesti antaa toiminnassaan 
saamiaan tietoja viranomaisille tai julkista tehtävää hoitavalle, jolla on tehtävänsä vuoksi tarve 
saada näitä tietoja. Säännös mahdollistaisi tehokkaan tietojenvaihdon ja yhteistyön harmaan ta-
louden torjuntaan osallistuvien eri tahojen kanssa tilanteissa, jossa elintarvikevalvontaviran-
omainen on havainnut esimerkiksi pimeää palkanmaksua tai muita työsuhteisiin liittyviä ongel-
mia tai alkoholin luvatonta myyntiä. 

54 d §. Nimisuojatuotteen rekisteröiminen ja valmistuksesta ilmoittaminen: Pykälässä säädet-
täisiin nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä sekä niiden valmistuksesta ilmoittamisesta.  

Pykälän 1 ja 2 momentti vastaisivat asiasisällöltään pääsääntöisesti nykytilaa. Säännöksissä ei 
kuitenkaan enää viitattaisi Euroopan unionin asetuksiin, koska ne yksilöitäisiin lain määritelmiä 
koskevassa pykälässä nimisuojatuotteen määritelmän yhteydessä. Nimisuojaa koskevan suo-
raan sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan nimisuojatuotteiden rekisteröimi-
nen edellyttää pääsääntöisesti kansallisen vastaväitemenettelyn järjestämistä ennen hakemuk-
sen toimittamista Euroopan komission ratkaistavaksi. Pykälässä viitattaisiin kyseiseen menet-
telyyn ja säädettäisiin Ruokaviraston toimivallasta järjestää kyseinen menettely Suomessa ny-
kytilaa vastaavasti. Tehtävä on siirtynyt Ruokavirastolle Maaseutuvirastolta. Pykälän 2 momen-
tissa ehdotetaan täsmennettäväksi Ruokaviraston toimivaltaa, koska eräissä tapauksissa toimi-
valta hakemuksen hyväksymisen osalta on Euroopan unionin lainsäädännön mukaan kansalli-
sella viranomaisella. Esimerkiksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esit-
telystä, merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esit-
telyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 31 artiklan mu-
kaan pienet muutokset hyväksytään kansallisesti. Momentissa säädettäisiin Ruokaviraston toi-
mivallasta tältä osin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nimisuojaa koskevien hakemusten ja päätösten julkaisuta-
vasta. Velvollisuudesta julkaista ne on säädetty nimisuojaa koskevassa Euroopan unionin lain-
säädännössä. Julkaisutapa kuuluu kuitenkin kansalliseen harkintavaltaan. Asian luonteesta joh-
tuen julkaisutavan osalta olisi perusteltua soveltaa hallintolain uudistettuja julkista kuulutusta 
koskevia säännöksiä. Momentissa viitattaisiin kyseiseen lainsäädäntöön.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin nimisuojatuotteiden valmistajan ilmoitusvelvollisuudesta. 
Se vastaisi asiasisällöllisesti nykyistä 54 e §:ää. Nimisuojatuotteen muutettavaksi ehdotettavasta 
määritelmästä johtuen se kattaisi jatkossa myös tislattujen alkoholituotteiden valmistuksen.  
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Pykälän 5 momentissa säädettäisiin valtuudesta antaa tarkempia säännöksiä. Valtuus ei nykyti-
laan nähden verrattuna kattaisi enää hakemusten ja päätösten julkaisua, koska hakemusten ja 
päätösten julkaiseminen perustuisi jatkossa 2 momenttiin. Muilta osin säännös vastaisi nykyti-
laa. 

54e §. Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta. Nimisuojatuotteiden rekiste-
röimistä ja valmistuksesta ilmoittamista koskevan säännöksen uudistuessa pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomana. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi elintarvikkeiden vientiin liittyviä viranomaistehtäviä kos-
keva 6 a luku 

54 f §. Vientiin liittyvä selvitystyö. Voimassa olevassa laissa ei ole säädetty vientiin liittyvistä 
viranomaistehtävistä. Elintarviketurvallisuusvirastosta annetussa laissa (25/2006) mainittiin 
Eviran tehtävissä kansainvälinen yhteistyö, ja tältä pohjalta Evira on osallistunut käytettävissä 
olevien resurssien rajoissa erityisesti elintarvikkeiden markkinoille pääsyä ja markkinoilla py-
symistä koskeviin hankkeisiin sekä hankkeisiin, joilla on muulla tavoin luotu edellytyksiä vien-
nille. Vientimarkkinoiden avaaminen edellyttää useiden maiden osalta sitä, että valtion viran-
omaiset osallistuvat tiiviisti työhön.  

Viennin edistämiseen on panostettu vuodesta 2015 lähtien, kun Eviralle on myönnetty tehtävään 
määräaikaista lisärahoitusta. Uusien vientimarkkinoiden avaaminen elintarvikkeille oli yksi Si-
pilän hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen toimenpiteistä. Toimenpi-
teessä korostettiin uusia markkinoillepääsyhankkeita, vientivalvontajärjestelmien kehittämistä 
ja pk-yritysten vientiosaamisen parantamista. Huomiota kiinnitettiin erityisesti viennin kohde-
maan edellyttämiin viranomaisselvityksiin ja -tarkastuksiin sekä vientihankkeisiin liittyviin val-
vontamenettelyihin. 

Ruokavirastosta annetun lain (371/2018) 2 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Ruokaviraston 
tehtäviin kuuluu elintarvikkeiden sekä eläinten, kasvien ja niistä saatavien tuotteiden viennin 
edistäminen ja ohjaus. 

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa elintarviketalouden lisäarvon kasvattaminen ja elintar-
vikevientiin panostaminen mainitaan toimenpiteinä elinvoimainen elintarviketalous –tavoitteen 
toteuttamiseksi.   

Uuden 54 f §:n 1 momentin mukaan ensisijainen vastuu määränpäävaltion viranomaisten aset-
tamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten selvittämi-
sestä ja täyttämisestä olisi elintarvikealan toimijalla.  

Pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto osallistuisi tarvittaessa markkinoillepääsyn ja mark-
kinoilla pysymisen edellytyksenä olevien asiakirjojen laatimiseen ja muuhun selvitystyöhön.  
Ruokavirasto tekisi päätöksen osallistumisesta 1 momentissa mainittujen markkinoillepääsyä ja 
markkinoilla pysymistä koskevien viranomaisvaatimusten selvittämiseen ottamalla huomioon 
muun muassa viennin toteutumisen todennäköisyyden, viennin odotettavissa olevan arvon, elin-
tarvikealan toimijan mahdollisuuden osallistua viennin edistämiseen, hankkeesta hyötyvien toi-
mijoiden määrän sekä selvitys- ja raportointiprosessien nopeuden ja ennustettavuuden.  Ruoka-
virasto voisi myös keskeyttää osallistumisen mainittujen tehtävien hoitamiseen, jos edellytykset 
selvitystyön jatkamiselle eivät enää täyty.  
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Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa 
tarkoitetuista edellytyksistä Ruokaviraston vientiin liittyvään selvitystyöhön osallistumiseen 
sekä selvitystyön sisällöstä.  

54 g §. Vientiin liittyvä valvonta. Uuden 54 g pykälän mukaan elintarvikevalvontaviranomaiset 
valvoisivat elintarvikevientiä toimialueillaan. Pääosin valvonta olisi kunnan elintarvikevalvon-
taviranomaisten tehtävä. Ruokavirasto kuitenkin valvoisi teurastamoita ja riistankäsittelylaitok-
sia, jos niistä viedään elintarvikkeita EU:n ulkopuolelle. Vastaavasti Lapin aluehallintovirasto 
valvoisi poroteurastamoista vientiin lähteviä elintarvikkeita. Sen lisäksi, että Ruokavirasto val-
voisi itse elintarvikevientiä omalla toimialueellaan, Ruokavirasto voisi tarvittaessa osallistua 
vientiin liittyvään valvontaan myös kunnan tai aluehallintoviraston tehtäväalueella kun valvonta 
liittyy määränpäävaltion viranomaisten asettamien tuontivaatimusten täyttymisen varmistami-
seen. Tätä mahdollisuutta pidetään perusteltuna, koska eräät viennin määränpäävaltiot edellyt-
tävät, että heidän asettamiensa tuontivaatimusten täyttymistä valvoo nimenomaan valtion kes-
kushallintoviranomainen. Valvonnan sisältö määräytyy määränpäävaltion viranomaisten aset-
tamien tuontivaatimusten perusteella.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä vientiin liit-
tyvän valvonnan edellytyksistä ja sisällöstä.  

54 h §. Vientitodistukset. Jos määränpäävaltio ei ole vaatinut viennin edellytykseksi muuta sel-
vitystä kuin vientitodistuksen, vientitodistus on 54 f §:n tarkoittama vientiselvitysasiakirja. Sel-
vyyden vuoksi ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi vientitodistusten antamisesta erikseen.  Uu-
den 54 h pykälän mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ja tarvittaessa Ruokavirasto 
antaisivat toimijan pyynnöstä elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevia 
vientitodistuksia, jos määränpäävaltion viranomaiset tällaisia todistuksia edellyttävät. Määrän-
päävaltion todistusten sisällölle asettamien vaatimusten selvittämiseen sovellettaisiin 54 f §:n 
vaatimuksia. Eläimistä saatavien tuotteiden eläinlääkintötodistuksista säädetään tarkemmin 
eläintautilain (441/2013) 71 §:ssä. Toimivaltaisia viranomaisia eläinlääkintötodistusten antami-
seen ovat kunnan virkaeläinlääkärit. Määränpäävaltiot voivat kuitenkin vaatia myös muiden 
kuin eläinperäisten elintarvikkeiden viennissä vientitodistuksia viennin toteutumisen edellytyk-
senä.  

60 §. Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hylkääminen ensisaapumispaikassa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan siirty-
essä osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa ehdotetaan pykälä kumottavaksi tarpeetto-
mana.  

61 §. Alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttamisesta. Hyväk-
symisen peruuttaminen laajennettaisiin koskemaan myös alkutuotantopaikkaa, mikä ei ole mah-
dollista voimassa olevan lain mukaan. Kun nykyinen elintarvikelaki annettiin, alkutuotantopai-
koilta ei edellytetty missään tilanteissa hyväksymistä. Alkutuotantopaikan hyväksymistä kos-
keva 22 a § lisättiin elintarvikelakiin vuonna 2013. Hyväksymisen peruuttaisi se taho, joka on 
hyväksynyt elintarvikehuoneiston tai alkutuotantopaikan.  

Pykälän 1 momentin mukaan peruuttaminen olisi mahdollista, jos vaaraa ei voida muulla tavoin 
elintarvikelain pakkokeinosäännöksiä soveltaen estää. Hyväksymisen peruuttaminen olisi mah-
dollista myös, jos alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarvi-
kealan toiminta olennaisesti rikkoo elintarvikemääräyksiä eikä toimija ole noudattanut viran-
omainen antamia määräyksiä tai kieltoja. Tältä osin säännös vastaa elintarvikehuoneistojen 
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osalta voimassa olevan lain säännöstä. Hyväksyminen voitaisiin peruuttaa myös osittain esi-
merkiksi tietyn toiminnon osalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan hyväksymisen voisi peruuttaa myös siinä tapauksessa, että toimija 
ei ole enää 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava. Koska hyväksymisen peruuttaminen puut-
tuu voimakkaasti elinkeinonharjoittajan oikeusasemaan, velvoitteidenhoidon laiminlyöntien tu-
lisi olla toiminnan kannalta vakavia tai olennaisia. Toimijalle tulisi antaa mahdollisuus korjata 
laiminlyönti. Vastaavaa säännöstä ei voimassa olevassa laissa ole. 

Pykälän 3 momentin mukaan hyväksyminen voitaisiin peruuttaa myös määräajaksi. 

61 a §. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen ilmoitetussa alkutuotantopaikassa ja elin-
tarvikehuoneistossa. Hyväksynnän ja ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimijoiden toiminta 
on mahdollista keskeyttää elintarvikelain 55 §:ssä säädetyn määräyksen tai 56 §:ssä säädetyn 
kiellon nojalla. Selvyyden vuoksi ehdotetaan erikseen säädettäväksi, että valvontaviranomainen 
voisi keskeyttää tai lopettaa alkutuotannon ja elintarvikealan toiminnan ilmoitetussa alkutuo-
tantopaikassa ja elintarvikehuoneistossa, jos toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten 
vastaista eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen elintarvikelain 55 ja 56 §:n nojalla 
antamaa määräystä tai kieltoa.  

Myös sellaisen elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa elintarvikealan toimintaa ilmoitetussa 
elintarvikehuoneistossa, tulee täyttää 16 a §:ssä säädetyt luotettavuutta koskevat vaatimukset. 
Viranomaisella tulee olla mahdollisuus puuttua sellaisen toimijan toimintaan, joka ei täytä luo-
tettavuutta koskevia vaatimuksia. Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voisi 
poikkeuksellisesti keskeyttää tai lopettaa toiminnan ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai elin-
tarvikehuoneistossa, jos elintarvikealan toimija ei olisi 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava. 
Koska toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen puuttuu voimakkaasti elinkeinonharjoittajan 
oikeusasemaan, velvoitteidenhoidon laiminlyöntien tulisi olla toiminnan kannalta vakavia tai 
olennaisia. Toimijalle tulisi antaa mahdollisuus korjata laiminlyönti. Vastaavaa säännöstä ei 
voimassa olevassa laissa ole. 

Pykälän 3 momentin mukaan toiminnan keskeyttämistä koskeva päätös olisi voimassa, kunnes 
valvontaviranomainen toteaa, että keskeyttämisen perusteena olleet epäkohdat on korjattu. 

66 a §. Internetsivuston sulkeminen. Uuden ehdotetun säännöksen mukaan Ruokavirasto voisi 
määrätä internetsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos sen välityksellä myytäväksi tarjottava 
elintarvike tai siitä annetut tiedot ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustel-
lusta syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, johtavan kuluttajaa olennaisesti har-
haan tai olevan muulla tavalla olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia. Internetsivuston sul-
keminen toteutettaisiin suhteellisuusperiaatetta noudattaen pyrkimällä rajoituksen oikeasuhtei-
suuteen soveltamalla pakkokeinoa porrastetusti, eli sulkemalla ensisijaisesti vain haitallista tuo-
tetta tai virheellistä tietoa tarjoava sivuston osa tai alasivu. Ruokavirasto voisi saada tarvittavia 
tietoja internetsivuston kautta myytäväksi tarjottavista elintarvikkeista esimerkiksi 50 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulla tunnistautumattomalla näytteenotolla. Määräys internetsivuston sulkemi-
sesta voitaisiin antaa väliaikaisena asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väli-
aikainen sulkeminen olisi voimassa, kunnes Ruokavirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa.  

Valvonta-asetuksen 138 artiklassa säädetään todettuun säädösten noudattamatta jättämiseen liit-
tyvistä toimista. Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, joista mai-
nitaan esimerkkejä 138 artiklan 2 kohdassa. Yksi mainittu toimenpide on määräyksen antami-
nen toimijan hallinnoimien tai käyttämien internetsivustojen sulkemisesta tarvittavan pituiseksi 
ajaksi. 
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71 §. Kunnan viranomaisten suoritteista perittävät maksut. Pykälän 2 ja 5 momentin viittaukset 
valvonta-asetuksen 27 sekä 28 artiklaan esitetään muutettavaksi uuden valvonta-asetuksen mu-
kaisiksi. 

73 §. Muutoksenhaku valtion viranomaisen päätökseen. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa (808/2019) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Lailla kumotaan voimassa oleva 
hallintolainkäyttölaki (586/1996).  Voimassa olevan lain säännöstä muutoksenhausta valtion 
viranomaisen päätökseen on selkeytetty siten, että oikaisuvaatimuksesta muutoksenhaun ensi-
vaiheena säädetään ensin ja vasta sen jälkeen muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen. Sa-
malla muutoksenhakusäännöksistä on poistettu päällekkäisyyksiä uuden oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain kanssa.  

74 §. Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätökseen. Voimassa olevan lain säännöstä kun-
nan viranomaisen päätökseen on selkeytetty siten, että oikaisuvaatimuksesta muutoksenhaun 
ensivaiheena säädetään ensin ja vasta sen jälkeen muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen. 
Samalla muutoksenhakusäännöksistä on poistettu päällekkäisyyksiä uuden oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain kanssa. 

75 §. Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen. Voimassa olevan lain säännöstä muutoksen-
hausta lihantarkastuspäätökseen on selkeytetty siten, että oikaisuvaatimuksesta muutoksenhaun 
ensivaiheena säädetään ensin ja vasta sen jälkeen muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen. 
Samalla muutoksenhakusäännöksistä on poistettu päällekkäisyyksiä uuden oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain kanssa.  

76 §. Muutoksenhaku ensisaapumistoimintaan liittyvään päätökseen. Eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden ensisaapumispaikkavalvonnan siirtyessä osaksi riskiperusteista elintarvikevalvon-
taa ehdotetaan pykälä kumottavaksi tarpeettomana.  

76 a §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen. Voimassa olevassa säännöksessä sääde-
tään muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen. Säännöksen käydessä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain voimaan tulon myötä tarpeettomaksi, pykälä ehdotetaan kumotta-
vaksi.  

80 a §. Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä 
elintarvikemääräysten rikkomuksista ilmoituksen tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyy-
den salaamisesta. ehdotetulla säännöksellä pantaisiin täytäntöön valvonta-asetuksen 140 artik-
lan 2 kohdan b ja c alakohdan säännös. Ensiksi mainitun alakohdan mukaan todellisista tai mah-
dollisista rikkomuksista toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoittavia henkilöitä on suojeltava 
kostotoimilta, syrjinnältä ja muun tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. Jälkimmäisen 
alakohdan mukaan suojeluun kuuluu myös henkilötietojen suoja unionin ja kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti.   

Valvonta-asetuksen johdantokappaleen 91 mukaan kenen tahansa henkilön olisi voitava tuoda 
toimivaltaisen viranomaisen tietoon uusia tietoja, jotka auttavat näitä säännösten rikkomisten 
havaitsemisessa ja seuraamusten määräämisessä. Johdantokappaleessa todetaan edelleen, että 
ilmiannot voivat jäädä tekemättä selkeiden menettelyjen puuttumisen vuoksi tai vastatoimien 
pelossa. säädösten rikkomisista ilmoittaminen on hyödyllinen välinen, jolla varmistetaan, että 
toimivaltainen viranomainen voi havaita rikkomisia ja määrätä seuraamuksia. Tämän takia olisi 
varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joiden avulla kuka tahansa henkilö voi 
ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle säädösten mahdollisista rikkomisista ja joilla suojal-
taan kyseistä henkilöä vastatoimilta.  
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Ilmoittajan henkilöllisyyden salassapitoperusteesta on tarkoituksenmukaista säätää myös elin-
tarvikelaissa. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena olisi suojella sellaista ilmoittajaa, jonka hen-
kilöllisyyden paljastaminen voisi aiheuttaa haittaa ilmoittajalle. Ilmoittajan tulisi voida saattaa 
toimivaltaisen viranomaisen tietoon elintarvikemääräysten rikkominen ilman pelkoa haitalli-
sista seuraamuksista. Suojelun edellytyksenä olisi, että henkilöllisyyden paljastuminen aiheut-
taisi haittaa ilmoittajalle. Haitta voisi liittyä esimerkiksi siihen, että ilmoittaja on erityisessä 
suhteessa, esimerkiksi työsuhteessa, ilmoituksen kohteena olevaan toimijaan, ja ilmoituksen te-
keminen voisi aiheuttaa haittaa tälle suhteelle. Ilmoittajan subjektiivinen käsitys haitan aiheu-
tumisesta ei yksistään riittäisi säännöksessä tarkoitetun salassapitoperusteen soveltamiseen. Eh-
dotettu säännös ei suojaa ilmoituksen tekijää mahdollisessa oikeuden käynnissä. jos ilmoittaja 
esiintyy oikeudenkäynnissä esimerkiksi todistajana, hänen henkilöllisyytensä paljastuu.  

