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Elitarvikelainsäädännön riskiperusteisuus

LAITOSTOIMINTA

TOIMINTA 
ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA ALKUTUOTANTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA ILMAN ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUSTA



Mitä on alkutuotanto?

 Maidon- ja munantuotanto

 Lihakarjan kasvatus

 Liha on jaloste

 Kalastus ja kalanviljely

 Kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely

 Jauhot, hiutaleet ovat jalosteita

 Hunajantuotanto

 Luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys



Toiminta alkutuotantoilmoituksella 

 Omien alkutuotannon tuotteiden kauppakunnostus (pesu, 
pakkaaminen) ja myynti -> ilmoitus kuntaan

 Suoraan kuluttajalle

 Paikalliseen vähittäismyyntiin

 Myyntimääristä pidettävä kirjaa

 Sisältää kuljetuksen 



Kaupanpitämisen yleiset vaatimukset
(EU) 543/2011 ja (EU) 2019/428

 Tarkoituksena on määritellä 
kauppakunnostettujen ja pakattujen hedelmien ja 
vihannesten laatu

 Lähettämistä seuraavissa vaiheissa tuotteissa voi 
kuitenkin esiintyä suhteessa vaatimuksiin 

 Vähäistä tuoreuden ja täyden nestejännityksen 
vähenemistä

 Vähäisiä tuotteiden kehittymisestä ja 
pilaantumisalttiudesta johtuvia muutoksia 



Vähimmäisvaatimukset   

 Sallitut poikkeamat huomioon ottaen tuotteiden on oltava
 Eheitä

 Terveitä (mätää tai muuten pilaantuneet ravinnoksi kelpaamattomiksi, ei sallita lainkaan)

 Puhtaita (lähes vailla näkyviä vieraita aineita)

 Lähes vailla tuholaisia

 Vailla tuholaisten mallolle aiheuttamia vaurioita

 Vailla vierasta hajua ja/tai makua

 Vailla epätavallista pintakosteutta

 Tuotteiden kunnon on oltava sellainen, että 
 Tuotteet kestävät kuljetuksen ja käsittelyn

 Saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan



Kypsyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset

 Tuotteiden on oltava riittävän kehittyneitä, 
muttei ylikehittyneitä

 Hedelmien on oltava riittävän kypsiä, 
muttei ylikypsiä

 Tuotteiden kehitys- ja kypsyysasteen on 
oltava sellainen, että tuotteiden 
kypsyminen voi jatkua ja ne voivat 
saavuttaa riittävän kypsyysasteen



Sallitut poikkeamat 

 Kussakin erässä 

 10 % määrästä tai painosta saa 
olla tuotteita, jotka eivät täytä 
laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia

 Tämän poikkeaman rajoissa 
enintään 2 % tuotteista voi olla 
sellaisia, joissa on mätää



Omavalvonta ohjaa toimintaa maatilalla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden 
varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista

Elintarvikelaki (23/2006) muuttui:
Laki elintarvikelain muuttamisesta 1397/2019
- Voimaan 1.1.2020

MMMa 134/2006 ja 1368/2011
Muutettu MMMa 47/2020
- Voimaan 1.2.2020



MMM Laki 1397/2019
Omavalvonta 19§

 ”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 omavalvonnan tulokset riittävällä 
tarkkuudella…” 

= Erillisen omavalvontasuunnitelman vaatimuksesta on luovuttu MUTTA 



Miksi omavalvontaa?

 Omavalvonnalla varmistat, että 

 Tuottamasi elintarvikkeet ovat turvallisia ja 

 Niistä annettavat tiedot ovat oikeat ja riittävät

 Omavalvonta on jokaisen toimijan oma 
riskien hallintajärjestelmä 

 Tarkoituksena on pohtia 

 Mitä riskejä toimintaan liittyy? 

 Miten riskejä hallitaan? 

 Miten virheet tarvittaessa korjataan?



Omavalvonta maatilalla…

Laitteiden, säiliöiden, pesulinjojen ja kuljetusvälineiden 
puhtaanapito

Miten laitteiden ym. puhtaudesta huolehditaan (menetelmä)? 

Mitä aineita käytetään ja kuinka usein laitteet puhdistetaan?

Eläinten puhtaanapito

Miten eläinten puhtaanapidosta huolehditaan 

(menetelmä)?



