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Maa- ja metsätalousministeriö 
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Viite: VN/24553/2020 

Suomen Eläinlääkäriliiton lausunto luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön elintarvikelain 
kokonaisuudistukseen liittyviksi asetuksiksi 

Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta 

Suomen Eläinlääkäriliitto pitää asetusluonnoksia pääosin kannatettavina. Liitolla ei ole huomautettavaa 
asetusluonnoksiin 1), 3), 5) ja 6). 

Elintarvikelain kokonaisuudistuksesta ja siihen liittyvistä asetusmuutoksista on syytä järjestää valvojille 
koulutustilaisuuksia keväällä 2021. Uudistuksen taustalla on EU:sta tulevaa lainsäädäntöä. Koska EU-
asetusten vaatimuksia ei saa toistaa kansallisessa lainsäädännössä, tulee kansallisten säädösten ohella 
soveltaa EU-asetuksia. EU-lainsäädännön käyttämisestä käytännön työssä on tultava rutiinia valvontaa 
suorittaville henkilöille. Muutos on merkittävä myös elintarvikealan toimijoille. Kansallisen lainsäädännön 
ja EU-asetusten määräysten vaatimukset yhdistäviä ohjeita tarvitaan helpottamaan lainsäädännön 
käytännön soveltamista.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 

Ehdotetut muutokset ovat pääasiassa kannatettavia. 
 
4 § Elintarviketoiminnan rekisteri-ilmoitus 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröidyn elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitukseen olisi liitettävä 
elintarvikehuoneiston pohjapiirros, jos kyse ei olisi virtuaalihuoneistosta. Ehdotus on kannatettava, 
vaikka se lisääkin toimijoiden hallinnollista taakkaa. Toiminnan vaatimuksenmukaisuutta voitaisiin 
nykyistä hieman paremmin arvioida jo rekisteröintivaiheessa ja tarvittaessa toimijalle voidaan antaa 
ohjeita ja neuvontaa. 
 

5 § Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus 
 
Rekisteröitäviltä elintarvikehuoneistoilta ei vaadittaisi tietoa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän 
pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.  
 
Eläinlääkäriliitto ehdottaa, että myös rekisteröitävien elintarviketoimintojen ilmoituksissa vaadittaisiin tätä 
tietoa (pl. virtuaalihuoneistot ja liikkuvat elintarvikehuoneistot). Toiminnan vaatimuksenmukaisuutta 
voitaisiin nykyistä hieman paremmin arvioida jo rekisteröintivaiheessa ja tarvittaessa toimijalle voidaan 
antaa ohjeita ja neuvontaa. 
 
6 § Alkutuotannon kirjausten säilytysaika 

Toimijoille ehdotettu velvoite säilyttää tehtyjen tutkimusten uusimmat tulokset on kannatettava uudistus. 
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23 § Rekisteröidyn elintarviketoiminnan kaupallisia asiakirjoja koskevat vaatimukset 

Asetusluonnoksen mukaan rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta toiseen elintarvikehuoneistoon 
lähetettäviä elintarvikkeita on seurattava kaupallinen asiakirja. Jäähdytettyjä, jäädytettyjä tai pakastettuja 
elintarvikkeita lähetettäessä asiakirjassa on oltava merkintä säilytyslämpötilasta, jos se ei käy ilmi 
elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä. Kaupallisia asiakirjoja on säilytettävä vähintään yksi vuosi 
elintarvikkeen viimeisen käyttöpäivän tai parasta ennen -päivän jälkeen. 

Ehdotus on kannatettava, jotta jäljitettävyyttä voidaan valvoa. Asiakirjojen säilytysaika voi joissain 
tapauksissa tulla yllättävän pitkäksi esimerkiksi sellaisilla myymälöillä, joilla on myynnissä pitkään 
säilyviä tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi säilykkeet ja jotkin pakasteet.  

Säilytyslämpötilan merkitseminen kuljetusasiakirjoihin on kannatettava uudistus (mikäli lämpötila ei 
selviä pakkausmerkinnöistä). Tämä vähentäisi epäselvyyksiä elintarvikkeiden säilytyslämpötiloissa ja se 
voisi vähentää myös ruokahävikin määrää. 
 