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamisesta säädetään tällä hetkellä myös esi-
merkiksi tietosuojalain (1050/2018) 36 §:ssä ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 71 
a §:ssä.  

83 §. Rekisterit. Pykälän 1 momentissa säädetään valtakunnallisesta rekisteristä, jota Ruokavi-
rasto pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten. Voimassa 
olevan lain säännöksestä poistetaan ensisaapumispaikkoja ja ensisaapumistoimijoita koskevien 
rekisterien pitäminen, koska sisämarkkinoilta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
tuonnin valvonta siirtyy osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Säännökseen lisätään re-
kisterin pitäminen hygieniapassitestaajista sekä kaikista henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hy-
gieniapassitestiin.  

Pykälän 2 momentin mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pitää 
rekisteriä alkoholijuomamyymälöistä ja alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikoista. Al-
koholilain (1102/2017) säätämisen yhteydessä muutettiin elintarvikelain 14 § 3 momentti siten, 
että Valvira käsittelee ilmoitukset sekä verollisista että alkoholiverottomista tukkumyyntivaras-
toista. Valvira pitää myös rekisteriä näistä varastointipaikoista. 

Voimassa olevan lain 83 §:n 4 momentissa säädetään, että maa- ja metsätalousministeriö pitää 
kalastusaluksia ja vesiviljelylaitoksia koskevia rekistereitä Euroopan yhteisön yhteisen kalas-
tuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) mukaisesti.  Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä ELY-keskukset pitävät kalastusaluksia ja vesiviljelylaitoksia koskevia rekistereitä 
merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) mu-
kaisesti. Säännös ehdotetaan poistettavaksi uudesta 4 momentista tarpeettomana. Mainittujen 
lakien mukaisesti pidetään rekisteriä kalastusaluksista ja vesiviljelyaluksista. Vesiviljelylaitok-
set ovat alkutuotantopaikkoja, joita koskevista rekistereistä säädetään 4 momentissa. 

Pykälän 3 ja 5 momenttiin on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Sisällöltään ne vastaavat voi-
massa olevan lain säännöksiä. 

84 §. Rekistereihin merkittävät tiedot. Edellä 83 §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin merkittäisiin 
valvontakohteiden tunnistetiedot, alkutuotantopaikkojen ja 54 e §:n mukaisesti tunnustettujen 
alkutuotantopaikkojen tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet, hyväksy-
tyistä laboratorioista arvioinnin piirissä olevat määritysmenetelmät sekä tutkimuksista vastaa-
van henkilön nimi. Lisäksi rekistereihin merkittäisiin muut elintarvikemääräysten mukaiset val-
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 
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Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettuja rekisteriin merkittäviä tunnistetietoja 
olisivat toimijan nimi, osoite, yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus sekä 
valvontakohteen nimi ja osoite.  

Pykälän 3 momentin mukaan Ruokavirasto julkaisisi hyväksytyistä laboratorioista luettelon, 
josta 2 momentissa tarkoitetut tiedot ilmenevät. Rekisteriin voitaisiin merkitä myös laboratori-
oiden valvontaan liittyviä tietoja. 

Pykälän 4 momentin mukaan hygieniapassitestaajista rekisteriin merkitään testaajan nimi, 
osoite, yritys- tai yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus. Henkilöistä, jotka osallistuvat 
hygieniapassitesteihin, rekisteriin merkitään henkilön nimi ja henkilötunnus sekä hygieniapas-
sitestaajan nimi, testipaikan osoite ja testin suorittamispäivämäärä. Henkilöistä, joille testaaja 
on myöntänyt hygieniapassin, rekisteriin merkitään lisäksi hygieniapassin myöntämispäivä-
määrä.  

Pykälän 5 momentti vastaa voimassa olevaan 84 §:ään lailla 61/2019 lisättyä säännöstä. Henki-
lötietojen keräämiseen ja tallettamiseen sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttämiseen ja 
luovuttamiseen sovelletaan lisäksi, mitä säädetään tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa 
(1050/2018). Henkilötunnuksen käsittelystä säädetään tietosuojalain 29 §:ssä yleislakina.  

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan henkilö-
tiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan, 
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Tämän nojalla henkilön 
tunnistetiedot poistetaan rekisteristä, kun niiden käyttötarkoitusta ei enää ole. Käyttötarkoitus 
voi joissain tapauksissa jatkua vielä pitkään toiminnan lopettamisen jälkeenkin.  

1.2 Laki kasvinsuojeluaineista  

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan lain 2 §:n 1 momentin sään-
nöstä. Pykälän 2 momentin 1 kohdan säännös vastaa voimassa olevan lain 2 §:n 2 momentin 
säännöstä. Momenttiin lisätyssä uudessa 2 kohdassa säädetään, että lain soveltamisalaan kuuluu 
myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 II-IV ja VI-X luvun 
täytäntöönpano.   

24 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentin mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 samoin kuin kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja  määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä 
vastaisi Tukes  kasvinsuojeluaineiden valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen, 
markkinoinnin sekä maahantuojien ja jakelijoiden suorittaman käsittelyn ja varastoinnin osalta. 
Tukesille kuuluisi myös muu kasvinsuojeluaineiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruokaviraston 
tehtäväksi 

Pykälän 2 momentin mukaan Tukes olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa 
tarkoitettu viranomainen. Tukes olisi toimivaltainen viranomainen toimissa, jotka koskevat Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 II-IV ja VI-X luvun täytäntöön-
panoa. 

Pykälän 3 momentin mukaan Ruokavirasto valvoisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1107/2009 sekä kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista kasvinsuojeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä tapah-
tuvan käsittelyn ja varastoinnin osalta.  
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Pykälän 4 momentin mukaan Ruokavirasto valvoisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1107/2009 sekä kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Ruokavirasto käyttäisi valvonnassa apu-
naan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja 
maastavientiä valvoisi pykälän 5 momentin mukaan Tukesin ohella Tulli. 

27 §. Asiantuntijaviranomainen: Kasvinsuojeluaineista annetun lain 27 §:ssä säädetään niistä 
valtion viranomaisista ja laitoksista, jotka ovat velvolliset suorittamaan kasvinsuojeluaineiksi 
tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi tarkastuksia 
tai antamaan lausuntonsa Tukesille.  

Pykälän mukaan Luke antaa kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hy-
väksymisen edellytysten selvittämiseksi lausuntonsa Tukesille aineiden ja valmisteiden biolo-
gisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Ehdotettu säännös vastaa sisällöllisesti voimassa 
olevan pykälän 1 kohdan säännöstä. 

Koska torjunta-ainejäämien arviointitehtävä esitetään siirrettäväksi Ruokavirastosta Tukesiin, 
tehtävä poistettaisiin pykälästä. Viranomainen ei myöskään enää suorita analyyseja tai testejä 
kasvinsuojeluaineista aineiden ja valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi, vaan 
hyväksymistä hakeva toimija suorittaa analyysit ja testit ennen hakemuksen jättämistä ja sisäl-
lyttää tulokset hakemukseensa. Näin ollen pykälän voimassa oleva 2 kohta on tarpeeton ja esi-
tetään poistettavaksi. 

Kasvinsuojeluaineita koskevaa viranomaisvalvontaa sekä siihen liittyen Ruokaviraston, Tullin 
ja Tukesin tehtäviä tullaan tarkastamaan tarkemmin valvonta-asetuksen täytäntöönpanon yhtey-
dessä. 

1.3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä 

6 §. Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan laajennetta-
vaksi siten, että Harmaan talouden selvitysyksikkö laatisi velvoitteidenhoitoselvityksen tuke-
maan elintarvikelaissa tarkoitetun elintarvikealan toimijan luotettavuuden selvittämisestä. 

2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.  

3  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 

Lakiehdotuksen mukaan lähtökohtaisesti kaikkien, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa 
ja käsittelevät helposti pilaantuvia elintarvikkeita vähintään kolmen kuukauden ajan, tulee 
osoittaa elintarvikehygieeninen osaaminen suorittamalla Ruokaviraston laatima hygieniapassi-
testi. Hygieniapassi myönnettäisiin henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi elintarvike-
hygieenistä osaamista arvioivan testin. Hygieniapassitestejä voisivat järjestää Ruokaviraston 
hyväksymät hygieniapassitestaajat. Vaatimus elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamisesta 
perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Kansallisessa ruokamyrkytysten seurannassa on to-
dettu, että valtaosa myrkytyksistä johtuu elintarvikkeen käsittelyvirheistä ja voisi siten olla kou-
lutuksella ehkäistävissä. Täten hygieniapassitestijärjestelmää voidaan pitää perustuslain 19 §:n 
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3 momentissa tarkoitettuna väestön terveyden edistämisenä, jolla luodaan edellytykset perus-
tuslain 20 §:ssä tarkoitetulle julkisen vallan pyrkimykselle turvaamaan jokaiselle oikeus terveel-
liseen ympäristöön.  

Elintarvikelain 7 luvussa säädetään hallinnollisista pakkokeinoista, joita ovat muun muassa eri-
laiset määräykset, kiellot ja hyväksymisen peruuttamista koskevat päätökset. Uusina pakkokei-
noina esitetään toiminnan keskeyttämistä tai lopettamista ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai 
elintarvikehuoneistossa sekä internetsivuston sulkemista. Voimassa olevan lain 61 §:n nojalla 
valvontaviranomainen voi peruuttaa tekemänsä elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevan 
päätöksen kokonaan tai osittain, jos terveysvaaraa ei voida muulla tavoin estää.  Ehdotetun 61 
§:n nojalla valvontaviranomainen voisi peruuttaa elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevan 
päätöksen myös, jos toimija ei ole enää ehdotetussa 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava ja 
peruste, jonka takia toimijaa ei pidetä luotettavana, on luonteeltaan olennainen ja vakava.  Eh-
dotetun 61 a §:n nojalla valvontaviranomainen voisi keskeyttää tai lopettaa toiminnan ilmoite-
tussa alkutuotantopaikassa tai elintarvikehuoneistossa, jos toiminta on olennaisesti elintarvike-
määräysten vastaista eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen antamaa määräystä tai 
kieltoa tai jos toimijaa ei ole enää 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava. Edellä mainitut 
toimenpiteet merkitsevät elinkeinonharjoittamisen oikeuteen kohdistuvia rajoituksia.  Perustus-
lakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruut-
tamista vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on kat-
sonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdolli-
suus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle 
mahdollisesti annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintynei-
den puutteiden korjaamiseen (ks. esim. PeVL 13/2014 vp). Ehdotusten katsotaan kuitenkin täyt-
tävän perustuslakivaliokunnan asettamat vaatimukset. Koska elintarvikealan toimijalla on myös 
mahdollisuus oikaista toimintansa valvontaviranomaisen antaman määräyksen tai kiellon joh-
dosta ennen kuin viranomainen voi ryhtyä peruuttamaan hyväksyntää tai kieltämään toimintaa, 
ehdotuksen voidaan katsoa täyttävän suhteellisuusperiaatteen vaatimukset. Ehdotus ei ole risti-
riidassa sen kanssa, mitä perustuslain 18 §:n 1 momentissa on säädetty jokaisen oikeudesta an-
saita toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 

Esityksessä on uusi internetsivuston sulkemista koskeva säännös. Sillä halutaan antaa viran-
omaiselle mahdollisuus puuttua lisääntyvään verkon yli tapahtuvaan elintarvikkeiden myyntiin, 
mikäli toiminnasta voi aiheutua vaaraa. Esityksen 66 a §:n nojalla Ruokavirasto voisi määrätä 
toimijan hallinnoiman tai käyttämän internetsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos sen välityk-
sellä myytäväksi tarjottava elintarvike tai näistä annetut tiedot ovat sellaiset, että ne aiheuttavat 
tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, johtavan 
kuluttajaa olennaisesti harhaan tai olevan muulla tavalla olennaisesti elintarvikemääräysten vas-
tainen. Rajoituksen oikeasuhtaisuuden turvaamiseksi internetsivusto voidaan sulkea joko osit-
tain tai kokonaan. Puuttumisperusteiden osalta muun kuin terveysvaaran osalta edellytetään, 
että kuluttajan harhaanjohtaminen tai muu elintarvikemääräysten vastaisuus ovat olennaisia.  

Valvonta-asetuksen 138 artiklan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä johonkin 
artiklassa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos viranomainen toteaa, että elintarvikemääräyksiä ei 
noudateta. Tällöin on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen luonne sekä se, 
missä määrin kyseinen toimija on aiemmin jättänyt noudattamatta säännöksiä. Elintarvikelain 
hallinnolliset pakkokeinot tarjoavat valvontaviranomaiselle keinovalikoiman, joka mahdollistaa 
pakkokeinon valinnan suhteessa käsillä olevaan säännösten vastaisuuteen. Elintarvikelain 53 
§:n mukaan valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava elintarvikealan toimijalle tarpeelli-
sia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi. Säännökseen sisältyy olemassa 
olevan elintarvikevalvonnan käytäntö, jonka mukaan hallinnollisiin pakkokeinoihin ryhdytään 
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vasta sen jälkeen, kun ohjeita ja kehotuksia ei ole noudatettu, jollei tapauksen laajuus tai vaka-
vuus edellytä välitöntä pakkokeinojen käyttöä.  

Hallinnollisiin pakkokeinoihin ryhtymisen perusteet on lakiehdotuksessa kuvattu täsmällisesti. 
Pakkokeinot ovat perusteltuja myös perustuslain 19 §:n 3 momentin sekä 20 §:n tavoitteiden 
turvaamiseksi. Lakiehdotuksessa on otettu huomioon myös suhteellisuusperiaate. 

Kotirauha 

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Esityksen 
49 §:n mukaan valvontakohteessa, joka sijaitsee pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä ti-
loissa, tarkastus voitaisiin tehdä tiettyjen EU-lainsäädännössä asetettujen vaatimusten toteutta-
miseksi, jos tarkastuksen tekeminen olisi välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen 
selvittämiseksi. Tarkastuksen saisi tehdä ainoastaan valvontaviranomainen. Enenevässä määrin 
kotoa käsin tapahtuvan elintarvikkeiden valmistuksen ja myynnin vuoksi esityksessä on katsottu 
tarpeelliseksi ulottaa tarkastustoiminta tarvittaessa myös kotirauhan suojaamiin tiloihin. Suo-
mea velvoittava EU-lainsäädäntö edellyttää, että toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käy-
tössään oikeudelliset menettelyt, joilla varmistetaan, että henkilöstöllä on pääsy toimijan tiloi-
hin ja mahdollisuus tutustua näiden hallussaan pitämiin asiakirjoihin, jotta se voi suorittaa teh-
tävänsä asianmukaisesti. 

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin (PeVM 
25/1994). Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, tähän liittyy 
kielto delegoida rajoituksia koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle. Rajoitusten on 
oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee 
ilmetä laista. Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä. Rajoittamisen tulee olla painavan 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mukaisia ja 
välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Jokin perusoikeuden rajoitus on 
sallittu ainoastaan, jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin kei-
noin. Lisäksi perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa tarkastusten välttämättömyyteen perus-
oikeuksien turvaamiseksi (esim PeVL 54/2014 vp ja PeVL 18/2010 vp) siltä kannalta, voi-
daanko tarkastuksia pitää perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaisesti välttämättöminä perusoi-
keuksien turvaamiseksi. Valiokunnan vakiintuneen kannan mukaan kotirauhan suojaa rajoitta-
valla toimenpiteellä tulee olla selvä ja riittävän läheinen yhteys perustuslaissa turvattuun perus-
oikeussäännökseen.  Ehdotetussa tapauksessa kotirauhan piirissä tehtävän tarkastuksen tavoit-
teena on perustuslain 19 §:n 3 momentin väestön terveyden edistämisvelvollisuuden sekä pe-
rustuslain 20 §:n terveellisen elinympäristön turvaaminen. 

Ehdotetussa tapauksessa elintarviketurvallisuuden ja ruokamyrkytysten ehkäisyn voidaan kat-
soa täyttävän painavan yhteiskunnallisen tarpeen ja hyväksyttävyyden vaatimukset. Pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa tehtävän tarkastuksen tarkoituksena on suojata pe-
rustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua julkisen vallan velvollisuutta edistää väestön terveyttä.  
Myös sellaisia pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviä tiloja koskevia EU-lainsäädäntöön 
perustuvia tarkastusvaltuuksia, joissa yhteys perusoikeuksien turvaamiseen on ollut väljempi, 
on viime vuosina käsitelty joitain kertoja perustuslakivaliokunnan käytännössä (ks. PeVL 
39/2016 vp, s. 5—6 ja PeVL 54/2014 vp, s. 3). Näissä tapauksissa keskeisenä yhteisenä piir-
teenä on ollut se, ettei EU lainsäädännöstä johtuva toimivaltasääntely ole mahdollistanut tarkas-
tustoimivaltuuden rajoittamista perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla, ja sään-
telyä on tästä johtuen jouduttu arvioimaan EU:n sekundaarilainsäädännön etusijaperiaatteen 
kautta. Perustuslakivaliokunta on katsonut myös, että kotirauhan piiriin kohdistuvat tarkastus-
valtuudet merkitsevät oikeutta puuttua merkittävällä tavalla perustuslaissa jokaiselle turvattuun 
kotirauhan suojaan, minkä johdosta valtuuksissa on kyse merkittävän julkisen vallan käytöstä 
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(ks. esim. PeVL 40/2002 vp, PeVL 46/2001 vp). Esitysluonnoksessa säädettäväksi ehdotettava 
toimivaltuus täyttäisi tämän edellytyksen, kun siinä säädetään, että tarkastuksen saa tehdä aino-
astaan toimivaltainen valvontaviranomainen. Kun ehdotetulla tarkastusvaltuudella on selvä ja 
kiinteä yhteys perusoikeussäännökseen ja kun huomioidaan edellä perustuslakivaliokunnan se-
kundäärilainsäädännön etusijaperiaatteesta esitetty, voidaan esitysluonnoksessa säädettäväksi 
ehdotettua tarkastusvaltuutta pitää selvästi valtiosääntöisesti hyväksyttävänä.  

Tarkastuksen olennainen sisältö ilmenee lain säännöksestä ja se on täsmällisesti ja tarkkarajai-
sesti määritelty. Tarkastukset on säädetty ainoastaan valvontaviranomaisen tehtäväksi ja ne saa 
tehdä vain tiettyjen vaatimusten toteuttamiseksi. Tarkastuksen tekemisen on oltava välttämä-
töntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi. Säännös täyttäisi näin delegoin-
tikiellon, suhteellisuuden ja välttämättömyyden vaatimukset. Välttämättömyys täyttäisi myös 
vaatimuksen siitä, ettei tarkastusta voi toteuttaa vähemmän kotirauhaan puuttuvin keinoin. 
Säännöksen voi näin ollen katsoa täyttävän perustuslain 10 §:n sekä peruslakivaliokunnan lau-
suntokäytännössä edellytetyt vaatimukset.  

Julkisen vallan käyttö 

Suomen perustuslain (73 1/1999) 119 §:n mukaan viranomaisten tehtävien yleisistä perusteista 
on säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunta on etenkin perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yh-
teydessä pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen viranomainen ilmenee laista yksiselittei-
sesti tai muuten täsmällisesti tai että ainakin viranomaisten toimivaltasuhteiden lähtökohdat 
sekä toimivallan siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riittävän täsmällisesti (PeVL 18/2004 
vp sekä siinä viitatut PeVL 7/2001 vp, PeVL 21/2001 vp, PeVL 45/2001 vp, PeVL 47/2001 vp, 
PeVL 52/2001 vp ja PeVL 17/2004 vp).  