Omavalvonta maatilalla…

Kasveista ja sienistä saatavien sellaisenaan syötävien 
alkutuotannon tuotteiden puhtauden tarkkailu

Miten huolehditaan em. tuoteryhmien hyvästä hygieenisestä laadusta ja 
puhtaudesta?

Haittaeläinten torjunta 

- jyrsijöiden, lintujen ja kärpästen torjunta

Miten estetään haittaeläinten pääsy tuotantotiloihin, varastoihin jne.?



Omavalvonta maatilalla…

Veden aistinvaraisen laadun valvonta
 Miten ja milloin arvioidaan käytettävän veden aistinvaraista laatua? 

 Jos tilalla käytetään kunnallisen vesilaitoksen vettä, niin veden laadusta vastaa vesilaitos. 
Vesitutkimukset ja todistus veden hankkimisesta tulee toimittaa pyydettäessä 
valvontaviranomaiselle

 Jos tilalla on käytössä oma kaivovesi, niin miten ja missä vesitutkimukset

 Veden aistinvaraisessa arvioinnissa huomioidaan mm. väri ja haju



Vesitutkimukset

On tutkittava:

 Kasteluun käytettävä vesi

 kasvien ja sienten sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun käytettävä vesi

 Jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävä vesi

 kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistaminen ja suora 
jäähdyttäminen vedellä

 Tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos käytössä on terveydensuojelulain mukaisesti 
valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vesi, kuten vesilaitoksen tai 
vesiosuuskunnan vesi, mutta viljelijän on osoitettava kuuluminen vesiverkkoon



Omavalvonta maatilalla…

Jätteiden käsittely
Miten ja kuinka usein jätteiden lajittelu, käsittely, säilytys ja jätehuolto on järjestetty?

Elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi 
tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä, kasveja ja sieniä 
alkutuotantopaikalle
Miten huolehditaan jäljitettävyydestä esim. kirjanpidon keinoin?



Omavalvonta maatilalla…

Kasvinsuojeluaineiden 
Lannoitevalmisteiden

Biosidien (desinfiointiaineet) 

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja 
säilytys 

Mitä aineita on käytössä? Miten on varmistettu em. aineiden 
oikeanlainen säilytys ja käyttö?



Omavalvonta maatilalla –
Henkilöstön perehdyttäminen 

Ei vaadita hygieniapassia 

Ei vaadita terveydentilan selvitystä, paitsi raakamaitoa myynnin 
yhteydessä käsittelevältä 

Alkutuottajan on kuitenkin varmistuttava, että elintarvikkeita 
käsittelevän henkilöstön terveydentila on hyvä 

Lisäksi henkilöstölle tulee antaa terveysriskejä koskevaa koulutusta 

Suojavaatetuksesta ei ole vaatimuksia, tarve tulee arvioida toiminnan 
mukaan



Omavalvonta toiminnan tukena maatilalla –
”käyntikortti ulospäin” 

Iso apu uuden työtekijän perehdytyksessä



Laatutarha – Kotimaiset kasvikset ry

 Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon 
yhteinen ohjeisto

 Tehtävänä on varmistaa 

 Puutarhatuotteiden turvallisuus

 Tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja 
työntekijöiden hyvät työolot

 Laatutarha – ohjeistuksen noudattaminen

 Tuotteiden ja tuotannon arviointi



Marjojen ja kasvisten 
myynti ja markkinointi



Alkutuotannosta myytävät tuotteet -
Suoramyynti, pienimuotoinen myynti

Alkutuotannon tuote
Suoraan kuluttajalle/v

Paikalliseen 
vähittäismyyntiin/v

Idut 5 000 kg 5 000 kg

Lehtivihannekset 50 000 kg 50 000 kg

Muut kasveista saatavat 
tuotteet ja sienet

100 000 kg 100 000 kg

Omavalvonnan kuvaus 
ja vesitutkimukset 
vaaditaan, jos 
kasvikunnan tuotteita 
toimitetaan 
pakkaamoon, 
tukkuun tai 
raaka-aineeksi 
elintarviketehtaaseen
Ja kun vähäriskisten 
toimintojen määrärajat 
ylittyvät



REKO-ringit myyntikanavana



Mikä on REKO?