24 § Rekisteröidyn elintarviketoiminnan lämpötiloja koskevat vaatimukset 

Pykälässä ehdotetut lämpötilat ovat asianmukaisia. 

Ensimmäisen momentin kohdan 9) mukaan kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat 
leipomotuotteet, kalakukot ja muut vastaavat tuotteet, jotka on kuljetettu vähittäisliikkeeseen 
huoneenlämmössä, voidaan säilyttää vähittäisliikkeessä huoneenlämmössä vastaanottopäivän ajan, 
minkä jälkeen niitä ei saa enää myydä. Kokonaisia kalakukkoja voidaan kuitenkin myydä myyntiajan 
loppuun, mikäli ne säilytetään korkeintaan 6 °C:ssa.  

Säännöksestä jää epäselväksi tuleeko kalakukot säilyttää koko ajan 6 °C:ssa vai voiko niitä myydä 
yhden päivän huoneenlämmössä ja siirtää sen jälkeen kylmään. 
 
26 § Rekisteröidyn elintarviketoiminnan rakenteita koskevat yleiset mukautukset 

Pykälän 2) kohdan mukaan valvontaviranomainen voi sallia muun kuin vesihuuhtelukäymälän. Kyse on 
EU-lainsäädännöstä saadusta mukautuksesta. Tarve muun kuin vesihuuhtelukäymälän sallimiseen on 
vähäistä ja sijoittuu lähinnä saaristoalueille. Tapahtumissa ja lyhytaikaisessa kesätoiminnassa pystytään 
aiempaa useammin järjestämään elintarvikealan toimijoille kemiallisen siirrettävän käymälän sijaan 
paremmin varusteltu vesihuuhtelukäymälä. 

Nykyisessä elintarvikehuoneistoja koskevan asetuksen 3 §:n kolmannessa momentissa on vaatimus 
riittävästä määrästä asiakaskäymälöitä, mikäli elintarvikehuoneistossa on yli kuusi asiakaspaikkaa. 
Asetusluonnoksen perusteluissa ei ole esitetty, onko vaatimus tarkoitus siirtää 
terveydensuojelulainsäädäntöön. Mikäli vaatimus asiakaskäymälöistä poistetaan kansallisesta 
lainsäädännöstä, on mahdollista, että asiakkaiden ja henkilökunnan yhteiset käymälät tulevat 
yleistymään. Tämä ei ole toivottavaa esimerkiksi noroviruksen leviämisen ehkäisyä ajatellen. 

27 § Eläinten pääsy rekisteröityyn elintarvikehuoneistoon 

Uusi asetus mahdollistaisi lemmikkieläinten tuonnin myös muiden kuin tarjoilupaikkojen asiakastiloihin 
toimijan suostumuksella. Muutos selkeyttää nykytilannetta muun muassa kauppahallien osalta. Niissä 
samoissa tiloissa on sekä myymälöitä että tarjoilupaikkoja. 

Eläinten pitäminen elintarvikehuoneistossa voi kuitenkin joissain tapauksissa aiheuttaa merkittävän riskin 
elintarviketurvallisuudelle. Valvonnassa on tullut vastaan tilanteita, joissa toiminnanharjoittajan 
lemmikkilintuja on pidetty tarjoilupaikan asiakastilassa. Lintujen pitäminen elintarvikehuoneiston 
asiakastilassa aiheuttaa merkittävän salmonellariskin.  
 
30 § Raakamaidon ja ternimaidon vastaanottaminen ja käsittely 
 
Eläinlääkäriliitto ei kannata raakamaidon turvallisuutta koskevien hygieniavaatimusten 
poistamista lainsäädännöstä. Perusteluissa mainitaan, että harvakseltaan tehdyt tutkimukset eivät 
varmistaisi raakamaidon turvallisuutta, vaan että kuumentaminen olisi ainoa tapa varmistua 
turvallisuudesta.  
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Raakamaitoa ostavat kuluttajat nauttivat raakamaidon usein nimenomaisesti kuumentamatta, joten 
turvallisuuden varmistaminen ei käytännössä toteudu. Voimassa olevan lainsäädännön mukaiset 
raakamaidon turvallisuutta koskevat hygieniasäädökset on syytä säilyttää myös uudessa asetuksessa. 
 