Esityksessä säädetään maa- ja metsätalousministeriölle, Ruokavirastolle, aluehallintovirastoille, 
kunnille, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja Tullille annettavista tehtävistä. Tehtäviin sisäl-
tyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi tehtävistä on säädetty laissa. Valvontaviranomainen 
voi valvonta-asetuksen 28 - 33 artiklassa säädetyillä edellytyksillä siirtää virallista valvontaa tai 
muita virallisia tehtäviä varten tarvittavia tarkastuksia, tutkimuksia ja selvityksiä toimeksiannon 
saaneen elimen tai luonnollisen henkilön tehtäväksi. Tarkastusten, tutkimusten tai selvitysten 
perusteella mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätökset tekisi kuitenkin tehtäviä siirtänyt val-
vontaviranomainen. Viranomaisten toimivalta ja tehtävät on kuvattu laissa yksityiskohtaisesti, 
jolloin perustuslain säännöksen edellytykset täyttyvät.  

Lainsäädäntövallan siirtäminen 

Perustuslain 80 §:ssä säädetään asetuksen antamisesta. Pykälän mukaan yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain 
alaan, on säädettävä lailla. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Myös muu viranomainen voi-
daan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn koh-
teeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään 
lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslakivaliokunnan käytännön 
(PeVL 56/2002 vp) mukaan asetuksen antamiseen ja lainsäädäntövallan delegoimiseen liitty-
vien valtuutusten tulee olla riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Laista tulee käydä selvästi ilmi, 
mistä on tarkoitus säätää asetuksella.  
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Esityksessä säädetään useista asetuksenantovaltuuksista. Esityksen 8 §:n 4 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä GMO-asetuksen kansallisista jär-
jestelyistä. Esitetyn 19 §:n 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
taisiin antaa tarkempia säännöksiä omavalvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvistä kirjaamis-
vaatimuksista sekä 21 §:n 5 momentin mukaan valvontatietojen julkistamisesta. Esitetyn 43 §:n 
mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä lihan-
tarkastuksesta ja siihen liittyvästä valvonnasta. Esitetyn 50 §:n mukaan tarkempia säännöksiä 
valvontaviranomaisen näytteenotosta annettaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
Esitetyn 54 d §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä nimisuojatuotteisiin liittyvistä rekisteröinnin hakemisesta ja vastaväitemenettelyn 
järjestämisestä sekä ilmoitusvelvollisista elintarvikealan toimijoista, ilmoituksissa annettavista 
tiedoista ja ilmoitusten antamistavasta. Esitetyn 54 f §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä vientiin liittyvän selvitystyön edellytyksistä 
ja sisällöstä. Esitetyn 54 g §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä vientiin liittyvän valvonnan edellytyksistä ja sisällöstä.  

Lisäksi esityksessä säädetään viranomaisen määräyksenantovaltuudesta. Esitetyn 18 §:n 4 mo-
mentin mukaan Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sisämarkkinoilta tuotavista eläi-
mistä saatavista elintarvikkeista valvontaviranomaisille annettavista tiedoista sekä 28 §:n 4 mo-
mentin mukaan hygieniapassitestiin liittyvistä asioista. Esitetyn 43 §:n mukaan Ruokaviraston 
määräyksellä voitaisiin muuttaa trikiinitutkimusten tiheyttä ja kattavuutta silloin, kun trikiini-
asetus mahdollistaa sen tai edellyttää sitä.  

Esitetyt valtuudet on kuvattu täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Valtuutussäännösten voi katsoa 
täyttävän perustuslain 80 §:n vaatimukset. 

Sananvapaus 

Perustuslain 12 §:ssä säädetään sananvapaudesta ja julkisuudesta. Pykälän mukaan jokaisella 
on sananvapaus, mihin sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja 
muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Esityksen 66 a § :n mukaan Ruokavirasto voisi 
määrätä internetsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos sen välityksellä myytäväksi tarjottava 
elintarvike tai siitä annetut tiedot ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustel-
lusta syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, johdattavan kuluttajaa olennaisesti 
harhaan tai olevan muulla tavalla olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia.  

Internetsivuston sulkemisella voidaan nähdä olevan sananvapauden rajoittamisen kaltaisia piir-
teitä. Sivuston sulkemiseen liittyviä toimia on porrastettu siten, että sivusto voidaan sulkea osit-
tain, jos esimerkiksi ainoastaan osa kauppapaikkana toimivalla internetsivustolla myytävistä 
tuotteista on elintarvikemääräysten vastaisia. Koko internetsivuston sulkeminen olisi viimeinen 
keino. Internetsivujen pääasiallinen tarkoitus on elintarvikkeiden markkinointi ja myynti ja tästä 
syystä sananvapautta ei voida pitää ensisijaisesti suojeltavana oikeushyvänä.  Perusoikeuksien 
käyttämiselle voidaan lain tasolla asettaa rajoituksia. Perusoikeuksien käyttöalaa voivat supistaa 
esimerkiksi toisten ihmisten perusoikeudet tai painavat yhteiskunnalliset intressit. Perustuslain 
19 §:n 3 momentin väestön terveyden edistämisvelvollisuuden sekä perustuslain 20 §:n terveel-
lisen elinympäristön turvaamiseksi tulee viranomaisen kyetä estämään vaarallisen tai muulla 
tavalla olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisen elintarvikkeen markkinointi myös sananva-
pautta rajoittavin keinoin.   
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Oikeusturva 

Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeusturvasta. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi 
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.  

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 60/2001 vp) pitänyt perustuslain 21 §:n 2 mo-
mentin kannalta välttämättömänä, että estomääräyksestä päätettäessä on vastapuolta pääsään-
töisesti kuultava. Viranomaisen velvollisuudesta kuulla asianosaista ennen päätöksentekoa sää-
detään hallintolain 34 §:ssä. Asianosaista on kuultava riippumatta viranomaisen harkintavallan 
laajuudesta. Kuulematta jättäminen ilman hallintolakiin perustuvaa syytä on aina menettelyta-
pavirhe, joka voi johtaa päätöksen kumoamiseen hallinto-oikeudessa tai sen palauttamiseen 
uutta käsittelyä varten. Elintarvikelain 9 luvussa on standardimuotoiset muutoksenhakusään-
nökset lain nojalla tehtäviin päätöksiin. Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa oikeusturva-
vaatimusten toteutuvan.  

Henkilötietojen suoja 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut viranomaisten tietojen saamista salassapitovelvollisuuden 
estämättä koskevaa sääntelyä yleensä perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yksityiselä-
män ja henkilötietojen suojan kannalta ja kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, mihin ja 
ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen 
välttämättömyyteen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojenluovuttamismahdollisuus 
ovat valiokunnan mukaan voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin, jos 
tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas tietosisältöjä ei ole 
samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaatimus "tietojen välttämättömyy-
destä" jonkin tarkoituksen kannalta (PeVL 17/2016 vp). 

Perustuslakivaliokunta on katsonut myös, että salassapitosäännösten edelle menevässä tietojen-
saantioikeudessa on viime kädessä kysymys siitä, että tietoihin oikeutettu viranomainen omine 
tarpeineen syrjäyttää ne perusteet ja intressit, joita tiedot omaavaan viranomaiseen kohdistuvan 
salassapidon avulla suojataan. Esityksen 51 ja 51 a §:ssä säädetään valvontaviranomaisen oi-
keudesta saada virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseksi välttämättö-
mät tiedot salassapitosäännösten estämättä. Välttämättömyysvaatimuksen voidaan katsoa täyt-
tävän perustuslain 10 §:n vaatimukset.  

Elintarvikealan toimijan luotettavuuden selvittämisen yhteydessä viranomaiselle kertyvä ai-
neisto on syntynyt julkisen vallan käytön mukaisessa tehtävässä. Näiden tietojen käsittelyyn 
sovelletaan tiedonhallintaa koskevia yleissäädöksiä tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia. Mi-
käli toimijan luotettavuuden arvioinnin yhteydessä tulee ilmi rikostuomioihin tai rikkomuksiin 
liittyviä henkilötietoja, niiden käsittelyyn sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 10 artiklan 
vaatimuksia. Artiklan mukaan rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamis-
toimiin liittyvien henkilötietojen käsittely 6 artiklan 1 kohdan perusteella suoritetaan vain vi-
ranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsää-
dännössä, jossa säädetään asianmukaisista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien 
suojelemiseksi. Kattavaa rikosrekisteriä pidetään vain julkisen viranomaisen valvonnassa. 

Myös hygieniapassitestit ja testeihin liittyvät muut asiakirjat ovat asiakirjoja, jotka ovat synty-
neet julkisen vallan käytön mukaisessa tehtävässä. Näiden asiakirjojen käsittelyyn sovelletaan 
samoin kuin edellä tiedonhallintaa koskevia yleislakeja. Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 
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mukaisesti Ruokavirasto määrittelisi hygieniapassitestauksessa käsiteltävien henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitukset ja keinot, ja olisi siten asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa määritelty rekiste-
rinpitäjä. Hygieniapassitestaaja toimisi Ruokaviraston lukuun henkilötietojen käsittelijänä. 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste olisi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohta, jonka mukaan tietojen käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen rekisterin-
pitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Ruokaviraston määräys tiedonhallinnan jär-
jestämisestä olisi yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 alakohdan mukainen sitova oikeu-
dellinen asiakirja, jolla varmistettaisiin, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat asetuksen 
vaatimuksia.  

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotukset ovat perustuslain mukaisia, ja lakiehdotus voidaan 
säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että perustus-
lakivaliokunta antaisi esityksestä lausunnon.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

elintarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 §:n 9 ja 12 kohta, 20, 23, 27 

a, 28 a, 42, 43 a, 54 e, 60, 76 ja 76 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 3 §:n 1 momentin 5 kohta ja 42 § laissa 352/2011, 20 § osaksi laissa 

989/2007, 23 § osaksi laissa 352/2011, 27 a, 28 a ja 43 a § laissa 1137/2008, 54 e § laissa 
881/2014 sekä 76 ja 76 a § laissa 970/2015, 

muutetaan 3 §:n 1 momentin 2, 8 ja 22 kohta, 6 §:n 31 ja 32 kohta, 8 §, 13 §:n 3 momentti, 
19, 21, 27 ja 28 §, 30 §:n johdantokappale ja 13 kohta, 31 §:n 4 kohta, 35 §:n 3 momentti, 36 
§:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti, 41 §:n 3 momentti, 43 §, 46 §:n 1 
momentti, 49 §:n 2 ja 3 momentti, 50, 51, 54 d ja 61 §, 71 §:n 2 ja 5 momentti, 73—75 §, 83 ja 
84 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 2 ja 8 kohta, 8 §, 13 §:n 3 momentti, 21 §, 31 §:n 
4 kohta sekä 49 §:n 2 ja 3 momentti laissa 352/2011, 3 §:n 22 kohta, 6 §:n 31 ja 32 kohta ja 54 
d § laissa 881/2014, 27 § laeissa 1137/2008 ja 352/2011, 28 § laissa 1137/2008, 30 §:n johdan-
tokappale ja 13 kohta laissa 128/2007, 37 §:n 1 momentti ja 71 §:n 5 momentti laissa 989/2007, 
43 § laeissa 352/2011, 365/2013 ja 503/2014, 50 § osaksi laissa 989/2007, 73—75 § laissa 
970/2015, 83 § laeissa 352/2011 ja 503/2014 sekä 84 § osaksi laissa 61/2019, sekä 

lisätään lakiin uusi 16 a §, 18 §:ään uusi 4 momentti, 30 §:ään, sellaisena kuin se on  laissa 
128/2017, uusi 14 kohta, 31 §:ään sellaisena kuin se on laissa 352/2011 uusi 5 kohta, lakiin uusi 
34 a ja 51 a §, 6 b luku, 54 f—54 h §, 61 a §, 66 a § sekä 80 a § seuraavasti: 
 

3 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö  

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskevien Eu-
roopan unionin säädösten ja niiden nojalla annettujen säädösten täytäntöönpanoon siltä osin 
kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä muualla laissa: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja re-
hulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita 
koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, 
(EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston ase-
tusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 
1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 
89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neu-
voston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus (virallista valvontaa koskeva asetus) (EU) 2017/625, jäljempänä valvonta-asetus;  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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8) uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komis-
sion asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/2283, jäljempänä uuselintarvikeasetus. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

22) tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislat-
tujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tis-
lattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyy-
lialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 
110/2008 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/787; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

6 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

31) valvotuilla pito-olosuhteilla virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissään-
nöistä annetun komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375, jäljempänä trikiiniasetus, 1 
artiklan 2 kohdassa määriteltyjä valvottuja pito-olosuhteita;  

32) nimisuojatuotteella maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa tarkoitetulla 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimityksellä ja maantieteellisellä merkinnällä 
sekä 18 artiklassa tarkoitetulla aidon perinteisen tuotteen merkinnällä varustettua tuotetta, 
maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantie-
teellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä varustettua tuotetta sekä tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käy-
töstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantie-
teellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten 
tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettua tuotetta.  
 

8 § 

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa, tuo maahan tai muulla tavalla saattaa 
markkinoille täydentämisasetuksen soveltamisalaan kuuluvia elintarvikkeita, on tehtävä siitä il-
moitus Ruokavirastolle. Tarkempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä sekä muista täydentä-
misasetuksessa edellytetyistä kansallisista järjestelyistä annetaan maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella. 

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa, tuo maahan tai muulla tavalla saattaa 
markkinoille ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY soveltamisalaan kuuluvia ravintolisiä, 
on tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös, kun valmisteen koostumus 
sille ominaisten aineiden osalta muuttuu. Tarkempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä anne-
taan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  

HE 36/2019 vp



   
  

 

 49  

 

 

 

Tarkempia säännöksiä GMO-asetuksessa edellytetyistä kansallisista järjestelyistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  
 
 

13 §  

Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksynnän hakeminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 2 momentissa tarkoitetulle elintarvikehuoneistolle, jossa alkutuotannon toimija harjoit-

taa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alku-
tuotannon tuotteista, ei kuitenkaan tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi. Elintarviketurvalli-
suusriskeiltään vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hy-
gienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen toiminta ja 10 artiklan mukaisia 
kansallisia mukautuksia soveltava toiminta, sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan 
suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityis-
säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624, jäljempänä komission delegoitu valvonta-ase-
tus, 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen toiminta.  Tällaisista elintarvikehuoneistoista 
on tehtävä 1 momentin mukainen ilmoitus. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 

16 a § 

Elintarvikealan toimijan luotettavuus 

Elintarvikealan toimijan on oltava luotettava. Toimijaa ei pidetä luotettavana, jos hän on  
1) kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyö-

nyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin 
perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksien hoitamisen;  

2) ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan; tai  
3) muulla kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut 

olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan elintarvikealan toimintaa. 
Jos elintarvikealan toimija on oikeushenkilö, vaatimus luotettavuudesta koskee toimitusjoh-

tajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnas-
tettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta ylimpään 
johtoon kuuluvaa. Vaatimus luotettavuudesta koskee myös henkilöä, jolla on suoraan tai välil-
lisesti vähintään 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta 
taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö.  

Luotettavuuden arvioimiseksi voidaan 1 momentissa tarkoitetut seikat selvittää sellaisista yri-
tys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä tarkoitetuista rekisteröidyistä yrityksistä ja yhtei-
söistä, jotka välittömästi tai välillisesti kytkeytyvät elintarvikealan toimijaan tai 2 momentissa 
tarkoitettuihin henkilöihin.  

Ruokavirasto ja kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voivat toimijan luotettavuuden sel-
vittämiseksi pyytää toimijasta Harmaan talouden selvitysyksiköltä Harmaan talouden selvitys-
yksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun velvoitteidenhoitoselvityksen.  
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18 § 

Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä Euroopan Unionin sisämarkkinoilta tuotavista 

eläimistä saatavista elintarvikkeista valvontaviranomaisille ilmoitettavista tiedoista. 
 

19 § 

Omavalvonta 

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja 
jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla 
toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen 
käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omaval-
vonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.  

Toimijan tuodessa eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuk-
sen 8 artiklassa tarkoitettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin kuuluvia elintarvik-
keita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvontaan on sisällyttävä kyseisiä 
elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma salmonellan varalta. 

Tarkempia säännöksiä omavalvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvistä kirjaamisvaatimuk-
sista voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 

21 § 

Valvontatietojen julkistaminen 

Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevan elintarvikealan toimijan on julkistet-
tava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova raportti. Ennen 
elintarviketoiminnan ensimmäistä tarkastusta toimija voi julkaista ilmoituksen siitä, että elin-
tarviketoiminta kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Ruokavirasto antaa tar-
kempia määräyksiä valvontatietojen julkistamisesta. 

Velvollisuus julkistaa valvontatietoja ei koske:  
1) alkutuotannon toimijoita; eikä 
2) alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikkoja eikä toimijoita, jotka harjoittavat ensisi-

jaisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiä. 
Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saata-

villa elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvike-
huoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai 
muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa.  

Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on julkaistava suorittamansa valvonnan tulokset.  
Tarkempia säännöksiä valvontatietojen julkistamisesta annetaan maa- ja metsätalousministe-

riön asetuksella.  
 

27 §  

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä on 
oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen 
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hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta.  

Hygieniapassia ei kuitenkaan vaadita henkilöltä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa 
pelkästään: 

1) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n velvoittamana vankina; 
2) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa palve-

luksessa, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisessa asepal-
velussa taikka siviilipalveluslain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluksessa; 

3) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) tarkoitettuna 
asiakkaana, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisessa työtoimin-
nassa, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa 
(380/1987) tarkoitetussa päivätoiminnassa taikka sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitetussa 
vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa tai työtoiminnassa; taikka 

4) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa (400/2015) tarkoitettuna tuo-
mittuna. 

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien elintar-
vikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.  

Ruokavirasto laatii elintarvikehygieenistä osaamista arvioivan hygieniapassitestin. Hygienia-
passitestin järjestää ja hygieniapassin myöntää 28 §:ssä tarkoitettu hygieniapassitestaaja. Hy-
gieniapassitestaaja voi periä maksun testistä ja hygieniapassin myöntämisestä.  

Hygieniapassi myönnetään hygieniapassitestin hyväksytysti suorittaneelle. Ruokavirasto voi 
tarvittaessa myöntää hygieniapassin samoin perustein kuin hygieniapassitestaaja sekä peruuttaa 
hygieniapassin, jos se on myönnetty olennaisesti virheellisin perustein.  
 

28 §  

Hygieniapassitestaaja 

Ruokavirasto voi hakemuksesta hyväksyä hygieniapassitestaajaksi henkilön:  
1) jolla on 35 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto; taikka 
2) joka on tutkinnon tai aineenhallinnan osalta kelpoinen korkeakoulun tai Opetushallituksen 

toimialaan kuuluvan oppilaitoksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan 
tai toimeen. 

Ruokavirasto valvoo hygieniapassitestaajien toimintaa. Ruokavirasto voi peruuttaa testaajan 
hyväksynnän, jos testaaja ei ole järjestänyt hygieniapassitestejä tai myöntänyt hygieniapasseja 
yli kolmeen vuoteen. Lisäksi hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos testaaja on rikkonut olennaisesti 
hygieniapassitestaamisesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä, tai ei ole korjannut toimin-
taansa Ruokaviraston kehotuksesta viraston asettamassa määräajassa. Hyväksyntä voidaan pe-
ruuttaa myös väliaikaisesti.  

Hygieniapassitestaajiin sovelletaan heidän suorittaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä, 
mitä 36 §:ssä säädetään ulkopuolisesta asiantuntijasta. 

Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä hygieniapassitestin järjestämisestä, testin pe-
rusteista ja laatimisesta, testissä käytettävistä kielistä ja testin hyväksyttävän suorittamisen ar-
vioinnista sekä hygieniapassista ja sen myöntämisestä. 
 