 REKO – Rejäl konsumtion
 ”luotettavaa kuluttamista – siistiä, mukavaa ja reilua”

 Tuottaja ja kuluttaja kohtaavat
 Kasvot ruoalle – n. 200 rengasta

 Yli 60 000 kuluttajaa mukana

 Kaupankäyntiä ilman välikäsiä

 Ei mainosrahoja 

 Suomeen kesällä 2013
 Alkoi Pohjanmaalla

 Malli Ranskasta



Ulkoilma- ja tapahtumamyynti –
Huomioitavaa myyntipisteessä

 Pöly, hyönteiset, linnut, sade

 Pinnat

 Elintarvikkeiden säilytys

 Työvälineiden puhdistus ja säilytys

 Käsienpesu

 Helposti pilaantuvien, pakkaamattomien 
elintarvikkeiden suojaaminen



Ulkomyynti – hygieeniset toimintatavat

 Käsihygienia 

 Käsien pesu

 Käsidesi

 Suojakäsineet

 Siisti työympäristö

 Myyntiä odottavat tuotteet suojassa (auto)

 Puhtaat astiat ja käsittelyvälineet

 Pakkausmateriaalit ja säilytyslaatikot suojassa

 Jätteille kannelliset astiat, tyhjennys

 Poista huonot aina heti (tarkasta myös alimmaiset)

 Hygieniaosaamistodistus

 Terveydentila



Marjojen myynnissä 
huomioitavaa

 Koska marjoja syödään sellaisenaan ja pesemättä, on tärkeää, että marjoja 
käsitellään vain puhtailla välineillä tai puhtailla käsillä

 Myyntipaikkaa valitessasi varmista, mistä saat puhdasta vettä käsienpesuun ja 
siivoukseen

 Jos marjoihin kosketaan paljain käsin, suositellaan käsienpesuun juoksevaa vettä 
ja nestesaippuaa (esimerkiksi hanallinen vesikanisteri)

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, niin käsien puhdistusta varten täytyy löytyä 
vähintään kertakäyttöisiä kosteita puhdistusliinoja tai käsidesinfiointiainetta.

 Tällöin marjoja täytyy kuitenkin käsitellä vain puhtailla välineillä



Tuotteiden merkitseminen
Ulkomyynnissä annettavat tiedot

 Pakkaamattomien kasvisten, marjojen ja sienten 
(myös avonaiset rasiat) myyntikyltissä: 

 Elintarvikkeen nimi

 Alkuperämaa

 Laatuluokka (mansikka, omena, päärynä, salaatti, 
tomaatti, paprika, sitrushedelmät, kiivi, persikka, 
nektariini ja viinirypäleet)

 Lajike (omena, päärynä, appelsiini, viinirypäleet ja 
peruna)

 Esimerkiksi marjasekoituksissa täytyy ilmoittaa jokaisen 
marjan alkuperämaa erikseen



Tuotteiden merkitseminen

 Myyntilaatikoissa ja suljetuissa 
rasioissa on oltava seuraavat tiedot: 

 Elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei 
näkyvissä

 Pakkaajan/lähettäjän nimi ja osoite

 Alkuperämaa

 Erätunnus

 Sisällön määrä

 Laatuluokka 
 mansikka, omena, päärynä, salaatti, tomaatti, 

paprika, sitrushedelmät, kiivi, persikka, 
nektariini ja viinirypäleet

 Lajike 
 omena, päärynä, appelsiini, viinirypäleet ja 

peruna

 Hedelmälihan väri 
 persikka ja nektariini

 Perunalla pakkauspäivämäärä ja 
säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika

 Käyttöohje tarvittaessa 
 esim. korvasienille täytyy olla varoitusmerkintä 

myrkyllisyydestä ja käsittelyohjeet!