37 § Hyväksytyn elintarvikehuoneiston kaupallisia asiakirjoja koskevat vaatimukset 

Uuden asetuksen 37 §:ssä esitettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset ovat hyväksytyillä 
elintarvikehuoneistoilla olleet jo voimassa olevassa lainsäädännössä. Kaupallisten asiakirjojen kopioiden 
säilytysaika pitenisi uuden asetuksen myötä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Jäljitettävyyden ja 
mahdollisten elintarvikepetosten selvittämisen kannalta uudistus on kannatettava. 
 
38 § Hyväksytyn elintarvikehuoneiston lämpötiloja koskevat vaatimukset 

Asetusluonnoksen perustelumuistion mukaan EU-asetuksessa mainittu lyhytaikainen poikkeama ei saisi 
olla enempää kuin 3 °C säädetyistä lämpötilavaatimuksista. Poikkeaman ollessa tätä suurempi tulisi 
toimijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin säädettyjen lämpötilavaatimusten noudattamiseksi tai 
elintarvikkeiden poistamiseksi elintarvikeketjusta. Tarvittaessa Rukovirasto voi ohjeistaa asiassa.  

Eläinlääkäriliitto katsoo Ruokaviraston ohjeistuksen tarpeelliseksi, jollei vaatimusta sisällytetä 
lainsäädäntöön. Poikkeaman lyhytaikaisuus tulisi määritellä ohjeistuksessa riittävän selkeästi. 

40 § Hyväksytyn elintarvikehuoneiston rakenteita koskevat yleiset lisävaatimukset  

Asetusluonnoksesta puuttuvat nykyisen laitosasetuksen liitteissä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset 
toimintojen erottamisesta ja eri toiminnoille vaadittavista tiloista. Mikäli vaatimukset jäävät pois uudesta 
lainsäädännöstä, tarvitaan asiassa Ruokaviraston ohjeistusta. Muuten yksittäisen valvojan harkintaan voi 
jäädä suurienkin rakenteellisten ratkaisujen hyväksyminen. Vaihtelu erilaisten ratkaisujen 
hyväksynnässä voi vaikuttaa toimijoiden yhdenvertaiseen kohteluun. 

43 § Maitoalan hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevat mukautukset 

Asetusluonnoksen perustelumuistiosta käy ilmi, ettei uusi asetus sisältäisi nykyisessä laitosasetuksessa 
olevaa vaatimusta merkitä hyväksytystä elintarvikehuoneistosta lähtevän maidon ja maidosta 
valmistettujen tuotteiden pakkauksiin millainen käsittely tuotteelle tai sen raaka-aineelle on säilyvyyden 
parantamiseksi tehty. Merkintävaatimus tulisi säilyttää uudessa asetuksessa. 

Uusi asetus ei sisältäisi myöskään raakamaitoasetuksen mukaisia vaatimuksia listeria- ja 
salmonellatutkimuksista. Myös nämä vaatimukset tulisi säilyttää uudessa asetuksessa. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista 

Ehdotetut muutokset ovat pääasiassa kannatettavia. 
 
Asetusluonnoksen muistiossa todetaan, että säädökset viranomaisten toimenpiteistä 
zoonoositapauksissa tultaisiin säätämään uudessa elintarvikelaissa. Zoonoosiasetuksessa mainitut 
tehtävät olisivat osin kunnaneläinlääkärin vastuulla. Kaikissa kunnallisissa valvontayksiköissä ei 
luultavasti ole delegoitu elintarvikelain mukaista toimivaltaa kunnaneläinlääkäreille. Tämä on 
huomioitava Ruokaviraston ja aluehallintovirastojen ohjauksessa, jotta kunnaneläinlääkäreillä on riittävä 
toimivalta tehtävien suorittamiseen. 

 

Kunnioittaen, 

Katri Kiviniemi    
puheenjohtaja  
Suomen Eläinlääkäriliitto ry  