30 § 

Keskusviranomainen 

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa 
siten kuin tässä laissa säädetään sekä sen lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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13) huolehtii tarvittaessa valvonta-asetuksen 17 artiklassa tarkoitetusta ante mortem –tarkas-
tuksesta alkutuotantopaikalla muiden kuin poroteurastamossa teurastettavien eläinten osalta; 
sekä 

14) valtuuttaa tarvittaessa muun kuin Ruokaviraston tai kunnan palveluksessa olevan eläin-
lääkärin tekemään ante mortem –tarkastuksen alkutuotantopaikalla. 
 

31 §  

Alueellinen elintarvikevalvonta 

Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvi-
kemääräysten noudattamista toimialueellaan tämän lain mukaisesti sekä lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) huolehtii elintarvikevalvonnasta poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitok-
sissa; sekä 

5) huolehtii tarvittaessa poroteurastamossa teurastettavan eläimen ante mortem – tarkastuk-
sesta alkutuotantopaikalla. 
 
 
 

34 a §  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa alaisuuteensa kolmevuotiseksi toimikaudeksi valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on: 

1) toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä;  
2) laatia kansalliset ravitsemussuositukset;  
3) tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen ja ruokajärjestelmän parantamiseksi; 
4) antaa lausuntoja toimialaansa liittyen; sekä  
5) seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ravitsemukseen, ja terveyteen ja ruokajär-

jestelmään.  
 
 

35 §  

Valvontaviranomaisten pätevyys 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden täydennyskoulutuksesta säädetään 

valvonta-asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

36 § 

Ulkopuoliset asiantuntijat 

Valvontaviranomainen voi valvonnassa käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulko-
puoliset asiantuntijat voivat tehdä valvontaviranomaisen pyynnöstä viranomaisvalvontaa varten 
tarvittavia tarkastuksia, tutkimuksia ja selvityksiä. Näiden perusteella mahdollisesti tehtävät 
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hallinnolliset päätökset tekee palveluja tilannut valvontaviranomainen. Ulkopuolisella asiantun-
tijalla on oltava tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten tekemiseen tarvittava asiantuntemus ja 
pätevyys. Ulkopuolisille asiantuntijoille asetetuista vaatimuksista säädetään myös valvonta-ase-
tuksen 28-32 artiklassa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

37 §  

Kansalliset vertailulaboratoriot ja hyväksytyt laboratoriot 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää kansalliset vertailulaboratoriot ja määrää niiden tehtä-
vät. Kansallisia vertailulaboratorioita koskevista vaatimuksista ja näiden laboratorioiden tehtä-
vistä säädetään valvonta-asetuksen 100 ja 101 artiklassa.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

38 §  

Laboratorion hyväksymisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyn laboratorion tulee lisäksi täyttää valvonta-asetuk-

sen 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaiset vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

41 §  

Valvonnan yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjestelmä 

sekä ylläpitää ja soveltaa sitä. Laatujärjestelmää koskevista vaatimuksista säädetään valvonta-
asetuksen 12 artiklassa.  
 

43 § 

Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta 

Elintarvikehuoneistossa käsiteltävän tai säilytettävän lihan on oltava tarkastettua, jollei tässä 
laissa tai tämän lain nojalla toisin säädetä. Lihantarkastuksesta ja siihen liittyvästä valvonnasta 
säädetään valvonta-asetuksessa, komission delegoidussa valvonta-asetuksessa sekä ihmisravin-
noksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yh-
denmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen val-
vonnan osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627. 

Ruokavirasto tarkastaa lihan teurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa. Aluehallintovirasto 
tarkastaa lihan poroteurastamossa. 

Lihantarkastuksesta annetaan pyynnöstä kirjallinen päätös. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. 
Kirjallinen lihantarkastuspäätös annetaan tiedoksi asianosaisille hallintolain 59 §:ssä tarkoitet-
tuna kirjeenä tai sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä 
tarkoitettuna tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Päätös voidaan asianosaisen suostumuk-
sella antaa tiedoksi sähköpostilla. 

HE 36/2019 vp



   
  

 

 54  

 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lihantarkas-
tuksesta ja siihen liittyvästä valvonnasta. 

Ruokaviraston määräyksellä voidaan muuttaa trikiinitutkimusten tiheyttä ja kattavuutta silloin 
kun trikiiniasetus mahdollistaa sen tai edellyttää sitä.  
 
 
 

46 §  

Varautuminen erityistilanteisiin 

Ruokaviraston on laadittava valtakunnallinen valvonta-asetuksen 115 artiklan mukainen eri-
tyistilanteisiin varautumista koskeva suunnitelma. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen on 
laadittava kuntaa koskeva vastaava suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 

49 §  

Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ruokavirastolla ja aluehallintovirastolla on oikeus olla läsnä Euroopan komission tekemissä 

valvonta-asetuksen 116 artiklan mukaisissa tarkastuksissa. Valvontaviranomaisen ohjauksessa 
olevalla opiskelijalla, joka suorittaa viranomaistoimintaan perehdyttävää harjoittelua, on oikeus 
olla läsnä valvontaviranomaisten suorittaessa valvontaa ja tarkastuksia. 

Valvontakohteessa, joka sijaitsee pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa, tarkas-
tus saadaan tehdä valvonta-asetuksen 9‒15 artiklassa viralliselle valvonnalle asetettujen vaati-
musten toteuttamiseksi, jos tarkastuksen tekeminen on välttämätöntä tarkastuksen kohteena ole-
vien seikkojen selvittämiseksi. Tällaisen tarkastuksen saa tehdä ainoastaan toimivaltainen val-
vontaviranomainen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

50 § 

Näytteenotto 

Valvontaviranomaisella ja 36 §:ssä tarkoitetulla ulkopuolisella asiantuntijalla on oikeus ottaa 
korvauksetta valvontaa varten tarvittava määrä näytteitä. 

Näytteenottajalla on oltava riittävä asiantuntemus näytteiden ottamiseen, käsittelyyn ja säily-
tykseen. Näytteen tulee olla kooltaan ja kokoonpanoltaan edustava. Näyte on suojattava saastu-
miselta ja muilta merkittäviltä muutoksilta, jotka voivat vaikuttaa vääristävästi tutkimustulok-
seen. Näyte on näytteenottopaikalla merkittävä niin, että se voidaan helposti ja kiistatta tunnis-
taa. Elintarvikealan toimijalle on annettava todistus näytteenotosta. 

Valvontaviranomainen saa tunnistautumatta tilata näytteitä etäviestintävälineiden välityksellä 
myytäviksi tarjottavista elintarvikkeista. Näytteitä voidaan käyttää virallisessa valvonnassa. 
Saatuaan näytteen valvontaviranomaisen on ilmoitettava elintarvikealan toimijalle, että näyte 
on tilattu virallista valvontaa varten. Toimijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada toinen 
lausunto näytteestä. 
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Näytteen ottamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista säädetään lisäksi valvonta-asetuksen 34 
ja 35 artiklassa sekä 37 artiklan 1 kohdassa. 

Tämän pykälän 2 momenttia sovelletaan myös näytteenottoon omavalvonnassa. 
Tarkempia säännöksiä näytteenotosta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  

 
 

51 §  

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada valvonnan suoritta-
miseksi välttämättömät tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta sekä elintarvikealan toimijoilta 
ja muilta, joita tämän lain velvoitteet koskevat. 

Valvontaviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaiselta ja 
julkista tehtävää hoitavalta tietoja elintarvikealan toimijan veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapa-
turma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin tai Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröity-
mis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisesta, toiminnasta, taloudesta sekä kytken-
nöistä, jotka ovat välttämättömiä 16 a §:ssä tarkoitetun luotettavuuden selvittämiseksi,  61 §:ssä 
tarkoitettua alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttamista taikka 61 
a §:ssä tarkoitettua ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai elintarvikehuoneistossa harjoitetun toi-
minnan keskeyttämistä tai lopettamista varten.  

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia elintarvikemääräyksissä säädettyjen tehtävien toi-
meenpanemiseksi välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yk-
sityisen taloudellista asemaa tai terveydentilaa koskevina muutoin olisivat salassa pidettäviä.  

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tässä pykälässä tarkoitetut tiedot maksutta ja myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.  
 

51 a §  

Viranomaisen oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja 

Valvontaviranomaiset saavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa oma-aloitteisesti tässä laissa 
tarkoitettuja tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase-
masta ja liikesalaisuudesta toiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, jos tiedot ovat 
välttämättömiä kyseiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle säädetyn tehtävän hoi-
tamiseksi. 
 

54 d §  

Nimisuojatuotteen rekisteröiminen ja valmistuksesta ilmoittaminen 

Ruokavirasto käsittelee nimisuojatuotteiden rekisteröintiä koskevat hakemukset.  
Ruokavirasto julkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, järjestää kansallisen vastaväi-

temenettelyn ja päättää rekisteröinnin edellytysten täyttymisestä Suomessa. Jos rekisteröinnin 
edellytykset täyttyvät, Ruokavirasto julkaisee päätöksen ja toimittaa hakemuksen Euroopan ko-
missiolle. Jos hakemuksen hyväksyminen kuuluu nimisuojatuotteita koskevan Euroopan unio-
nin lainsäädännön mukaan jäsenvaltiolle, hyväksymisestä päättävä viranomainen on Ruokavi-
rasto. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus ja nimisuojaa koskeva päätös annetaan tiedoksi jul-
kisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.  
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Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden 
markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka 30-32 §:ssä 
tarkoitetulle valvontaviranomaiselle. Valmistuksen keskeyttämisestä tai lopettamisesta on il-
moitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:  
1) nimisuojatuotteiden rekisteröinnin hakemisesta ja vastaväitemenettelyn järjestämisestä; 

sekä 
2) ilmoitusvelvollisista elintarvikealan toimijoista, ilmoituksissa annettavista tiedoista ja il-

moitusten antamistavasta. 
 
 

6 b luku  

Elintarvikkeiden vientiin liittyvät viranomaistehtävät 

54 f §  

Vientiin liittyvä selvitystyö 

Elintarvikealan toimija vastaa määränpäävaltion viranomaisten asettamien tuontivaatimusten 
ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten selvittämisestä ja täyttämisestä, jos 
elintarvikkeita viedään muuhun valtioon kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon.  

Ruokavirasto osallistuu tarvittaessa markkinoillepääsyn ja markkinoilla pysymisen edellytyk-
senä olevien asiakirjojen laatimiseen ja muuhun selvitystyöhön.  Ruokavirasto voi keskeyttää 
osallistumisensa mainittujen tehtävien hoitamiseen, jos edellytyksiä selvitystyön jatkamiselle ei 
enää ole. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa 
tarkoitetun selvitystyön edellytyksistä ja sisällöstä. 
 
 

54 g §  

Vientiin liittyvä valvonta 

Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat elintarvikevientiä toimialueillaan. Ruokavirasto 
osallistuu tarvittaessa valvontaan, jos valvonta liittyy määränpäävaltion viranomaisten asetta-
mien tuontivaatimusten täyttymisen varmistamiseen.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa 
tarkoitetun valvonnan edellytyksistä ja sisällöstä. 
 
 
 

54 h §  

Vientitodistukset 

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ja tarvittaessa Ruokavirasto antavat toimijan pyyn-
nöstä elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevia vientitodistuksia, jos mää-
ränpäävaltion viranomaiset niitä edellyttävät. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkin-
tötodistuksista säädetään tarkemmin eläintautilain (441/2013) 71 §:ssä. Määränpäävaltion to-
distusten sisällölle asettamien vaatimusten selvittämiseen sovelletaan 54 f §:ää. 
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61 § 

Alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttaminen 

Valvontaviranomainen voi peruuttaa tekemänsä alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneiston 
hyväksymistä koskevan päätöksen kokonaan tai osittain, jos terveysvaaraa ei voida muulla ta-
voin estää. Hyväksyminen voidaan lisäksi peruuttaa, jos alkutuotantopaikka tai elintarvikehuo-
neisto tai siellä harjoitettava toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten vastaista eikä elin-
tarvikealan toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen 55 tai 56 §:n nojalla antamaa mää-
räystä tai kieltoa.  

Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös, jos toimija ei enää ole 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla 
luotettava, ja peruste, jonka takia toimijaa ei pidetä luotettavana, on luonteeltaan olennainen ja 
vakava.  

Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös määräajaksi. 
 
 

61 a §  

Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai elintarvike-
huoneistossa  

Valvontaviranomainen voi keskeyttää tai lopettaa toiminnan ilmoitetussa alkutuotantopai-
kassa tai elintarvikehuoneistossa, jos toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten vastaista 
eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen 55 tai 56 §:n nojalla antamaa määräystä tai 
kieltoa.  

Toiminta voidaan lisäksi keskeyttää tai lopettaa, jos elintarvikealan toimija ei enää ole 16 a 
§:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava, ja peruste, jonka takia toimijaa ei pidetä luotettavana, on 
luonteeltaan olennainen ja vakava.  

Toiminnan keskeyttämistä koskeva päätös on voimassa, kunnes valvontaviranomainen toteaa, 
että keskeyttämisen perusteena olleet epäkohdat on korjattu. 
 

66 a §  

Internetsivuston sulkeminen 

Ruokavirasto voi määrätä elintarvikealan toimijan hallinnoiman tai käyttämän internetsivus-
ton tai sen osan suljettavaksi, jos sen välityksellä myytäväksi tarjottava elintarvike tai siitä an-
netut tiedot ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä ai-
heuttavan vaaraa ihmisen terveydelle, johdattavan kuluttajaa olennaisesti harhaan tai olevan 
muulla tavalla olennaisesti elintarvikemääräysten vastaisia. Määräys internetsivuston tai sen 
osan sulkemisesta voidaan antaa väliaikaisena asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen 
ajaksi. Väliaikainen sulkeminen on voimassa, kunnes Ruokavirasto antaa asiassa lopullisen rat-
kaisunsa. 
 

71 §  

Kunnan viranomaisten suoritteista perittävät maksut 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, kunnan on perittävä maksu muustakin valvonnasta 

sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista siten kuin valvonta-asetuksen 79—85 ar-
tiklassa säädetään. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut määrätään siten, että niiden suuruus vastaa enintään 

toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia, jollei valvonta-asetuksen 79—85 artiklasta muuta 
johdu. Tarkemmat säännökset valvonta-asetuksen 79—85 artiklan edellyttämistä kansallisista 
järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.  
 

73 § 

Muutoksenhaku valtion viranomaisen päätökseen 

Valtion viranomaisen päätökseen, lukuun ottamatta 15, 27, 28, 54 a, 55—62 ja 64—66 §:ssä 
tarkoitettuja päätöksiä, saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019).  

Muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämään maksuun säädetään valtion maksuperus-
telaissa.  

Muutoksenhausta Tullin tämän lain nojalla tekemään päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä 
tullilaissa (304/2016) säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  
 

74 § 

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätökseen 

Kunnan toimielimen päätökseen saa vaatia oikaisua. Kunnan viranhaltijan muuhun kuin 63 
§:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saami-
sesta kunnan tämän lain mukaisia tehtäviä hoitavalta toimielimeltä. Oikaisuvaatimuksesta sää-
detään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa. Kunnan viranhaltijan 63 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  

Muutoksenhakuun, joka koskee kunnallista valvontasuunnitelmaa, 86 §:ssä tarkoitettuja kun-
nallisia elintarvikemääräyksiä tai kunnallisia maksuja koskevaa taksaa, sovelletaan kuitenkin, 
mitä kuntalaissa säädetään. 
 

75 § 

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista Ruokavirastolta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa.  
 

80 a §  

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen 

Jos ilmoituksen valvontaviranomaiselle sen viralliseen valvontaan kuuluvien elintarvikemää-
räysten todellisesta tai epäillystä rikkomisesta on tehnyt luonnollinen henkilö, ilmoittajan hen-
kilöllisyys on pidettävä salassa, jos henkilöllisyyden paljastamisesta voidaan olosuhteiden pe-
rusteella arvioida aiheutuvan haittaa ilmoittajalle.  
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83 § 

Rekisterit 

Ruokavirasto pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten 
valtakunnallista rekisteriä:  

1) elintarvikehuoneistoista;  
2) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattavista toimipai-

koista;  
3) hyväksytyistä laboratorioista;  
4) hygieniapassitestaajista sekä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hygieniapassitestiin; 
5) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IV luvun I mu-

kaisen metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen suorittaneista henkilöistä; sekä 
6) sellaisista alkutuotantopaikoista ja alkutuotantopaikkojen ryhmistä, joiden virasto on tun-

nustanut täyttävän trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset.  
Ruokavirasto antaa 13 §:n 2 momentissa tarkoitetuille laitoksille hyväksymisnumeron.  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää rekisteriä alkoholijuomamyymälöistä ja 

alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikoista. 
Aluehallintovirasto ja kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ylläpitävät rekisteriä valvo-

mistaan elintarvikehuoneistoista ja valvomistaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia 
tarvikkeita markkinoille saattavista toimipaikoista.  

Ruokavirasto pitää rekisteriä alkutuotantopaikoista maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mästä annetun lain (284/2008) mukaisesti. Rekisterinpitäjän vastuusta säädetään mainitun lain 
5 §:ssä. Kunnat käyttävät ja pitävät alkutuotantopaikkarekisteriä ajan tasalla tässä laissa säädet-
tyjen tehtävien edellyttämässä laajuudessa. 

Ruokavirasto pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä varten 40 §:n 4 momentissa ja 45 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella rekisteriä ruokamyrkytystapausten selvittä-
miseen sekä zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä seikoista. 
 

84 §  

Rekistereihin merkittävät tiedot 

Edellä 83 §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin merkitään: 
1) valvontakohteiden tunnistetiedot ja toiminnot; 
2) 54 e §:n mukaisesti tunnustettujen alkutuotantopaikkojen tunnistetiedot; 
3) suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet;  
4) hyväksytyistä laboratorioista arvioinnin piirissä olevat määritysmenetelmät sekä tutkimuk-

sista vastaavien henkilöiden nimet;  
5) muut kuin 1—4 kohdassa tarkoitetut elintarvikemääräysten mukaiset valvonnan kannalta 

tarpeelliset tiedot. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tunnistetietoja ovat toimijan nimi, osoite, yritys- ja yhteisö-

tunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus sekä valvontakohteen nimi ja osoite.  
Ruokavirasto julkaisee hyväksytyistä laboratorioista luettelon, josta 1 momentin 4 kohdassa 

tarkoitetut tiedot ilmenevät. 
Hygieniapassitestaajista rekisteriin merkitään testaajan nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötun-

nus tai sen puuttuessa henkilötunnus. Henkilöistä, jotka osallistuvat hygieniapassitesteihin, re-
kisteriin merkitään henkilön nimi ja henkilötunnus sekä hygieniapassitestaajan nimi, testipaikan 
osoite ja testin suorittamispäivämäärä. Henkilöistä, joille testaaja on myöntänyt hygieniapassin, 
rekisteriin merkitään lisäksi hygieniapassin myöntämispäivämäärä. 

Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen käyttä-
misestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
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käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 20. 
Tällä lailla kumotaan ensisaapumistoiminnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 

(118/2006). 
Mitä 16 a §:ssä säädetään, sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2020.  
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty elintarvikehygieenistä osaamista koskeva osaa-

mistodistus, jonka henkilö on saanut osaamistodistusta vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen 
tai suorittamansa tutkinnon perusteella, katsotaan 27 §:ssä tarkoitetuksi hygieniapassiksi. 

————— 
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2.  

Laki 

kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 2, 24 ja 27 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 24 § osaksi laissa 372/2018 ja 27 § laissa 372/23018, seuraavasti: 

 
2 §  

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kasvinsuojeluaineita koskevista yleisistä vaatimuksista, koulutuksesta 
ja tutkinnosta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineistä ja niiden testauksesta, toiminnan harjoit-
tamisesta, viranomaisista ja niiden tehtävistä, valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista 
ja seuraamuksista. 