 Ruokavirasto suosittelee, että tuoreita 
korvasieniä myytäisiin kuluttajille ainoastaan 
palvelumyyntinä



Marja- ja kasvistuotteiden erityisvaatimuksista

 Avonaiset marjaropeet – ei pakkausmerkintöjä

 Käsittelemättömät tuoreet marjat, hedelmät, kasvikset ja 
sienet 

 Ainesosia ei tarvitse ilmoittaa

 Ei parasta ennen-merkintää

 Tuoreitten kasvisten, marjojen, hedelmien ja sienten 
vähäiset pakkaukset – ei sisällön määrää tarvitse ilmoittaa, 
jos tarvike punnitaan ostohetkellä 

 Ohut verkko tai kalvo – saa sisällyttää painoon



Kasvisten merkinnöistä

 Vähittäismyyntiä varten esipakattu tuote (kuluttajapakkaus) luetaan pakkaukseksi, mikäli 
yhdessä pakkauksessa on useampi kuin yksi kappale tuotetta

 esimerkiksi kaksi suippopaprikaa

 tai kolme kappaletta paprikoita, ns. paprikamix

 Esim. paprikasekoitus: punainen - Hollanti, keltainen - Israel, vihreä - Espanja tai 
viinirypälesekoitus: Red Flame - Chile, Thompson Seedless – Intia

 Näissä pakkauksissa pitää olla vaaditut merkinnät sekä lisäksi pakkauksen paino

 Useampaa eri tuotetta samaan pakkaukseen ->lisäksi merkittävä kaikkien pakkauksessa 
olevien tuotteiden tai lajien nimi ja alkuperä

 Esim. omena Ida Red, I lk, Puola 1 kg; omena Granny Smith, I lk, Ranska 1 kg; päärynä
Conference, I lk, Hollanti 1 kg



Hyvä koonti tuorekasvisten merkinnöistä 
Ruokaviraston sivuilla:

https://www.ruokavirasto.fi

Yritykset Elintarvikeala

Valmistus

Elintarvikeryhmat

Kasvikset

Tuorekasvisten-merkinnat-pahkinankuoressa-
kasviskohtaisia-esimerkkeja.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/


Elintarvikehuoneistoista



Elintarvikehuoneisto

 Rakennus tai huoneisto tai niiden osaa

 Sisä- tai ulkotilassa

 Jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi

 Valmistetaan

 Säilytetään

 Kuljetetaan

 Pidetään kaupan

 Tarjoillaan 

 Tai muutoin käsitellään 

 Ei alkutuotantopaikka



Alkutuotannon tuotteiden myynnistä 
Ilmoitettavaan elintarvikehuoneistoon

 kun asetuksen 1258/2011 kg-rajat suoraan kuluttajille myynnin osalta ylittyy

 ostetaan muilta, pakataan ja myydään

 käsittelystä tai valmistuksesta, kun jatkojalostetaan alkutuotannon tuotteita niin, että niiden 
luonne muuttuu:

 mehujen ja hillojen valmistus

 yrttien kuivaus

 juuresten kuoriminen, raastaminen, pilkkominen

 marjojen pakastus

-> sovelletaan elintarvikehuoneistoille annetut vaatimukset

MUTTA koemarkkinointiin vuoden ajan, ei säännöllisesti -> ei ilmoitusta

Myynti alle 10 000  euro / a



Elintarvikkeiden riskiluokitus –
joustoja jalostukselle

 Vähäriskiset tuotteet

 Leivät, piparkakut, myllytuotteet

 Kohtalaisen riskin tuotteet

 Kasvis-, hedelmä- ja marjajalosteet

 Riskialttiit tuotteet

 Helposti pilaantuvat tuotteet

 Kalat, kalastustuotteet, liha ja lihavalmisteet

 Konditoriatuotteet 



Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden 
valmistus ja myynti

TOIMINTA ILMAN 
ELINTARVIKEHUONESTOA

Alkutuotannon yhteydessä 
tapahtuva vähäriskinen 
elintarvikehuoneistotoiminta
(myynti <10 000 €)

• Tilapuoti, jossa myynnissä 
myös muiden 
alkutuotannon tuotteita (pl. 
Raakamaito ja 
kananmunat)

• Vähäriskinen jalostus ja 
myynti (<10 000 €), 
myllytuotteet, 
huoneenlämmössä säilyvät 
leipomotuotteet

• Kesäkahvila, jossa myynnissä 
vähäriskisiä elintarvikkeita (yrttitee, 
kahvi, marjapiirakka, 
tehdasvalmisteinen jäätelö, myynti < 
10 000 €)

• Nuotioruoka ohjelmapalveluissa 
(tikkupulla, makkara, lettujen paisto

Luonnonkeruutuotteet; koemarkkinointi n. 1 vuosi
Villiyrtit ja niiden sekoitukset, sieni- ja marjatuotteet, 
kuusenkerkkävalmisteet jne. vähäriskiset valmisteet…
(myynti < 10 000 €) 



