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Asia: Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta 
 
 
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Eläinlääkäriliitto yhtyy pääosin 
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry:n ohjeesta lausunnossaan esittämiin huomioihin. 
 
Yleistä 
Ohjeen otsikkojen numerointi tulee tarkistaa. Yläotsikon 4.4 alla ovat nyt alaotsikot 3.4.1, 3.4.2 ja 3.4.3. 

 
Kommentit kohdittain 
 
4.1 Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröintimenettely 

 
Elintarvikealan toimijan tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan 
kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ohjeessa ja elintarvikelaissa on mainittu, että toimijan 
kotikunta on yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty kotikunta. Ohjeessa olisi hyvä ottaa 
selvemmin kantaa siihen, miten toimitaan, jos toimijan kotikunta on eri kuin se kunta, jossa toimintaa 
tosiasiallisesti harjoitetaan. Miten toimitaan, jos toimija on lähettänyt ilmoituksen muuhun kuin YTJ:n 
mukaiseen kotikuntaan? Voiko kunnan elintarvikevalvontaviranomainen tällöin käsitellä saapuneen 
rekisteröinti-ilmoituksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta? 

 
 
4.3 Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen 
 
Jo aikaisemmin voimassa olleen Ruokaviraston tulkinnan mukaan tiedottamista liikkuvasta 
elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä, kun toimija liikkuu sen valvontayksikön valvonta-alueella, jonka 

elintarvikevalvontaviranomaiselle toimija on alun perin rekisteröinyt liikkuvan elintarvikehuoneiston. 
Käytännössä valvontasuunnitelman ja tarkastusten toteutumisten sekä tarvittavan ennakkoneuvonnan 
vuoksi olisi etenkin isojen tapahtumien osalta liikkuvien elintarvikehuoneistojen tiedottamiset syytä saada 
kaikilta tapahtumaan osallistuvilta (sekä omaan valvontayksikköön että muihin valvontayksiköihin 
rekisteröityneet liikkuvat). Tiedottamisten avulla valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen on helpompaa ja 
tarkastuksia voidaan suunnata oikein ja riskiperusteisesti.  
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3.4.2 (4.4.2) Milloin toimijan tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus Suomeen? 

 
Ohjeen mukaan ulkomaisten liikkuvien toimijoiden ei tarvitse tehdä Ruokaviraston määräyksen mukaisia 
tuonti-ilmoituksia Suomeen tuomistaan eläinperäisistä elintarvikkeista. Toiminnasta ei myöskään tarvitse 
tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitusta Suomeen, jos ilmoitus on tehty jonkin muun EU-maan 
valvontaviranomaiselle ja toiminta on kausittaista tai tilapäistä eli alle 6 kk vuodesta. 
Mikäli ulkomaisten liikkuvien toimijoiden ei tarvitse rekisteröidä toimintaa eikä tehdä tuonti-ilmoitusta tai 
tiedottamista, miten tiedetään, mitä tuotteita toimijoilla on mukana? Osalla ulkomaisilla liikkuvilla toimijoilla 

voi olla salmonellaerityistakuutuotteita tai eläinperäisiä elintarvikkeita (ASF) tuontirajoitusalueelta. 
 
 
3.4.3 (4.4.3) EU viranomaisten tiedonvaihtojärjestelmä -AAC 
 
Ohjeessa pyydetään valvontayksiköitä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä Ruokavirastoon 
ulkomaisten toimijoiden epäkohtien suhteen. Tällaisista ilmoitettavista epäkohdista olisi hyvä olla 
esimerkki (esim. ASF-alueelta tuodut elintarvikkeet), jotta ilmoittamiskynnys todella olisi matala ja tavoite 
toteutuisi.  

 
 
5.2 Toiminta ruokamyrkytysepäilyissä 
 
Toimijan velvollisuuksiin ruokamyrkytysepäily- ja takaisinvetotapauksissa tulisi lisätä toimijan velvollisuus 
ilmoittaa välittömästi ruokamyrkytysepäilytapauksesta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 
(sairastumis- ja haittailmoitus, saha). Toimijan tulee ilmoittaa sairastuneen yhteystiedot 
valvontaviranomaiselle lisäselvityksiä varten. 
 
 
9.2 Tuorekasvisten merkinnät 

 
Kappaleessa on mainittu, että saateasiakirja tulee voida yksiselitteisesti yhdistää kyseiseen tuote-erään. 
Toimijan vastuulla on huolehtia, että saateasiakirja ja siihen liittyvät tuorekasviserät yhdistyvät toisiinsa. 
Tarkastustilanteessa toimijan on kyettävä yksiselitteisesti osoittamaan mitä tuorekasviseriä mihinkin 
saateasiakirjaan sisältyy eli mitä on hankittu mistä ja kuinka paljon.  

 
Kyseinen kohta vaatii tarkennusta siitä, miten asiakirja voidaan käytännössä yksiselitteisesti yhdistää 
tuote-erään. Riittääkö pelkkä päivämäärä? Voiko erätunnus olla pelkästään pakkauksessa tai 
vaihtoehtoisesti pelkästään asiakirjassa eli erätunnusta ei vaadita molemmissa?  
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