Tätä lakia sovelletaan myös: 
1) kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY 

ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1107/2009, jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus, noudattamisen valvontaan ja muuhun asetuk-
sen täytäntöönpanoon; sekä 

2) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa 
tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jäämäasetus, muiden kuin 
V luvun täytäntöönpanoon. 
 

24 § 

Valvontaviranomaiset 

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä 
vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kasvinsuojeluaineiden valmistuksen, maahantuonnin, 
markkinoille saattamisen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja jakelijoiden suorittaman käsit-
telyn ja varastoinnin osalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuuluu myös muu kasvinsuo-
jeluaineiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruokaviraston tehtäväksi.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen. Virasto on toimi-
valtainen viranomainen toimissa, jotka koskevat jäämäasetuksen II—IV ja VI—X lukujen täy-
täntöönpanoa. 

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä 
vastaa Ruokavirasto kasvinsuojeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä tapahtuvan käsittelyn 
ja varastoinnin osalta. Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksia. 

Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja maastavientiä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston ohella Tulli. 
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27 § 

Asiantuntijaviranomainen 

Luonnonvarakeskus antaa kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hy-
väksymisen edellytysten selvittämiseksi lausuntonsa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ainei-
den ja valmisteiden biologisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20. 

————— 
 

3.  

Laki  

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin 

25 kohta, sellaisena kuin se on laissa 722/2019, sekä 
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 

1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 923/2017, 1112/2017, 403/2018, 404/2018, 
414/2018 ja 722/2019, uusi 26 kohta seuraavasti:  
 

6 §  

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan tukemaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

25) Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvia tehtäviä kilpailulain (948/2011) 2 luvussa säädet-
tyjen kilpailunrajoituskieltojen noudattamisen valvonnassa.; 

26) elintarvikelain (23/2006) 16 a §:ssä tarkoitettua elintarvikealan toimijan luotettavuuden 
selvittämistä.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20. 

————— 
 
Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2019 

Pääministeri 

Antti Rinne 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1.  

Laki  

elintarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 §:n 9 ja 12 kohta, 20, 23, 

27 a, 28 a, 42, 43 a, 54 e, 60, 76 ja 76 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 5 kohta ja 42 § laissa 352/2011, 20 § osaksi laissa 

989/2007, 23 § osaksi laissa 352/2011, 27 a, 28 a ja 43 a § laissa 1137/2008, 54 e § laissa 
881/2014, 76 ja 76 a § laissa 970/2015, 

muutetaan 3 §:n 1 momentin 2, 8 ja 22 kohta, 6 §:n 31 ja 32 kohta, 8 §, 13 §:n 3 momentti, 
19, 21, 27 ja 28 §, 30 §:n johdantokappale ja 13 kohta, 31 §:n 4 kohta, 35 §:n 3 momentti, 36 §:n 
1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti, 41 §:n 3 momentti, 43 §, 46 §:n 1 momentti, 
49 §:n 2 ja 3 momentti, 50, 51, 54 d ja 61 §, 71 §:n 2 ja 5 momentti, 73—75 §, 83 ja 84 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 2 ja 8 kohta, 8 §, 13 §:n 3 momentti, 21 §, 31 §:n 
4 kohta sekä 49 §:n 2 ja 3 momentti laissa 352/2011, 3 §:n 22 kohta, 6 §:n 31 ja 32 kohta ja 54 
d § laissa 881/2014, 27 § laeissa 1137/2008 ja 352/2011, 28 § laissa 1137/2008, 30 §:n johdan-
tokappale ja 13 kohta laissa 128/2007, 37 §:n 1 momentti ja 71 §:n 5 momentti laissa 989/2007, 
43 § laeissa 352/2011, 365/2013 ja 503/2014, 50 § osaksi laissa 989/2007, 73-75 § laissa 
970/2015, 83 § laeissa 352/2011 ja 503/2014 sekä 84 § osaksi laissa 61/2019,, sekä 

lisätään lakiin uusi 16 a §, 18 §:ään uusi 4 momentti, 30 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
128/2017, uusi 14 kohta, 31 §:ään sellaisena kuin se on laissa 352/2011 uusi 5 kohta, lakiin uusi 
34 a ja 51 a §, 6 b luku, 54 f—54 h §, 61 a §, 66 a § sekä 80 a § 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 täytäntöönpa-
noon siltä osin kuin niiden täytäntöönpanosta 
ei säädetä muualla laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) 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, jäljempänä valvonta-asetus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  

Euroopan unionin lainsäädäntö  

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

2) virallisesta valvonnasta ja muista viral-
lisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- 
ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuo-
jeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen 
varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, 
(EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, 
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5) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinpe-
räisten tuotteiden virallisen valvonnan jär-
jestämistä koskevista erityissäännöistä an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetus; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden 
uusista ainesosista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, 
jäljempänä uuselintarvikeasetus; 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) tislattujen alkoholijuomien määritel-
mistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä 
ja maantieteellisten merkintöjen suojaami-
sesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1576/89 kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
110/2008; 
 

(EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, 
(EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 
2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 
1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston 
direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY 
muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja 
(EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 
89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 
91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 
97/78/EY ja neuvoston päätöksen 
92/438/ETY kumoamisesta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2017/625 (virallista valvontaa koskeva ase-
tus), jäljempänä valvonta-asetus; 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) uuselintarvikkeista, Euroopan parla-

mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 
1852/2001 kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2015/2283, jäljempänä uuselintarvikeasetus 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) tislattujen alkoholijuomien määritel-
mistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkin-
nöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien 
käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä 
ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, 
maatalousperäisen etyylialkoholin ja maata-
lousperäisten tisleiden käytöstä alkoholi-
juomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 ku-
moamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EU) 2019/787; 
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6 § 

Määritelmät 

Tässä laisstarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) ensisaapumispaikalla Suomessa sijaitse-
vaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäi-
senä otetaan vastaan Euroopan unionin toi-
sesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia 
eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elin-
tarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivaras-
tosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamat-
tomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen 
jälkeen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) ensisaapumistoimijalla luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo tai vä-
littää eläimistä saatavia elintarvikkeita Eu-
roopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suo-
meen;  
— — — — — — — — — — — — — —  

31) valvotuilla pito-olosuhteilla virallisia 
lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityis-
säännöistä annetun komission asetuksen 
(EY) N:o 2075/2005, jäljempänä trikiiniase-
tus, 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä valvot-
tuja pito-olosuhteita; 

32) nimisuojatuotteella laatujärjestelmä-
asetuksessa tarkoitettuja maataloustuotteiden 
ja elintarvikkeiden suojattuja alkuperänimi-
tyksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä 
ja aitoja perinteisiä tuotteita.  
 

6 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

31) valvotuilla pito-olosuhteilla virallisia 
lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityis-
säännöistä annetun komission täytäntöönpa-
noasetus (EU) 2015/1375, jäljempänä trikii-
niasetus, 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä 
valvottuja pito-olosuhteita;  

32) nimisuojatuotteella maataloustuottei-
den ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa 
tarkoitetulla maataloustuotteiden ja elintar-
vikkeiden alkuperänimityksellä ja maantie-
teellisellä merkinnällä sekä 18 artiklassa tar-
koitetulla aidon perinteisen tuotteen merkin-
nällä varustettua tuotetta, maustettujen vii-
nituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, 
esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten 
merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuk-
sen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) N:o 251/2014 2 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitetulla maantieteellisellä mer-
kinnällä varustettua tuotetta sekä tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, 
esittelystä, merkinnöistä, tislattujen alkoholi-
juomien nimien käytöstä muiden elintarvik-
keiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislat-
tujen alkoholijuomien maantieteellisten mer-
kintöjen suojaamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
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2019/787 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä va-
rustettua tuotetta.  

 
8 §  

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

Vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden 
vastaavien aineiden, joilla on ravitsemuksel-
linen tai fysiologinen vaikutus, lisääminen 
elintarvikkeisiin on sallittua vain, jos lisää-
minen ei aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. 
Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, val-
mistuttaa tai tuo maahan täydentämisasetuk-
sen soveltamisalaan kuuluvaa elintarviketta, 
on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvalli-
suusvirastolle. Tarkempia säännöksiä ilmoi-
tuksen tekemisestä sekä muista täydentämis-
asetuksen soveltamisen edellyttämistä kan-
sallisista järjestelyistä annetaan maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella. 

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 
valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on 
tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuus-
virastolle. Ilmoitus on tehtävä myös, kun val-
misteen koostumus sille ominaisten aineiden 
osalta muuttuu. Tarkempia säännöksiä ilmoi-
tuksen tekemisestä annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 
 

Uuselintarvikeasetuksen 4 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettuna elintarvikearviointeja te-
kevänä toimivaltaisena elimenä toimii maa- 
ja metsätalousministeriön yhteydessä uus-
elintarvikelautakunta. uuselintarvikelauta-
kunnan tehtävänä on uuselintarvikeasetuk-
sen 6 artiklassa tarkoitettujen uuselintarvik-
keiden markkinoille saattamiseen liittyvien 
ensiarviointien tekeminen sekä muissa Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa tehtyjen en-
siarviointien arviointi. Uuselintarvikelauta-
kunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan nimittää 
maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella säädetään 
uuselintarvikelautakunnan jäsenten kelpoi-
suusvaatimuksista ja toimikaudesta, lauta-
kunnan tehtävien järjestämisestä, kansalli-
sesta yhteysviranomaisesta sekä muista uus-
elintarvikeasetuksessa edellytetyistä kansal-
lisista järjestelyistä. 

8 §  

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

 
 
 
 
 
Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 

valmistuttaa, tuo maahan tai muulla tavalla 
saattaa markkinoille täydentämisasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia elintarvikkeita, on 
tehtävä ilmoitus Ruokavirastolle. Tarkempia 
säännöksiä ilmoituksen tekemisestä sekä 
muista täydentämisasetuksessa edellytetyistä 
kansallisista järjestelyistä annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 
valmistuttaa, tuo maahan tai muulla tavalla 
saattaa markkinoille ravintolisiä, on tehtävä 
siitä ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitus on 
tehtävä myös, kun valmisteen koostumus 
sille ominaisten aineiden osalta muuttuu. 
Tarkempia säännöksiä ilmoituksen tekemi-
sestä annetaan maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella.  
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Tarkempia säännöksiä GMO-asetuksessa 
edellytetyistä kansallisista järjestelyistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella 

Tarkempia säännöksiä GMO-asetuksessa 
edellytetyistä kansallisista järjestelyistä an-
netaan valtioneuvoston asetuksella 

 
13 §  

Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja lai-
toshyväksymisen hakeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitetulle elintarvi-

kehuoneistolle, jossa alkutuotannon toimija 
harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään 
vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuotta-
mistaan alkutuotannon tuotteista, ei kuiten-
kaan tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi. 
Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseksi 
toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 
artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen 
toiminta sekä 10 artiklan mukaisia kansallisia 
mukautuksia soveltava toiminta. Tällaisista 
elintarvikehuoneistoista on tehtävä 1 mo-
mentin mukainen ilmoitus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

13 §  

Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja lai-
toshyväksymisen hakeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa tarkoitetulle elintarvi-

kehuoneistolle, jossa alkutuotannon toimija 
harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään 
vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuotta-
mistaan alkutuotannon tuotteista, ei kuiten-
kaan tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi. 
Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseksi 
toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 
artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen 
toiminta ja 10 artiklan mukaisia kansallisia 
mukautuksia soveltava toiminta sekä  lihan-
tuotantoa koskevan virallisen valvonnan suo-
rittamista sekä elävien simpukoiden tuo-
tanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista 
erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukai-
sesti annetun komission delegoidun asetuk-
sen (EU) 2019/624, jäljempänä komission 
delegoitu valvonta-asetus, 12 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukainen toiminta. Täl-
laisista elintarvikehuoneistoista on tehtävä 1 
momentin mukainen ilmoitus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

 
 16 a §  

Elintarvikealan toimijan luotettavuus 

Elintarvikealan toimijan on oltava luotet-
tava. Toimijaa ei pidetä luotettavana, jos hän 
on  

1) kolmen arviota edeltäneen vuoden ai-
kana toistuvasti tai huomattavassa määrin 
laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, 
tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin 
taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien re-
kisteröitymis-, ilmoitus- tai maksuvelvolli-
suuksien hoitamisen;  

2) ulosmittauksen tai muun selvityksen mu-
kaan kykenemätön vastaamaan veloistaan; 
tai  
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3) muulla kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton har-
joittamaan elintarvikealan toimintaa. 

Jos elintarvikealan toimija on oikeushen-
kilö, vaatimus luotettavuudesta koskee toimi-
tusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen 
jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja 
siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja 
varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä 
muuta ylimpään johtoon kuuluvaa. Vaatimus 
luotettavuudesta koskee myös henkilöä, jolla 
on suoraan tai välillisesti vähintään 25 pro-
senttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden 
tuottamasta äänivallasta tai vastaava omis-
tus- taikka määräämisvalta, jos kyseessä on 
muu yhteisö kuin osakeyhtiö.  

Luotettavuuden arvioimiseksi voidaan 1 
momentissa tarkoitetut seikat selvittää sellai-
sista yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 
§:ssä tarkoitetuista rekisteröidyistä yrityk-
sistä ja yhteisöistä, jotka välittömästi tai vä-
lillisesti kytkeytyvät elintarvikealan toimi-
jaan tai 2 momentissa tarkoitettuihin henki-
löihin.  

Ruokavirasto ja kunnan elintarvikevalvon-
taviranomainen voivat toimijan luotettavuu-
den selvittämiseksi pyytää toimijasta Har-
maan talouden selvitysyksiköltä Harmaan ta-
louden selvitysyksiköstä annetun lain 
(1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun velvoittei-
denhoitoselvityksen toimijasta.  

 
 
 
 

18 §  

Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä 
kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvä 
kirjanpito, asiakirjat ja merkinnät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ruokavirasto voi antaa tarkempia mää-

räyksiä Euroopan unionin sisämarkkinoilta 
tuotavista eläimistä saatavista elintarvik-
keista valvontaviranomaisille ilmoitettavista 
tiedoista. 
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19 §  

Omavalvonta ja alkutuotannon omavalvon-
taan liittyvä kirjanpito 

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittä-
vät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamas-
taan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elin-
tarvikealan toimijan on tunnettava elintarvik-
keeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveys-
vaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja mui-
den tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimus-
ten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. 

Alkutuotantopaikalla on pidettävä tässä py-
kälässä tarkoitetun omavalvonnan toteutta-
misesta kirjaa. Muiden elintarvikealan toimi-
joiden omavalvontaan liittyvästä kirjanpi-
dosta säädetään 20 §:ssä. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikko-
jen omavalvontaan liittyvästä kirjanpidosta 
annetaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella. 

19 §  

Omavalvonta 

 
Elintarvikealan toimijalla on oltava riittä-

vät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamas-
taan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elin-
tarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, 
jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toi-
mintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että 
elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvi-
kemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimi-
jan on kirjattava omavalvonnan tulokset riit-
tävällä tarkkuudella.  
 

Toimijan tuodessa eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta an-
netun asetuksen 8 artiklassa tarkoitettujen 
salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin 
kuuluvia elintarvikkeita Euroopan unionin 
toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvon-
taan on sisällyttävä kyseisiä elintarvikkeita 
koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunni-
telma salmonellan varalta. 

Tarkempia säännöksiä omavalvonnan to-
teuttamisesta ja siihen liittyvistä kirjaamis-
vaatimuksista voidaan antaa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 

 
20 §  

Omavalvontasuunnitelma 

Elintarvikealan toimijan on laadittava kir-
jallinen suunnitelma omavalvonnasta (oma-
valvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja 
pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Oma-
valvontasuunnitelmassa tulee kuvata 19 
§:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin 
liittyvien riskien hallinta. Omavalvontasuun-
nitelmaa ei kuitenkaan edellytetä alkutuotan-
topaikoilta. 

Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvitta-
essa liittää näytteenotto- ja tutkimussuunni-
telma sekä tieto laboratorioista, joissa oma-
valvonnassa otettavat näytteet tutkitaan. 

Elintarvikealan toimijan on pidettävä oma-
valvontasuunnitelma ajan tasalla. 

kumotaan 
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Tarkempia säännöksiä elintarvikealan toi-
mijoiden omavalvontasuunnitelmasta ja sii-
hen liittyvästä kirjanpidosta annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. 

 
21 §  

Valvontatietojen julkistaminen 

Elintarvikealan toimijan on julkistettava 
valvontaviranomaisen antama elintarvike-
huoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja 
tai, jos elintarvikehuoneistoa ei ole vielä tar-
kastettu, todistus elintarvikehuoneistoa kos-
kevan ilmoituksen käsittelystä, Elintarvike-
turvallisuusviraston määräämällä tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkempia säännöksiä valvontatietojen jul-
kistamisesta annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. 

21 §  

Valvontatietojen julkistaminen 

Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan 
piirissä olevan elintarvikealan toimijan on 
julkistettava valvontaviranomaisen antama 
elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova 
raportti. Ennen elintarviketoiminnan ensim-
mäistä tarkastusta toimija voi julkaista ilmoi-
tuksen siitä, että elintarviketoiminta kuuluu 
suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan pii-
riin. Ruokavirasto antaa tarkempia määräyk-
siä valvontatietojen julkistamisesta. 

Velvollisuus julkistaa valvontatietoja ei 
koske:  

1) alkutuotannon toimijoita; eikä 
2) alkoholijuomien valmistus- ja varastoin-

tipaikkoja eikä toimijoita, jotka harjoittavat 
ensisijaisesti alkoholijuomien vähittäismyyn-
tiä. 

Elintarviketoiminnan tarkastuksesta anne-
tun viimeisimmän raportin on oltava helposti 
saatavilla elintarvikealan toimijan internet-
sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Li-
säksi elintarvikehuoneistossa, jossa kulutta-
jat asioivat, raportin on oltava esillä sisään-
käynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle 
helposti havaittavassa paikassa.  

Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on 
julkaistava suorittamansa valvonnan tulok-
set.  

Tarkempia säännöksiä valvontatietojen jul-
kistamisesta annetaan maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella.  

 
23 §  

Ensisaapumistoiminta 

Ensisaapumistoimijan on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus Elintarvikevirastolle tai Elintar-
vikeviraston nimeämälle valvontaviranomai-
selle vähintään 14 vuorokautta ennen ensi-
saapumistoiminnan aloittamista, toiminnan 
olennaista muuttamista sekä ennen toimin-
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nan lopettamista. Ilmoitukseen on sisällytet-
tävä tieto ensisaapumistoimijan käyttämistä 
ensisaapumispaikoista. 

Ensisaapumistoimijan omavalvontasuun-
nitelmaan on liitettävä vastaanotettavia elin-
tarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutki-
mussuunnitelma. Ensisaapumistoimijan on 
ilmoitettava ensisaapumispaikkaan toimite-
tuista elintarvikkeista Elintarviketurvalli-
suusviraston nimeämälle valvontaviran-
omaiselle.  

Naudan, sian ja siipikarjan liha ja jauhe-
liha sekä kananmunat on tutkittava salmonel-
lan varalta ennen Suomeen toimittamista ja 
niitä on seurattava salmonellatodistus tai 
muu asiakirja siten kuin eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artik-
lassa ja muissa asiaa koskevissa EY-säädök-
sissä edellytetään. Jos omavalvontatutkimuk-
sessa todetaan salmonella tällaisessa elin-
tarvikkeessa, ensisaapumistoimijan on pa-
lautettava tai hävitettävä elintarvike. Ensi-
saapumistoimijan on ilmoitettava valvontavi-
ranomaiselle omavalvonnassa todetusta sal-
monellasta ja erän palauttamisesta tai hävit-
tämisestä. Kolmannesta maasta peräisin ole-
van eläimistä saatavan elintarvikkeen on ol-
tava peräisin sellaisesta kolmannesta maasta 
ja laitoksesta, josta eläinlääkinnällisestä ra-
jatarkastuksesta annetun lain nojalla saa-
daan tuoda Suomeen eläimistä saatavia elin-
tarvikkeita. 