Elintarvikelainsäädännön valvonnan 
joustoja 

 EL 23/2006, muutos 352/2011:

 Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot
 Vain laitokset hyväksytään

 Omavalvontaa ei hyväksytä

 Ei kirjallista 
omavalvontasuunnitelmaa

 Ilmoitus 4 vko ennen toiminnan 
aloitusta

 Toiminnan luonne ja laajuus

 Toiminnan aloittaminen ei edellytä 
tarkastusta
 1 kk, 3 kk, 6 kk aloituksesta 

riskiperusteisesti

 Vna 1258/2011 Elintarviketurvallisuusriskeiltään 
vähäiset toiminnot:
 Paikallista vähäriskistä toimintaa

 Tulossa lisää muutoksia / helpotuksia

 Lyhyt tuotteen matka tuottajalta kuluttajalle
 Myynti suoraan kuluttajalle

 Paikalliseen vähittäismyyntiin toimittaminen

 Pakatun lihan rajaton myynti suoraan tilalta 

 Kesäkahvilat:
 Tarjottavat vähäriskisiä ja toiminta rajoittunut esim. 

marjanpoimintasesonkiin, ei tarvita 
elintarvikehuoneistoilmoitusta. Käsienpesupisteeksi riittää 
kylmä vesi ja desinfiointiaine. Tarjottavat huoneen lpt
säilyviä.



Pienellä alkuun –
Kotona valmistaminen

 EY asetus 852/2004 (liite II, luku 3) sallii elintarvikkeiden kotona 
valmistuksen mutta EY asetus 882/2004 edellyttää, että valvonnan oltava 
mahdollista -> omavalvonta, toimijan haastattelu

 Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneiston voi perustaa kotiin, mutta 
asuminen ei saa aiheuttaa toiminnalle terveysvaaraa

 Säännöllinen elinkeinonharjoittaminen vaatii 13.1.§ mukaisen ilmoituksen – laitosta ei voi 
perustaa kotiin

 Kotona sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa ei voi tarkastaa ellei ole epäilyä sellaisen 
terveysvaaran aiheuttamisesta, josta seuraa rikoslain mukainen seuraamus – piha-alue 
kuuluu kotirauhan piiriin – paikallinen ja rajoitettu toiminta (5§) sallii pienimuotoisen 
laitostoiminnan ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa.

 Kaalikääryleitä, lihapiirakoita (yhdistelmätuotteet)

 Lihan ja marjojen jäädyttäminen kotipakastimilla – ”jäädytetty, ei saa jäädyttää uudelleen” 



Elintarvikkeiden valmistaminen myyntiin kotikeittiössä

 Hygieeniset toimintatavat

 Valmistuksen ajallinen erottaminen

 Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa

 Valmistuksesta ammattimaista ja säännöllistä ja/tai 
valmistetaan helposti pilaantuvia elintarvikkeita -> 
elintarvikehuoneistoilmoitus

 Yli 3 kk herkästi pilaantuvia elintarvikkeita -> Hygieniapassi



1367/2011 -
Elintarvikehuoneistohygienia

 Rakenteelliset vaatimukset 

 Käymälä, Siivousvälinetila, Pukeutumistila

 Toiminnalliset vaatimukset

 Liha ja kala erillään, Kypsä ja raaka erillään

 Kuljetuslämpötilat

 Säilytys- ja myyntilämpötilat

 Tarjoilulämpötilat…



Elintarvikehuoneistot - Ilmoitus 

 Elintarvikehuoneisto

 Kunta

 Omavalvontavelvoite

 Ilmoitus – valvontaan liittyminen

 Kirjaamisvelvoitteet – vaikka ei vaatimuksena

Kirjallista omavalvontasuunnitelmaa



Elintarvikehygieeninen 
osaaminen

 Käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita

 Maito, liha, kala

 Kahvila, ravintola, SK, elintarviketehdas…

 Hankittava 3 kk kuluessa työn aloittamisesta

 Osaaminen osoitettava: 

 Mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, 
henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö

 Osaamistesti ja koulutus: lisätietoa Marja-Leena Hirvonen


