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 LAUSUNTO 
 
 1.9.2022 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
kirjaamo.mmm@gov.fi 
 
Viite: VN/19925/2022 
 
Asia: Lausunto ehdotuksista maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamisesta ja maa- ja 
metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamisesta 
 
 
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 
 
Eläinlääkäriliitolla ei ole kommentoitavaa ehdotuksesta asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun 
asetuksen muuttamiseksi (315/2021). 
 
Luonnoksessa asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi (318/2021) 
ehdotetut muutokset ovat pääosin kannatettavia ja selkeyttävät valvontaa. 
 
Eläinlääkäriliiton pykäläkohtaiset kommentit asetusehdotukseen 318/2021: 
 
23 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa    
Sinänsä lainsäädännössä on tarkoituksenmukaisempaa säätää elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista, 
eikä elintarvikkeiden säilytysolosuhteiden lämpötilavaatimuksista. Ehdotettu muutos selkeyttäisi 
valvontaa. Kyseessä on kuitenkin merkittävä muutos nykykäytäntöön. Olosuhdelämpötilan seuraaminen 
on vallitseva käytäntö omavalvonnassa esimerkiksi kylmäkalusteiden osalta. Elintarvikkeiden lämpötilan 
asianmukainen mittaaminen vaatii ns. piikkimittaria ja usein myös pakkauksen rikkomista. Muutos 
saattaa ainakin siirtymävaiheessa lisätä lämpötilapoikkeamien määrää Oiva-tarkastuksissa ja myös 
epäselviä tilanteita.  
 
Eläinlääkäriliitto kannattaa Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry:n lausunnossaan esittämää ehdotusta, 
jonka mukaan kohtaan lisätään maininta omavalvonnan seurannasta seuraavasti: 
”Toimijan on noudatettava ja omavalvonnassaan varmistuttava seuraavista elintarvikkeiden 
lämpötilavaatimuksista, joita sovelletaan myös kuljetukseen.” 
 
31 § Rekisteröidyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevat mukautukset kalastustuotteiden 
osalta 
Rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa mahdollistettaisiin kalastustuotteiden savustus perinteisellä 
menetelmällä elintarvikehuoneiston ulkopuolella, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu. 
Ulkosavustusmahdollisuudesta säätäminen selventäisi tilannetta, sillä tällä hetkellä kalastustuotteiden 
savustuksesta ulkona on ohjeistettu vain Ruokaviraston ohjeen tasolla. Mahdollisuus kalastustuotteiden 
savustamiseen ulkona rajattaisiin rekisteröidyille elintarvikehuoneistoille. Ehdotettu muutos voisi 
vaikuttaa joihinkin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, jotka eivät enää jatkossa voisi savustaa 
kalastustuotteita hyväksytyn elintarvikehuoneiston ulkopuolella. Toisaalta kyseiset toimijat voisivat 
halutessaan perustaa rekisteröidyn elintarvikehuoneiston. Ehdotettu muutos on kannatettava. 



 
37 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa  
Lainsäädännössä on tarkoituksenmukaista säätää elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista, eikä 
elintarvikkeiden säilytysolosuhteiden lämpötilavaatimuksista. Tämä sekä ehdotus elintarvikkeen 
säilytyslämpötilan esittämisestä kirjallisesti ovat tarpeellisia muutoksia, jotka selkeyttävät valvontaa.  
 
38 § Hyväksytyn elintarvikehuoneiston rakenteita ja toimintaa koskevat yleiset vaatimukset  
Toimijan olisi ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisesta 
elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen liittyvästä erityisehdosta. Ehdotetulla 
muutoksella varmistettaisiin kyseisen tiedon kulkeminen elintarvikeketjussa ja ehdotettu muutos myös 
helpottaisi elintarvikevalvontaviranomaisten suorittamaa elintarvikkeiden käsittelyyn ja markkinoille 
saattamiseen liittyvien erityisehtojen valvontaa. Ehdotetun muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa 
hallinnollista taakkaa hyväksytyille elintarvikehuoneistoille, sillä käytännössä erityisehdoista on jo 
nykyisin ilmoitettu pääsääntöisesti kirjallisesti. Muutosesitys on kannatettava. 
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