Tarkempia säännöksiä 1–3 momentissa 
tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä ja anta-
misajankohdasta, ensisaapumistoimijoiden 
omavalvontasuunnitelmasta sekä salmonel-
latutkimuksista annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 

 
27 §  

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Elintarvikehygieenistä osaamista koske-
vista yleisistä vaatimuksista säädetään ylei-
sen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I 
osan A kohdan 4 alakohdassa e ja kohdan 5 
alakohdassa d sekä liitteen II luvun 12 koh-
dassa 1. 

Elintarvikealan toimijan on kustannuksel-
laan huolehdittava siitä, että tämän lain no-

27 §  

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elin-
tarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittele-
vällä on oltava elintarvikehygieenistä osaa-
mista osoittava Ruokaviraston hyväksymän 
mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on 
työskennellyt pakkaamattomien helposti pi-
laantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edel-
lyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuu-
kautta.  
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jalla ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvi-
kehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamat-
tomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita kä-
sittelevällä henkilöllä on elintarvikehygiee-
nistä osaamista osoittava Elintarviketurvalli-
suusviraston hyväksymän mallin mukainen 
todistus (osaamistodistus), jos hän on työs-
kennellyt pakkaamattomien helposti pilaan-
tuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttä-
vissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elin-
tarvikehuoneistossa yhteensä vähintään 
kolme kuukautta.  

Osaamistodistusta ei kuitenkaan tarvitse 
olla henkilöllä, joka työskentelee elintarvike-
huoneistossa pelkästään: 

1) kassatehtävissä;  
2) valmiiden annosten tarjoilijana; 
3) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n 

velvoittamana vankina; 
4) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukai-

sessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa 
palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta annetun lain (194/1995) mu-
kaisessa asepalvelussa taikka siviilipalvelus-
lain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluk-
sessa; 

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoit-
tamana asiakkaana, kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain (519/1977) mukai-
sessa työtoiminnassa taikka vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain (380/1987) tarkoitta-
massa suojatyössä; tai 

6) yhdyskuntapalvelusta annetun lain 
(1055/1996) tarkoittamana tuomittuna. 

Elintarvikealan toimijan on osana omaval-
vontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneis-
tossa työskentelevien henkilöiden elintarvi-
kehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä 
esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. 
 

Hygieniapassia ei kuitenkaan vaadita hen-
kilöltä, joka työskentelee elintarvikehuoneis-
tossa pelkästään: 

1) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n 
velvoittamana vankina; 

2) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukai-
sessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa 
palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta annetun lain (194/1995) mu-
kaisessa asepalvelussa taikka siviilipalvelus-
lain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluk-
sessa; 

3) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa (812/2000) tar-
koitettuna asiakkaana, kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (519/1977) mu-
kaisessa työtoiminnassa, vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetussa laissa (380/1987) tarkoi-
tetussa päivätoiminnassa taikka sosiaali-
huoltolaissa (1301/2014) tarkoitetussa vam-
maisten henkilöiden työllistymistä tukevassa 
toiminnassa tai työtoiminnassa; taikka 

4) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa (400/2015) tarkoitet-
tuna tuomittuna. 

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kir-
jaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien 
elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyy-
dettäessä esitettävä tiedot valvontaviran-
omaiselle.  

Ruokavirasto laatii elintarvikehygieenistä 
osaamista arvioivan hygieniapassitestin. Hy-
gieniapassitestin järjestää ja hygieniapassin 
myöntää 28 §:ssä tarkoitettu hygieniapassi-
testaaja. Hygieniapassitestaaja voi periä 
maksun testistä ja hygieniapassin myöntämi-
sestä.  

Hygieniapassi myönnetään hygieniapassi-
testin hyväksytysti suorittaneelle. Ruokavi-
rasto voi tarvittaessa myöntää hygieniapas-
sin samoin perustein kuin hygieniapassites-
taaja sekä peruuttaa hygieniapassin, jos se 
on myönnetty olennaisesti virheellisin perus-
tein.  
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27 a §  

Osaamistodistus 

Osaamistodistuksen myöntää 28 §:n tar-
koittama Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymä osaamistestaaja. Osaamistodistus 
myönnetään henkilölle, joka on suorittanut 
hyväksyttävästi elintarvikehygieenistä osaa-
mista arvioivan testin (osaamistesti) tai saa-
nut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen 
taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat 
tiedot sisältyvät. Tarvittaessa  

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää 
osaamistodistuksen samoin perustein. 

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tar-
kempia määräyksiä osaamistestiä vastaa-
vista koulutuksista ja tutkinnoista.  

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruut-
taa osaamistodistuksen, jos se on myönnetty 
olennaisesti virheellisin perustein. 

kumotaan 

 
28 §  

Osaamistestaaja 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvike-
turvallisuusviraston hyväksymät osaamistes-
taajat. Osaamistestaajia tulee hyväksyä 
määrä, joka mahdollistaa osaamistestaajien 
alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden 
sekä osaamistestaajien riittävän valvonnan.  

Osaamistestaajaksi voidaan hyväksyä ha-
kemuksesta henkilö: 

1) jolla on tämän lain 35 §:n 2 momentissa 
edellytetty korkeakoulututkinto; 

2) joka on kelpoinen korkeakoulun tai Ope-
tushallituksen toimialaan kuuluvan oppilai-
toksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehto-
rin tai opettajan virkaan tai toimeen tutkinnon 
tai aineenhallinnan osalta; taikka 

3) joka on suorittanut osaamistestin ja jolla 
on antamansa selvityksen perusteella riittä-
västi kokemusta omavalvonnan vastuuhenki-
lön tehtävien hoitamisesta elintarvikehuo-
neistossa sekä kokemusta koulutus- tai koeti-
laisuuksien järjestämisestä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo osaa-
mistestaajien toimintaa ja voi tätä tarkoitusta 
varten vaatia osaamistestaajalta osaamisto-
distusten myöntämiseen liittyviä tietoja ja 
asiakirjoja. Osaamistestaajan on säilytettävä 

28 §  

Hygieniapassitestaaja 

Ruokavirasto voi hakemuksesta hyväksyä 
hygieniapassitestaajaksi henkilön:  

1) jolla on 29 §:ssä edellytetty korkeakou-
lututkinto; taikka 

2) joka on tutkinnon tai aineenhallinnan 
osalta kelpoinen korkeakoulun tai Opetus-
hallituksen toimialaan kuuluvan oppilaitok-
sen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin 
tai opettajan virkaan tai toimeen. 

Ruokavirasto valvoo hygieniapassitestaa-
jien toimintaa. Ruokavirasto voi peruuttaa 
testaajan hyväksynnän, jos testaaja ei ole 
järjestänyt hygieniapassitestejä tai myöntä-
nyt hygieniapasseja yli kolmeen vuoteen. Li-
säksi hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos tes-
taaja on rikkonut olennaisesti hygieniapassi-
testaamisesta annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä, tai ei ole korjannut toimintaansa 
Ruokaviraston kehotuksesta viraston asetta-
massa määräajassa. Hyväksyntä voidaan pe-
ruuttaa myös väliaikaisesti. 

Hygieniapassitestaajiin sovelletaan heidän 
suorittaessaan tämän pykälän mukaisia teh-
täviä, mitä 36 §:ssä säädetään ulkopuoli-
sesta asiantuntijasta. 
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kaikki osaamistodistuksen myöntämiseen 
liittyvät asiakirjat vähintään kolme vuotta. 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa 
osaamistestaajan hyväksynnän, jos osaamis-
testaaja rikkoo olennaisesti osaamistestaami-
sesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa 
osaamistestaajan hyväksynnän, vaikka sään-
nösten ja määräysten rikkominen ei ole olen-
naista, jos osaamistestaaja ei ole korjannut 
toimintaansa Elintarviketurvallisuusviraston 
kehotuksesta viraston asettamassa määrä-
ajassa. Hyväksyntä voidaan peruuttaa väliai-
kaisesti asian selvittämisen ajaksi.  

Osaamistestaajiin sovelletaan heidän suo-
rittaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä, 
mitä 36 §:n 2 momentissa säädetään ulkopuo-
lisista asiantuntijoista. 

Osaamistestaajalla on oikeus periä testistä 
maksu, joka vastaa enintään testin järjestämi-
sestä aiheutuvia todellisia kustannuksia. 

Ruokavirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä hygieniapassitestin järjestämisestä, 
testin perusteista ja laatimisesta, testissä 
käytettävistä kielistä ja testin hyväksyttävän 
suorittamisen arvioinnista sekä hygieniapas-
sista ja sen myöntämisestä.  
 

 
28 a §  

Osaamistesti 

Osaamistesti on laadittava siten, että sen 
avulla voidaan luotettavasti arvioida siihen 
osallistuvan elintarvikehygieenistä osaa-
mista. Testin kysymykset laatii Elintarvike-
turvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuus-
virasto antaa tarkempia määräyksiä testin 
perusteista, laatimisesta ja järjestämisestä 
sekä testin hyväksyttävän suorittamisen arvi-
oinnista. 

Osaamistesti suoritetaan testiin osallistu-
van valinnan mukaan joko suomeksi tai ruot-
siksi. Osaamistesti voidaan kuitenkin suorit-
taa muulla kielellä, jos testiin osallistuva ei 
hallitse riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa mää-
räyksiä siitä, millä muilla kielillä osaamis-
testi voidaan suorittaa. 

Osaamistestaajalla on oikeus periä testistä 
maksu, joka vastaa enintään testin järjestä-
misestä aiheutuvia todellisia kustannuksia 
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30 §  

Keskusviranomainen 

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, 
ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti 
elintarvikevalvontaa siten kuin tässä laissa 
säädetään sekä sen lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  
13) asettaa 3 §:n 13 kohdassa mainitun tor-
junta-ainejäämien enimmäismääriä koske-
van asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoi-
tetun torjunta-aineen jäämän väliaikaisen 
enimmäismäärän. 

30 § 

Keskusviranomainen 

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää 
ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikeval-
vontaa siten kuin tässä laissa säädetään sekä 
sen lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) huolehtii tarvittaessa valvonta-asetuk-
sen 17 artiklassa tarkoitetusta ante mortem 
–tarkastuksesta alkutuotantopaikalla; sekä 

14) valtuuttaa tarvittaessa muun kuin Ruo-
kaviraston tai kunnan palveluksessa olevan 
eläinlääkärin tekemään ante mortem –tar-
kastuksen alkutuotantopaikalla. 

 
31 §  

Alueellinen elintarvikevalvonta 

Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja 
valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo 
elintarvikemääräysten noudattamista toimi-
alueellaan tämän lain mukaisesti sekä lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) huolehtii elintarvikevalvonnasta poro-
teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa 
laitoksissa. 
 

31 § 

Alueellinen elintarvikevalvonta 

Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa ja 
valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo 
elintarvikemääräysten noudattamista toimi-
alueellaan tämän lain mukaisesti sekä lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) huolehtii elintarvikevalvonnasta poro-
teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa 
laitoksissa; sekä 

5) huolehtii tarvittaessa poroteurasta-
mossa teurastettavan eläimen ante mortem – 
tarkastuksesta alkutuotantopaikalla. 

 
 
 34 a § 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa 
alaisuuteensa kolmevuotiseksi toimikaudeksi 
valtion ravitsemusneuvottelukunnan. Neu-
vottelukunnan tehtävänä on:  

1) toimia väestön ravitsemuksen edistämi-
sen asiantuntijaelimenä;  

2) laatia kansalliset ravitsemussuositukset;  
3) tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita 

ravitsemuksen ja ruokajärjestelmän paranta-
miseksi;  

4) antaa lausuntoja toimialaansa liittyen; 
sekä  
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5) seurata ja arvioida toimenpiteiden vai-
kutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja ruo-
kajärjestelmään.  

 
35 §  

Valvontaviranomaisten pätevyys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien vi-

ranhaltijoiden täydennyskoulutuksesta sää-
detään valvonta-asetuksen 6 artiklassa. 
 

 — — — — — — — — — — — — —  

35 §  

Valvontaviranomaisten pätevyys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien vi-

ranhaltijoiden täydennyskoulutuksesta sää-
detään valvonta-asetuksen 5 artiklan 4 koh-
dassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
36 §  

Ulkopuoliset asiantuntijat 

Valvontaviranomainen voi valvonnassa 
käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä val-
vontaviranomaisen pyynnöstä viranomais-
valvontaa varten tarvittavia tarkastuksia, tut-
kimuksia ja selvityksiä. Näiden perusteella 
mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätök-
set tekee palveluja tilannut valvontaviran-
omainen. Ulkopuolisella asiantuntijalla on 
oltava tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten 
tekemiseen tarvittava asiantuntemus ja päte-
vyys. Ulkopuolisille asiantuntijoille asete-
tuista vaatimuksista säädetään myös val-
vonta-asetuksen 5 artiklassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

36 §  

Ulkopuoliset asiantuntijat 

Valvontaviranomainen voi valvonnassa 
käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä val-
vontaviranomaisen pyynnöstä viranomais-
valvontaa varten tarvittavia tarkastuksia, tut-
kimuksia ja selvityksiä. Näiden perusteella 
mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätök-
set tekee palveluja tilannut valvontaviran-
omainen. Ulkopuolisella asiantuntijalla on 
oltava tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten 
tekemiseen tarvittava asiantuntemus ja päte-
vyys. Ulkopuolisille asiantuntijoille asete-
tuista vaatimuksista säädetään myös val-
vonta-asetuksen 28—32 artiklassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
37 §  

Kansalliset vertailulaboratoriot ja hyväksy-
tyt laboratoriot 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää kan-
salliset vertailulaboratoriot ja määrää niiden 
tehtävät. Valvonta-asetuksessa edellytettyjä 
kansallisia vertailulaboratorioita koskevista 
vaatimuksista ja näiden laboratorioiden teh-
tävistä säädetään valvonta-asetuksen 33 ar-
tiklassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

37 §  

Kansalliset vertailulaboratoriot ja hyväksy-
tyt laboratoriot 

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää kan-
salliset vertailulaboratoriot ja määrää niiden 
tehtävät. Kansallisia vertailulaboratorioita 
koskevista vaatimuksista ja näiden laborato-
rioiden tehtävistä säädetään valvonta-asetuk-
sen 100 ja 101 artiklassa.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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38 § 

Laboratorion hyväksymisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyn 

laboratorion tulee lisäksi täyttää valvonta-
asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaiset vaa-
timukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

38 §  

Laboratorion hyväksymisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyn 

laboratorion tulee lisäksi täyttää valvonta-
asetuksen 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan 
mukaiset vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

41 § 

Valvonnan yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen 

tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjes-
telmä sekä ylläpitää ja soveltaa sitä. Laatujär-
jestelmää koskevista vaatimuksista säädetään 
valvonta-asetuksen 8 artiklassa.  

41 § 

Valvonnan yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen 

tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjes-
telmä sekä ylläpitää ja soveltaa sitä. Laatujär-
jestelmää koskevista vaatimuksista säädetään 
valvonta-asetuksen 12 artiklassa. 

 
42 §  

Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen 

Ensisaapumisvalvonta järjestetään ensisi-
jaisesti siten, että Elintarviketurvallisuusvi-
rasto tekee kunnan kanssa kuntalain 
(365/1995) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen, jolla kunta sitoutuu huolehti-
maan ensisaapumisvalvonnasta kunnan alu-
eella. Elintarviketurvallisuusvirasto ja kunta 
voivat sopia, että kunta huolehtii tehtävästä 
yhden tai useamman kunnan puolesta. Kun-
nan valvontaviranomaisen nimeämä viran-
haltija päättää tämän lain 55–60 §:n mukai-
sista ensisaapumistoimintaa koskevista hal-
linnollisista pakkokeinoista. Muista tämän 
lain mukaisista ensisaapumistoimintaan koh-
distuvista hallinnollisista pakkokeinoista 
päättää Elintarviketurvallisuusvirasto. 

Jos kunta ei kuulu 1 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen piiriin, Elintarviketurvalli-
suusvirasto voi sopia valvonnasta muun vi-
ranomaisen kanssa, hankkia palvelut tehtä-
vien hoitamiseen sopivalta ulkopuoliselta 
asiantuntijalta tai huolehtia valvonnasta itse. 
Jos valvonnasta on sovittu muun viranomai-
sen kanssa, hallinnollisista pakkokeinoista 

kumotaan 
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päättää tämän viranomaisen nimeämä viran-
haltija. Jos valvonnasta on sovittu ulkopuoli-
sen asiantuntijan kanssa, hallinnollisista 
pakkokeinoista päättää Elintarviketurvalli-
suusvirasto. 

Elintarviketurvallisuusvirasto huolehtii en-
sisaapumisvalvonnasta teurastamoissa, riis-
tan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä 
olevissa laitoksissa. Aluehallintovirasto huo-
lehtii ensisaapumisvalvonnasta valvomis-
saan poroteurastamoissa ja niiden yhtey-
dessä olevissa laitoksissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kunnan 
valvontaviranomaisen nimeämän viranhalti-
jan ensisaapumistoimintaa koskeva päätös 
annetaan tiedoksi asianosaisille hallintolain 
59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena tiedoksian-
tona. 

Tarkempia säännöksiä ensisaapumisval-
vonnan järjestämisestä annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 

 
43 §  

Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta 

Elintarvikehuoneistossa käsiteltävän tai 
säilytettävän lihan on oltava tarkastettua, 
jollei tässä laissa tai tämän lain nojalla toisin 
säädetä. Lihantarkastuksesta ja siihen liitty-
västä valvonnasta säädetään eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen 4 ja 
5 artiklassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto tarkastaa li-

han teurastamossa ja riistan käsittelylaitok-
sessa. Aluehallintovirasto tarkastaa lihan po-
roteurastamossa. 

Lihantarkastuksessa ja siihen liittyvässä 
valvonnassa voidaan käyttää apuna tätä tar-
koitusta varten koulutettuja valtion palveluk-
sessa olevia lihantarkastajia. Lihantarkastuk-
sessa ja siihen liittyvässä valvonnassa voi-
daan käyttää apuna myös elintarvikealan toi-

43 § 

Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta 

Elintarvikehuoneistossa käsiteltävän tai 
säilytettävän lihan on oltava tarkastettua, 
jollei tässä laissa tai tämän lain nojalla toisin 
säädetä. Lihantarkastuksesta ja siihen liitty-
västä valvonnasta säädetään valvonta-asetuk-
sessa, komission delegoidussa valvonta-ase-
tuksessa sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvon-
nan suorittamista koskevista yhdenmukai-
sista käytännön järjestelyistä Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen 
(EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen 
valvonnan osalta annetussa komission täy-
täntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627. 

Ruokavirasto tarkastaa lihan teurastamossa 
ja riistan käsittelylaitoksessa. Aluehallintovi-
rasto tarkastaa lihan poroteurastamossa. 
 

Lihantarkastuksesta annetaan pyynnöstä 
kirjallinen päätös. Päätöstä ei tarvitse alle-
kirjoittaa. Kirjallinen lihantarkastuspäätös 
annetaan tiedoksi asianosaisille hallintolain 
59 §:ssä tarkoitettuna kirjeenä tai sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netun lain (13/2003) 19 §:ssä tarkoitettuna 
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mijan palveluksessa olevaa henkilökuntaa si-
ten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
valvonta-asetuksessa säädetään.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin lihantarkastuksesta ja 
siihen liittyvästä valvonnasta. 

  
Elintarviketurvallisuusviraston määräyk-

sellä voidaan muuttaa trikiinitutkimusten ti-
heyttä ja kattavuutta silloin kun trikiiniasetus 
mahdollistaa sen tai edellyttää sitä.  

tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Pää-
tös voidaan asianosaisen suostumuksella an-
taa tiedoksi sähköpostilla. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä lihan-
tarkastuksesta ja siihen liittyvästä valvon-
nasta. 

Ruokaviraston määräyksellä voidaan 
muuttaa trikiinitutkimusten tiheyttä ja katta-
vuutta silloin kun trikiiniasetus mahdollistaa 
sen tai edellyttää sitä.  

 
43 a § 

Lihantarkastuspäätös 

Lihantarkastuksesta annetaan kirjallinen 
päätös. Päätöksessä on oltava seuraavat tie-
dot: 

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja pää-
töksen tekemisen ajankohta; 

2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi 
kohdistuu; 

3) riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöin-
titiedot; 

4) päätöksen kohteena olevan lihan määrä; 
5) hylkäyssyy tai miten asia on muutoin 

ratkaistu; sekä 
6) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta 

asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätie-
toja päätöksestä. 

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimus-
ohje. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. 

Lihantarkastuspäätös annetaan tiedoksi asi-
anosaisille hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna 
kirjeenä tai sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 18 
§:ssä tarkoitettuna todisteellisena sähköisenä 
tiedoksiantona. Päätös voidaan asianosaisen 
suostumuksella antaa tiedoksi sähköpostilla. 
Päätös katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi 
silloin, kun asianosainen lähettää valvontavi-
ranomaiselle vastaanottokuittauksen. 

kumotaan 

 
46 §  

Varautuminen erityistilanteisiin 

Elintarvikeviraston on laadittava valtakun-
nallinen valvonta-asetuksen 13 artiklan mu-
kainen erityistilanteisiin varautumista kos-

46 §  

Varautuminen erityistilanteisiin 

Ruokaviraston on laadittava valtakunnalli-
nen valvonta-asetuksen 115 artiklan mukai-
nen erityistilanteisiin varautumista koskeva 
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keva suunnitelma. Kunnan valvontaviran-
omaisen on laadittava kuntaa koskeva vas-
taava suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  

suunnitelma. Kunnan elintarvikevalvontavi-
ranomaisen on laadittava kuntaa koskeva 
vastaava suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
49 §  

Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirastolla ja aluehal-

lintovirastolla on oikeus olla läsnä Euroopan 
komission tekemissä valvonta-asetuksen 45 
artiklan mukaisissa tarkastuksissa. Valvonta-
viranomaisen ohjauksessa olevalla opiskeli-
jalla, joka suorittaa viranomaistoimintaan pe-
rehdyttävää harjoittelua, on oikeus olla läsnä 
valvontaviranomaisten suorittaessa valvon-
taa ja tarkastuksia. 

Kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tar-
kastus voidaan tehdä vain, jos on perusteltua 
syytä epäillä elintarvikemääräyksiä rikotun 
tai rikottavan laissa rangaistavaksi säädetyllä 
tavalla. Tarkastuksen on oltava välttämätön 
rikoksen selvittämiseksi tai vakavan terveys-
vaaran estämiseksi. Tarkastuksen saa suorit-
taa vain valvontaviranomainen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

49 §  

Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ruokavirastolla ja aluehallintovirastolla on 

oikeus olla läsnä Euroopan komission teke-
missä valvonta-asetuksen 116 artiklan mu-
kaisissa tarkastuksissa. Valvontaviranomai-
sen ohjauksessa olevalla opiskelijalla, joka 
suorittaa viranomaistoimintaan perehdyttä-
vää harjoittelua, on oikeus olla läsnä valvon-
taviranomaisten suorittaessa valvontaa ja tar-
kastuksia. 

Valvontakohteessa, joka sijaitsee pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa, 
tarkastus saadaan tehdä valvonta-asetuksen 
9‒15 artiklassa viralliselle valvonnalle ase-
tettujen vaatimusten toteuttamiseksi, jos tar-
kastuksen tekeminen on välttämätöntä tar-
kastuksen kohteena olevien seikkojen selvit-
tämiseksi. Tällaisen tarkastuksen saa tehdä 
ainoastaan toimivaltainen valvontaviran-
omainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

50 §  

Näytteenotto 

Valvontaviranomaisella ja 36 §:ssä tarkoi-
tetulla ulkopuolisella asiantuntijalla on oi-
keus ottaa korvauksetta valvontaa varten tar-
vittava määrä näytteitä. 

Näytteenottajalla on oltava riittävä asian-
tuntemus näytteiden ottamiseen, käsittelyyn 
ja säilytykseen. Näytteen tulee olla kooltaan 
ja kokoonpanoltaan edustava. Näyte on suo-
jattava saastumiselta ja muilta merkittäviltä 
muutoksilta, jotka voivat vaikuttaa vääristä-
västi tutkimustulokseen. Näyte on näytteen-
ottopaikalla merkittävä niin, että se voidaan 
helposti ja kiistatta tunnistaa. Elintarvikealan 
toimijalle on annettava todistus näytteen-
otosta. 

50 §  

Näytteenotto 

Valvontaviranomaisella ja 36 §:ssä tarkoi-
tetulla ulkopuolisella asiantuntijalla on oi-
keus ottaa korvauksetta valvontaa varten tar-
vittava määrä näytteitä. 

Näytteenottajalla on oltava riittävä asian-
tuntemus näytteiden ottamiseen, käsittelyyn 
ja säilytykseen. Näytteen tulee olla kooltaan 
ja kokoonpanoltaan edustava. Näyte on suo-
jattava saastumiselta ja muilta merkittäviltä 
muutoksilta, jotka voivat vaikuttaa vääristä-
västi tutkimustulokseen. Näyte on näytteen-
ottopaikalla merkittävä niin, että se voidaan 
helposti ja kiistatta tunnistaa. Elintarvikealan 
toimijalle on annettava todistus näytteen-
otosta. 
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Näytteen ottamiseen liittyvistä yleisistä 
vaatimuksista säädetään lisäksi valvonta-ase-
tuksen 11 artiklassa ja 12 artiklan 1 kohdassa. 

 
Tämän pykälän 2 momenttia sovelletaan 

myös näytteenottoon omavalvonnassa. 
Tarkempia säännöksiä näytteenotosta an-

netaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.  

Valvontaviranomainen saa tunnistautu-
matta tilata näytteitä etäviestintävälineiden 
välityksellä myytäviksi tarjotuista elintarvik-
keista. Näytteitä voidaan käyttää virallisessa 
valvonnassa. Saatuaan näytteen valvontavi-
ranomaisen on ilmoitettava elintarvikealan 
toimijalle, että näyte on tilattu virallista val-
vontaa varten. Toimijalla on oikeus omalla 
kustannuksellaan saada toinen lausunto 
näytteestä. 

Näytteen ottamiseen liittyvistä yleisistä 
vaatimuksista säädetään lisäksi valvonta-ase-
tuksen 34 ja 35 artiklassa sekä 37 artiklan 1 
kohdassa. 

Tämän pykälän 2 momenttia sovelletaan 
myös näytteenottoon omavalvonnassa. 

Tarkempia säännöksiä näytteenotosta an-
netaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.  

 
 

51 §  

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
salassapitosäännösten estämättä valvonnan 
suorittamiseksi välttämättömät tiedot valtion 
ja kunnan viranomaisilta sekä elintarvikealan 
toimijoilta ja muilta, joita tämän lain velvoit-
teet koskevat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
elintarvikemääräyksissä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi välttämättömiä tie-

51 §  

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä saada valvonnan 
suorittamiseksi välttämättömät tiedot valtion 
ja kunnan viranomaisilta sekä elintarvikealan 
toimijoilta ja muilta, joita tämän lain velvoit-
teet koskevat. 

Valvontaviranomaisella on oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä saada viranomai-
selta ja julkista tehtävää hoitavalta tietoja 
elintarvikealan toimijan veroihin, lakisäätei-
siin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuu-
tusmaksuihin tai Tullin perimiin maksuihin 
liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja mak-
suvelvollisuuksien hoitamisesta, toiminnasta, 
taloudesta sekä kytkennöistä, jotka ovat vält-
tämättömiä 16 a §:ssä tarkoitetun luotetta-
vuuden selvittämiseksi,  61 §:ssä tarkoitettua 
alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneiston 
hyväksymisen peruuttamista taikka 61 a 
§:ssä tarkoitettua ilmoitetussa alkutuotanto-
paikassa tai elintarvikehuoneistossa harjoi-
tetun toiminnan keskeyttämistä tai lopetta-
mista varten.  

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
elintarvikemääräyksissä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemiseksi välttämättömiä tie-
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toja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimin-
taa tai yksityisen taloudellista asemaa taikka 
terveydentilaa koskevina muutoin olisivat sa-
lassa pidettäviä. 
 

toja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimin-
taa taikka yksityisen taloudellista asemaa tai 
terveydentilaa koskevina muutoin olisivat sa-
lassa pidettäviä.  

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
tässä pykälässä tarkoitetut tiedot maksutta ja 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
toin sähköisesti.  

 
 51 a §  

Viranomaisen oikeus oma-aloitteisesti luo-
vuttaa tietoja 

Valvontaviranomaiset saavat viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä luovuttaa oma-aloitteisesti 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suoritetta-
essa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön ta-
loudellisesta asemasta ja liikesalaisuudesta 
toiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää 
hoitavalle, jos tiedot ovat välttämättömiä ky-
seiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää 
hoitavalle säädetyn tehtävän hoitamiseksi. 

 
54 d §  

Nimisuojatuotteen rekisteröiminen 

 
Nimisuojatuotteiden rekisteröinnin edelly-

tyksistä, rekisteröinnin hakemiseen kelpoi-
sista toimijoista, hakemusten käsittelystä ja 
tähän liittyvästä vastaväitemenettelystä, Eu-
roopan komission toimivallasta myöntää ja 
peruuttaa rekisteröinti sekä nimisuojatuot-
teen käytöstä, suojasta ja valvonnasta sääde-
tään laatujärjestelmäasetuksessa. 

Maaseutuvirasto käsittelee ja julkaisee ni-
misuojatuotteen rekisteröintiä koskevan ha-
kemuksen, järjestää kansallisen vastaväite-
menettelyn ja päättää rekisteröinnin edelly-
tysten täyttymisestä Suomessa laatujärjestel-
mäasetuksessa säädetyin edellytyksin. Jos 
edellytykset täyttyvät, Maaseutuvirasto jul-
kaisee päätöksen ja toimittaa hakemuksen 
Euroopan komissiolle. 

Rekisteröinnin hakemisesta, vastaväiteme-
nettelyn järjestämistavasta ja hakemusten ja-

54 d § 

Nimisuojatuotteen rekisteröiminen ja val-
mistuksesta ilmoittaminen 

Ruokavirasto käsittelee nimisuojatuottei-
den rekisteröintiä koskevat hakemukset.  

Ruokavirasto julkaisee 1 momentissa tar-
koitetun hakemuksen, järjestää kansallisen 
vastaväitemenettelyn ja päättää rekisteröin-
nin edellytysten täyttymisestä Suomessa. Jos 
rekisteröinnin edellytykset täyttyvät, Ruoka-
virasto julkaisee päätöksen ja toimittaa hake-
muksen Euroopan komissiolle. Jos hakemuk-
sen hyväksyminen kuuluu nimisuojatuotteita 
koskevan Euroopan unionin lainsäädännön 
mukaan jäsenvaltiolle, hyväksymisestä päät-
tää Ruokavirasto. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus 
ja nimisuojaa koskeva päätös annetaan tie-
doksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuu-
lutuksesta säädetään hallintolaissa 
(434/2003).  

Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmista-
van elintarvikealan toimijan on ennen tuot-
teiden markkinoille saattamisen aloittamista 
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päätösten julkaisutavasta voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella. 
 
 

ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka 
30—32 §:ssä tarkoitetulle valvontaviran-
omaiselle. Valmistuksen keskeyttämisestä tai 
lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä 
valvontaviranomaiselle. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:  

1) nimisuojatuotteiden rekisteröinnin hake-
misesta ja vastaväitemenettelyn järjestämi-
sestä; sekä 

2) ilmoitusvelvollisista elintarvikealan toi-
mijoista, ilmoituksissa annettavista tiedoista 
ja ilmoitusten antamistavasta. 

 
54 e §  

Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen 
valmistamisesta 

Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmista-
van elintarvikealan toimijan on ennen tuot-
teiden markkinoille saattamisen aloittamista 
ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka 
30–32 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomai-
selle. Valmistuksen keskeyttämisestä tai lo-
pettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä 
valvontaviranomaiselle. 

Ilmoitusvelvollisista toimijoista, ilmoituk-
sissa annettavista tiedoista ja ilmoitusten an-
tamistavasta voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella. 

kumotaan 

 
 6 b luku  

Elintarvikkeiden vientiin liittyvät viran-
omaistehtävät 

 
 
 
 54 f § 

Vientiin liittyvä selvitystyö 

Elintarvikealan toimija vastaa määränpää-
valtion viranomaisten asettamien tuontivaa-
timusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen 
liittyvien vaatimusten selvittämisestä ja täyt-
tämisestä, jos elintarvikkeita viedään muu-
hun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon.  
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Ruokavirasto osallistuu tarvittaessa mark-
kinoillepääsyn ja markkinoilla pysymisen 
edellytyksenä olevien asiakirjojen laatimi-
seen ja muuhun selvitystyöhön.  Ruokavirasto 
voi keskeyttää osallistumisensa mainittujen 
tehtävien hoitamiseen, jos edellytyksiä selvi-
tystyön jatkamiselle ei enää ole. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 
momentissa tarkoitetuista selvitystyön edel-
lytyksistä ja sisällöstä. 

 
 54 g §  

Vientiin liittyvä valvonta 

Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat 
elintarvikevientiä toimialueillaan. Ruokavi-
rasto osallistuu tarvittaessa valvontaan, jos 
valvonta liittyy määränpäävaltion viran-
omaisten asettamien tuontivaatimusten täyt-
tymisen varmistamiseen.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 
momentissa tarkoitetun valvonnan edellytyk-
sistä ja sisällöstä.  

 
 54 h §  

Vientitodistukset 

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen 
ja tarvittaessa Ruokavirasto antavat toimijan 
pyynnöstä elintarvikkeiden elintarvikemää-
räysten mukaisuutta koskevia vientitodistuk-
sia, jos määränpäävaltion viranomaiset niitä 
edellyttävät. Eläimistä saatavien elintarvik-
keiden eläinlääkintötodistuksista säädetään 
tarkemmin eläintautilain (441/2013) 71 
§:ssä. Määränpäävaltion todistusten sisäl-
lölle asettamien vaatimusten selvittämiseen 
sovelletaan 54 f §:ää. 

60 § 

Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta 
toimitettujen eläimistä saatavien elintarvik-
keiden hylkääminen ensisaapumispaikassa 

Valvontaviranomaisen on hylättävä Euroo-
pan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu 
eläimistä saatava elintarvike ensisaapumis-
paikassa, jos: 

kumotaan 
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1) viranomaistutkimuksessa todetaan sal-
monellaa elintarvikkeessa, joka on 23 §:n 3 
momentin mukaan tutkittava salmonellan va-
ralta ennen Suomeen toimittamista; 

2) hyväksytyssä omavalvontalaboratori-
ossa tehdyssä omavalvontatutkimuksessa to-
detaan salmonellaa elintarvikkeessa, joka on 
23 §:n 3 momentin mukaan tutkittava salmo-
nellan varalta ennen Suomeen toimittamista, 
eikä ensisaapumistoimija palauta elintarvi-
ketta oma-aloitteisesti lähtömaahan; 

3) viranomaistutkimuksessa tai hyväksy-
tyssä omavalvontalaboratoriossa tehdyssä 
omavalvontatutkimuksessa todetaan elintar-
vikkeessa mikrobeja tai kemiallisia jäämiä 
terveydelle vaarallisessa määrin tai elintar-
vike on muutoin mikrobiologisten, kemiallis-
ten tai fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi 
elintarvikkeeksi kelpaamaton, eikä elintarvi-
ketta voida 55 §:n mukaisesti määrätä käsi-
teltäväksi siten, että elintarvikekäyttö on 
mahdollinen; 

4) elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen 
tai välivarastoinnin aikana muuttunut niin, 
ettei se täytä elintarvikemääräysten vaati-
muksia, eikä elintarviketta voida 55 §:n mu-
kaisesti määrätä käsiteltäväksi siten, että 
elintarvikekäyttö on mahdollinen eikä ensi-
saapumistoimija palauta elintarviketta oma-
aloitteisesti lähtömaahan; tai 

5) elintarvike ei täytä 18 §:ssä tarkoitettuja 
merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai to-
distuksia koskevia vaatimuksia eikä ensisaa-
pumistoimija palauta elintarviketta oma-
aloitteisesti lähtömaahan. 

Ensisaapumistoimijalle on annettava mah-
dollisuus valvontaviranomaisen määrää-
mässä kohtuullisessa ajassa korjata koh-
dassa 5 tarkoitetut asiakirjoja koskevat puut-
teet. 

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen 
mukaisesti palautettava lähtömaahan, käy-
tettävä valvontaviranomaisen hyväksymään 
muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi 
tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä 
tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, en-
sisaapumistoimija voi valita, mihin edellä 
mainituista toimenpiteistä ryhtyy. 

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava hyl-
käämistään elintarvikkeista välittömästi  
Elintarvikevirastolle. Hylättyä elintarviketta 
ei saa palauttaa ennen kuin Elintarvikevirasto 
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on varmistanut lähtömaan viranomaisilta, 
että elintarvikkeen saa palauttaa kyseiseen 
maahan. 

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeen hyl-
käykseen liittyvistä ilmoituksista annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

 
61 §  

Elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruut-
taminen 

Valvontaviranomainen voi peruuttaa teke-
mänsä elintarvikehuoneiston hyväksymistä 
koskevan päätöksen kokonaan tai osittain, jos 
terveysvaaraa ei voida muulla tavoin estää. 
Hyväksyminen voidaan lisäksi peruuttaa, jos 
elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava 
toiminta ovat olennaisesti elintarvikemää-
räysten vastaisia eikä elintarvikealan toimija 
ole noudattanut valvontaviranomaisen 55 tai 
56 §:n nojalla antamaa määräystä tai kieltoa. 
Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös mää-
räajaksi. 

61 §  

Alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneis-
ton hyväksymisen peruuttaminen 

Valvontaviranomainen voi peruuttaa teke-
mänsä alkutuotantopaikan tai elintarvikehuo-
neiston hyväksymistä koskevan päätöksen 
kokonaan tai osittain, jos terveysvaaraa ei 
voida muulla tavoin estää. Hyväksyminen 
voidaan lisäksi peruuttaa, jos alkutuotanto-
paikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä har-
joitettava toiminta on olennaisesti elintarvi-
kemääräysten vastaista eikä elintarvikealan 
toimija ole noudattanut valvontaviranomai-
sen 55 tai 56 §:n nojalla antamaa määräystä 
tai kieltoa. 

Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös, jos 
toimija ei enää ole 16 a §:ssä tarkoitetulla ta-
valla luotettava ja peruste, jonka takia toimi-
jaa ei pidetä luotettavana, on luonteeltaan 
olennainen ja vakava.  

Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös 
määräajaksi. 

 
 
 
 

61 a §  

Toiminnan keskeyttäminen tai lopettami-
nen ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai 

elintarvikehuoneistossa  

Valvontaviranomainen voi keskeyttää tai 
lopettaa toiminnan ilmoitetussa alkutuotan-
topaikassa tai elintarvikehuoneistossa, jos 
toiminta on olennaisesti elintarvikemääräys-
ten vastaista eikä toimija ole noudattanut 
valvontaviranomaisen 55 tai 56 §:n nojalla 
antamaa määräystä tai kieltoa.  

Toiminta voidaan lisäksi keskeyttää tai lo-
pettaa, jos elintarvikealan toimija ei enää ole 
16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettava ja 
peruste, jonka takia toimijaa ei pidetä luotet-
tavana, on luonteeltaan olennainen ja va-
kava.  
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Toiminnan keskeyttämistä koskeva päätös 
on voimassa, kunnes valvontaviranomainen 
toteaa, että keskeyttämisen perusteena olleet 
epäkohdat on korjattu. 
 

 
 
 66 a §  

Internetsivuston sulkeminen 

Ruokavirasto voi määrätä elintarvikealan 
toimijan hallinnoiman tai käyttämän inter-
netsivuston tai sen osan suljettavaksi, jos sen 
välityksellä myytäväksi tarjottava elintarvike 
tai siitä annetut tiedot ovat sellaiset, että ne 
aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta 
syystä epäillä aiheuttavan vaaraa ihmisen 
terveydelle, johdattavan kuluttajaa olennai-
sesti harhaan tai olevan muulla tavalla olen-
naisesti elintarvikemääräysten vastaisia. 
Määräys internetsivuston sulkemisesta voi-
daan antaa väliaikaisena asian selvittämisen 
tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikai-
nen sulkeminen on voimassa, kunnes Ruoka-
virasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. 

 
 

71 §  

Kunnan viranomaisen suoritteista perittävät 
maksut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

kunnan on perittävä maksu muustakin val-
vonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista 
ja tutkimuksista sellaisena kuin valvonta-ase-
tuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut 
määrätään siten, että niiden suuruus vastaa 
enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustan-
nuksia, jollei valvonta-asetuksen 27 ja 28 ar-
tiklasta muuta johdu. Tarkemmat säännökset 
valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklan edellyt-
tämistä kansallisista järjestelyistä ja maksu-
jen suuruuden määräämisestä annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella.  

71 §  

Kunnan viranomaisen suoritteista perittävät 
maksut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

kunnan on perittävä maksu muustakin val-
vonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista 
ja tutkimuksista siten kuin valvonta-asetuk-
sen 79—85 artiklassa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut 
määrätään siten, että niiden suuruus vastaa 
enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustan-
nuksia, jollei valvonta-asetuksen 79—85 ar-
tiklasta muuta johdu. Tarkemmat säännökset 
valvonta-asetuksen 79—85 artiklan edellyt-
tämistä kansallisista järjestelyistä ja maksu-
jen suuruuden määräämisestä annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella.  
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73 §  

Muutoksenhaku valtion viranomaisen pää-
tökseen 

Edellä 15, 28, 54 a, 55—62 ja 64—66 §:ssä 
tarkoitettuun valtion viranomaisen päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun valtion viranomaisen päätökseen 
saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa 
säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Valtion viranomaisen 
määräämään maksuun saa hakea muutosta si-
ten kuin valtion maksuperustelaissa sääde-
tään. 

Tullin tämän lain nojalla tekemään päätök-
seen haetaan muutosta siten kuin tullilaissa 
(1466/1994) säädetään. Tullin tämän lain 56 
§:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin tullilain 38 §:ssä säädetään. Valitus-
aika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaan-
nista. 

73 §  

Muutoksenhaku valtion viranomaisen pää-
tökseen 

Valtion viranomaisen päätökseen, lukuun 
ottamatta 15, 27, 28, 54 a, 55—62 ja 64—66 
§:ssä tarkoitettuja päätöksiä, saa vaatia oi-
kaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hal-
lintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetussa laissa (808/2019).  

Muutoksenhausta valtion viranomaisen 
määräämään maksuun säädetään valtion 
maksuperustelaissa.  

Muutoksenhausta Tullin tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen sovelletaan kuitenkin, 
mitä tullilaissa (304/2016) säädetään. Vali-
tusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaan-
nista.  
 

 
 
 

74 §  

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen pää-
tökseen 

Kunnan viranhaltijan 63 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen ei saa vaatia oikaisua tai hakea 
muutosta valittamalla. Muuhun kunnan vi-
ranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saami-
sesta kunnan tämän lain mukaisia tehtäviä 
hoitavalta toimielimeltä siten kuin hallinto-
laissa säädetään. 

Edellä 15 §:ssä ja 55–61 §:ssä tarkoitettuun 
kunnan toimielimen päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Muuhun kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitet-
tuun kunnan toimielimen päätökseen saa vaa-
tia oikaisua siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-

74 §  

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen pää-
tökseen 

Kunnan toimielimen päätökseen saa vaatia 
oikaisua. Kunnan viranhaltijan muuhun kuin 
63 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia 
oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksi saamisesta kunnan tämän lain mukai-
sia tehtäviä hoitavalta toimielimeltä. Oikai-
suvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetussa laissa. Kunnan viranhaltijan 
63 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla.  
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tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

Muutosta päätökseen, joka koskee kunnal-
lista valvontasuunnitelmaa, 86 §:ssä tarkoi-
tettuja kunnallisia elintarvikemääräyksiä 
sekä kunnallisia maksuja koskevaa taksaa, 
saa hakea siten kuin kuntalaissa säädetään. 

 
 
 

Muutoksenhakuun, joka koskee kunnallista 
valvontasuunnitelmaa, 86 §:ssä tarkoitettuja 
kunnallisia elintarvikemääräyksiä tai kunnal-
lisia maksuja koskevaa taksaa, sovelletaan 
kuitenkin, mitä kuntalaissa säädetään. 

 
75 §  

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan päätökseen saa 
vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista Elintarviketurvallisuusvi-
rastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

75 §  

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan päätökseen saa 
vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista Ruokavirastolta. Oikai-
suvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetussa laissa.  

 
76 §  

Muutoksenhaku ensisaapumistoimintaan 
liittyvään päätökseen 

Ensisaapumistoimintaan liittyvään kunnan 
viranomaisen päätökseen saa vaatia oikai-
sua Elintarviketurvallisuusvirastolta 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista si-
ten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen ja muuhun ensisaapumistoimintaan liit-
tyvään hallintopäätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

kumotaan 

 
76 a §  

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätök-
seen 

Hallinto-oikeuden päätökseen 54 a §:ssä 
tarkoitetussa hyväksymisen peruuttamista 
koskevassa asiassa sekä 55—62 ja 64—66 
§:ssä tarkoitetussa asiassa saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muu-
hun päätökseen saa, jollei muualla toisin 
säädetä, hakea muutosta valittamalla vain, 

kumotaan 
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jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

 
 
 80 a §  

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden 
suojaaminen 

Jos ilmoituksen  valvontaviranomaiselle il-
moituksen sen viralliseen valvontaan kuulu-
vien elintarvikemääräysten todellisesta tai 
epäillystä rikkomisesta on tehnyt luonnolli-
nen henkilö, ilmoittajan henkilöllisyys on pi-
dettävä salassa, jos henkilöllisyyden paljas-
tamisesta voidaan olosuhteiden perusteella 
arvioida aiheutuvan haittaa ilmoittajalle. 

 
83 §  

Rekisterit 

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää val-
vonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorit-
tamaansa valvontaa varten valtakunnallista 
rekisteriä kaikista elintarvikehuoneistoista, 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia 
tarvikkeita markkinoille saattavista toimipai-
koista, ensisaapumispaikoista, ensisaapu-
mistoimijoista, hyväksytyistä laboratorioista, 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygie-
nia-asetuksen liitteen III jakson IV luvun I 
mukaisen metsästäjien hygieniakoulutuksen 
suorittaneista koulutetuista henkilöistä ja sel-
laisista alkutuotantopaikoista ja alkutuotan-
topaikkojen ryhmistä, joiden virasto on tun-
nustanut täyttävän trikiiniasetuksessa tarkoi-
tettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaati-
mukset. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa 
13 §:n 2 momentissa tarkoitetuille laitoksille 
hyväksymisnumeron.  
 
 
 
 
 

Alkoholijuomamyymälöistä ja alkoholi-
juomien valmistus- ja varastointipaikoista re-
kisteriä pitää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto. 

Aluehallintovirasto ja kunnan valvontavi-
ranomainen ylläpitää rekisteriä valvomistaan 

83 §  

Rekisterit 

Ruokavirasto pitää valvonnan ohjausta ja 
kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa 
varten valtakunnallista rekisteriä:  

1) elintarvikehuoneistoista;  
2) elintarvikkeen kanssa kosketukseen jou-

tuvia tarvikkeita markkinoille saattavista toi-
mipaikoista;  

3) hyväksytyistä laboratorioista;  
4) hygieniapassitestaajista sekä henki-

löistä, jotka ovat osallistuneet hygieniapassi-
testiin; 

5) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hy-
gienia-asetuksen liitteen III jakson IV luvun I 
mukaisen metsästäjien terveys- ja hygienia-
koulutuksen suorittaneista koulutetuista hen-
kilöistä; sekä 

6) sellaisista alkutuotantopaikoista ja alku-
tuotantopaikkojen ryhmistä, joiden virasto 
on tunnustanut täyttävän trikiiniasetuksessa 
tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden 
vaatimukset.  

Ruokavirasto antaa 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuille laitoksille hyväksymisnume-
ron.  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto pitää rekisteriä alkoholijuomamyy-
mälöistä ja alkoholijuomien valmistus- ja va-
rastointipaikoista. 

Aluehallintovirasto ja kunnan elintarvike-
valvontaviranomainen ylläpitävät rekisteriä 
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elintarvikehuoneistoista ja valvomistaan 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia 
tarvikkeita markkinoille saattavista toimipai-
koista. 

Alkutuotantopaikoista rekisteriä pitää maa-
seutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä 
annetun lain (284/2008) mukaisesti Elintar-
viketurvallisuusvirasto. Rekisterinpitäjän 
vastuusta säädetään maaseutuelinkeinohal-
linnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 
§:ssä. Kunnat käyttävät ja pitävät alkutuotan-
topaikkarekisteriä ajan tasalla tässä laissa 
säädettyjen tehtävien edellyttämässä laajuu-
dessa. Kalastusaluksia ja vesiviljelylaitoksia 
koskevia rekistereitä pitävät Euroopan yhtei-
sön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpa-
nosta annetun lain mukaisesti maa- ja metsä-
talousministeriö sekä merellä toimivien ka-
lastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 
annetun lain (690/2010) mukaisesti maa- ja 
metsätalousministeriö sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus. 

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää val-
vonnan ohjausta ja kehittämistä varten 40 §:n 
4 momentissa ja 45 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen ilmoitusten perusteella rekisteriä 
ruokamyrkytystapausten selvittämiseen sekä 
zoonoosien seurantaan ja valvontaan liitty-
vistä seikoista. 

valvomistaan elintarvikehuoneistoista ja val-
vomistaan elintarvikkeen kanssa kosketuk-
seen joutuvia tarvikkeita markkinoille saatta-
vista toimipaikoista. 

Ruokavirasto pitää rekisteriä alkutuotanto-
paikoista maaseutuelinkeinohallinnon tieto-
järjestelmästä annetun lain (284/2008) mu-
kaisesti. Rekisterinpitäjän vastuusta sääde-
tään mainitun lain 5 §:ssä. Kunnat käyttävät 
ja pitävät alkutuotantopaikkarekisteriä ajan 
tasalla tässä laissa säädettyjen tehtävien edel-
lyttämässä laajuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruokavirasto pitää valvonnan ohjausta ja 
kehittämistä varten 40 §:n 4 momentissa ja 
45 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitus-
ten perusteella rekisteriä ruokamyrkytysta-
pausten selvittämiseen sekä zoonoosien seu-
rantaan ja valvontaan liittyvistä seikoista. 

 
84 § 

Rekistereihin merkittävät tiedot 

Rekistereihin merkitään valvontakohteiden 
tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut val-
vontatoimenpiteet sekä vastaavat muut tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta 
tarpeelliset tiedot. Tunnistetietoja ovat toimi-
jan nimi, osoite ja yritys- ja yhteisötunnus tai 
sen puuttuessa henkilötunnus sekä valvonta-
kohteen nimi ja osoite. Hyväksytyistä labora-
torioista rekisteriin merkitään lisäksi arvioin-
nin piirissä olevat määritysmenetelmät sekä 
tutkimuksista vastaavan henkilön nimi. Tie-
dot poistetaan rekisteristä kolmen vuoden ku-
luessa siitä, kun toimija on ilmoittanut val-
vontaviranomaiselle toimintansa lopettami-
sesta. 

 
 

84 § 

Rekistereihin merkittävät tiedot 

Edellä 83 §:ssä tarkoitettuihin rekisterei-
hin merkitään: 

1) valvontakohteiden tunnistetiedot ja toi-
minnot; 

2) 54 e §:n mukaisesti tunnustettujen alku-
tuotantopaikkojen tunnistetiedot; 

3) suunnitellut ja suoritetut valvontatoi-
menpiteet;  

4) hyväksytyistä laboratorioista arvioinnin 
piirissä olevat määritysmenetelmät sekä tut-
kimuksista vastaavien henkilöiden nimet;  

5) muut kuin 1‒4 kohdassa tarkoitetut elin-
tarvikemääräysten mukaiset valvonnan kan-
nalta tarpeelliset tiedot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tunniste-
tietoja ovat toimijan nimi, osoite, yritys- ja 
yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötun-
nus sekä valvontakohteen nimi ja osoite.  
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Elintarvikevirasto julkaisee hyväksytyistä 
laboratorioista luettelon, josta edellä mainitut 
tiedot ilmenevät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilötietojen keräämisestä ja tallettami-

sesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen 
käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään 
lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tieto-
suojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa. 
 

Ruokavirasto julkaisee hyväksytyistä labo-
ratorioista luettelon, josta 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetut tiedot ilmenevät. Hygienia-
passitestaajista rekisteriin merkitään testaa-
jan nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus 
tai sen puuttuessa henkilötunnus. Henki-
löistä, jotka osallistuvat hygieniapassitestei-
hin, rekisteriin merkitään henkilön nimi ja 
henkilötunnus sekä hygieniapassitestaajan 
nimi, testipaikan osoite ja testin suorittamis-
päivämäärä. Henkilöistä, joille testaaja on 
myöntänyt hygieniapassin, rekisteriin merki-
tään lisäksi hygieniapassin myöntämispäivä-
määrä.  

Henkilötietojen keräämisestä ja tallettami-
sesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen 
käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään 
lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, tieto-
suojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      
kuuta 20. 

Tällä lailla kumotaan ensisaapumistoimin-
nasta annettu maa- ja metsätalousministe-
riön asetus (118/2006). 

Mitä 16 a §:ssä säädetään, sovelletaan 1 
päivästä kesäkuuta 2020. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty 
elintarvikehygieenistä osaamista koskeva 
osaamistodistus, jonka henkilö on saanut 
osaamistodistusta vastaavat tiedot sisältävän 
koulutuksen tai suorittamansa tutkinnon pe-
rusteella, katsotaan 27 §:ssä tarkoitetuksi hy-
gieniapassiksi. 

——— 
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2.  

Laki 

kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 2, 24 ja 27 §, sellaisina kuin niistä 

ovat 24 § osaksi laissa 372/2018 ja 27 § laissa 372/23018, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 §  

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kasvinsuojeluaineita 
koskevista yleisistä vaatimuksista, koulutuk-
sesta ja tutkinnosta, kasvinsuojeluaineiden 
levitysvälineistä ja niiden testauksesta, toi-
minnan harjoittamisesta, viranomaisista ja 
niiden tehtävistä, valvonnasta sekä hallinnol-
lisista pakkokeinoista ja seuraamuksista. 

Tätä lakia sovelletaan myös kasvinsuojelu-
aineiden markkinoille saattamisesta sekä 
neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 
91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009, jäljempänä kasvinsuojeluai-
neasetus, noudattamisen valvontaan ja muu-
hun asetuksen täytäntöönpanoon. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kasvinsuojeluaineita 
koskevista yleisistä vaatimuksista, koulutuk-
sesta ja tutkinnosta, kasvinsuojeluaineiden 
levitysvälineistä ja niiden testauksesta, toi-
minnan harjoittamisesta, viranomaisista ja 
niiden tehtävistä, valvonnasta sekä hallinnol-
lisista pakkokeinoista ja seuraamuksista. 

Tätä lakia sovelletaan myös: 
1) kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009, jäljempänä 
kasvinsuojeluaineasetus, noudattamisen val-
vontaan ja muuhun asetuksen täytäntöönpa-
noon; sekä 

2) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja 
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jää-
mäasetus, muiden kuin V luvun täytäntöön-
panoon. 

 
24 §  

Valvontaviranomaiset 

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain 
täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan jär-
jestämisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaa-

24 §  

Valvontaviranomaiset 

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain 
täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan jär-
jestämisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaa-
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livirasto kasvinsuojeluaineiden valmistuk-
sen, maahantuonnin, markkinoille saattami-
sen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja ja-
kelijoiden suorittaman käsittelyn ja varas-
toinnin osalta. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle kuuluu myös muu kasvinsuojeluai-
neiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruoka-
viraston tehtäväksi.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kas-
vinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu toimivaltainen viranomai-
nen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen.  

 
 
 
Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain 

täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan jär-
jestämisestä vastaa Ruokavirasto kasvinsuo-
jeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä ta-
pahtuvan käsittelyn ja varastoinnin osalta. 
Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. 

Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja 
maastavientiä valvoo Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston ohella tullilaitos. 

livirasto kasvinsuojeluaineiden valmistuk-
sen, maahantuonnin, markkinoille saattami-
sen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja ja-
kelijoiden suorittaman käsittelyn ja varas-
toinnin osalta. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle kuuluu myös muu kasvinsuojeluai-
neiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruoka-
viraston tehtäväksi.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kas-
vinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu toimivaltainen viranomai-
nen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen. 
Virasto on toimivaltainen viranomainen toi-
missa, jotka koskevat jäämäasetuksen II—IV 
ja VI—X lukujen täytäntöönpanoa. 

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain 
täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan jär-
jestämisestä vastaa Ruokavirasto kasvinsuo-
jeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä ta-
pahtuvan käsittelyn ja varastoinnin osalta. 
Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. 

Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja 
maastavientiä valvoo Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston ohella Tulli. 

 
27 §  

Asiantuntijaviranomaiset ja –laitokset 

Kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen ainei-
den ja valmisteiden hyväksymisen edellytys-
ten selvittämiseksi jäljempänä mainitut val-
tion viranomaiset ja laitokset ovat velvolliset 
suorittamaan tällaisten aineiden ja valmistei-
den tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle hyväksy-
misen edellytyksistä seuraavasti: 

1) biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoi-
suuden arvioimisen osalta Luonnonvarakes-
kus; 

2) kasvi- ja eläintuotteissa esiintyvien kas-
vinsuojeluainejäämien määrittämisen ja arvi-
oimisen, Euroopan unionille laadittavien jää-
mien enimmäismääriä koskevien ehdotusten 
sekä kasvinsuojeluaineiden kemiallisten ana-
lyysien sekä fysikaalisten ja teknisten testien 
osalta Ruokavirasto. 
 

27 §  

Asiantuntijaviranomainen 

Luonnonvarakeskus antaa kasvinsuojelu-
aineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmistei-
den hyväksymisen edellytysten selvittä-
miseksi lausuntonsa Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle aineiden ja valmisteiden bio-
logisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuu-
desta. 
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 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 
20  . 

——— 
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3. 

Laki  

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin 

25 kohta, sellaisena kuin se on laissa 722/2019, sekä 
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 

1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 923/2017, 1112/2017, 403/2018, 404/2018, 
414/2018 ja 722/2019, uusi 26 kohta seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
6 § 

Velvoitteidenhoitoselvitksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan tu-
kemaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

25) Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvia 
tehtäviä kilpailulain (948/2011) 2 luvussa 
säädettyjen kilpailunrajoituskieltojen nou-
dattamisen valvonnassa. 

6 §  

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan tu-
kemaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

25) Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvia 
tehtäviä kilpailulain (948/2011) 2 luvussa 
säädettyjen kilpailunrajoituskieltojen nou-
dattamisen valvonnassa; 

26) elintarvikelain (23/2006) 16 a §:ssä 
tarkoitettua elintarvikealan toimijan luotet-
tavuuden selvittämistä.  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20. 

——— 
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