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Elintarviketurvallisuuden  
merkitys EU:n alueella 

 500 milj. kansalaista

 70 % kaupankäynnistä sisämarkkinakauppaa

 Harmonisoituja sääntöjä ja standardeja

 27 jäsenmaata, 21 eri kieltä

 Perinteitä, odotusarvot erilaisia

 100 tuhansia FBO

 Suurin elintarvikkeiden tuoja ja viejä 
maailmassa

-> Riskit täytyy hallita!!!



Elitarvikelainsäädännön riskiperusteisuus

LAITOSTOIMINTA

TOIMINTA 
ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA 
ALKUTUOTANTOILMOITUKSELLA

TOIMINTA ILMAN 
ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUSTA



Jäljitettävyys – Riskinhallinnan väline

Jäljitettävyys itsessään ei takaa tuotteiden turvallisuutta

Jäljitettävyys on aina osa toimijan riskinhallintaa

Jäljitettävyys täytyy osoittaa yksi askel taaksepäin ja yksi 
askel eteenpäin

Business 

operator
Supplier Customer



Jäljitettävyys – Art. 18 

 Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on 
huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää 
elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon

käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on 
tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi 
elintarvikkeeseen tai rehuun.

 ”Food and Feed”
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Jäljitettävyys vaatimus koskee koko ketjua…

 Tuottajia, kalastajia, poimijoita yms.

 Kuljetusta

 Varastointia

 Jalostusta / valmistusta

 Suurtalouksia, ammattikeittiöitä

 Kauppaa



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



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 -> omavalvonnan 
kirjaukset, toimijan haastattelu

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

 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



Omavalvonta ohjaa toimintaa

Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi 
asetettavista vaatimuksista:

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

Alkutuotantoa koskevat:
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 – velvoite on kirjattu elintarvikelakiin

 Yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään 

käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle 

saakka - Hyvää asiakaspalvelua

 Tarkoituksena on pohtia 
 Mitä riskejä toimintaan liittyy? 

 Miten riskejä hallitaan? 

 Miten virheet tarvittaessa korjataan?



Omavalvonnan merkitys…

 Omavalvontasuunnitelmassa määritetään keinot, 

joilla laadun heikkeneminen on ehkäistävissä –

kuvataan kirjallisesti tai suullisesti

 Keinot ilmaistaan ns. toimenpiderajojen ja selkeiden 

työ - ja toiminta ohjeiden avulla – toteutetaan 

jokapäiväisessä työskentelyssä

 Omavalvontasuunnitelma on oltava kaikkien 
työntekijöiden tiedossa – vastuuhenkilö kehittää ja 
ylläpitää, muista varahenkilö!



Byrokratia keveni –

ennakkohyväksynnästä ilmoitusmenettelyyn

• Elintarvikelaki (23/2006) muutos (352/2011)

– Elintarvikehuoneistosta ilmoitettava

• Vain laitokset hyväksyttävä

– Omavalvontasuunnitelmaa ei hyväksytä

– Eräistä toiminnoista ei tarvitse ollenkaan ilmoittaa

– Toiminnan aloittaminen ei edellytä tarkastusta 

• Tarkastus tehdään 1kk, 3kk tai 6kk kuluttua toiminnan 

aloittamisesta riskiperusteisesti

– Vähäinen alkutuotannon tuotteiden myynti suoraan 

kuluttajalle katsotaan alkutuotannoksi



Toimijan vastuu

 Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen 
liittyen myös omavalvonnasta

 Elintarvike- ja rehualan toimijalla on oltava riittävät 
ja oikeat tiedot

 Tuottamastaan

 Jalostamastaan ja

 Jakelemastaan tuotteesta



Toimijan on varmistettava

 Että elintarvikkeet ovat

 Kemialliselta

 Fysikaaliselta ja

 Mikrobiologiselta laadultaan

sellaisia, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisen 
terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan



Omavalvonnan rakenteesta

 MMMa 1367/2011

 Rakenteelliset vaatimukset

 Toiminnalliset vaatimukset

 Omavalvonta – 5 §

 Kuljetuslämpötilat

 Säilytys- ja myyntilämpötilat

 Tarjoilulämpötilat

 Jäähdyttäminen

 Pakasteet…



Omavalvonnan koko kuva

EPNAs 178/2002
Perusta ihmisen terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle

Toimijan vastuu: huolehdittava, että elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että nämä

vaatimukset täyttyvät

EPNAs 852/2004/EY
Kuluttajansuojan korkean tason varmistaminen

elintarvikkeiden turvallisuuden osalta; yleiset hygieniasäännöt

• Hygienia = kaikki toimenpiteet vaarojen hallitsemiseksi

• Vaara = elintarvikkeen turvallisuuden vaarantava

biologinen/kemiallinen/fyysinen tila t. tekijä

MMM 23/2006
Elintarvikkeiden turvallisuuden ja muun määräystenmukaisuuden

varmistaminen ja kuluttajan suojaaminen määräystenvastaisten

elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta

Omavalvonta on toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan,

että elintarvike ja –huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille

elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset

Elintarvikkeiden turvallisuus

• biologinen

• kemiallinen

• fysikaalinen

Kuluttajan suojaaminen taloudellisilta tappioilta ja kuluttajan harhaanjohtamisen

estäminen

• Säädösten mukainen koostumus

HACCP‐järjestelmä

Tukijärjestelmä



Tukijärjestelmä 

 Järjestelmä, jolla varmistetaan rehujen ja elintarvikkeiden 
turvallisuus ja lainsäädännön vaatimusten noudattaminen

 Sisältää hallintakeinoja

 Haittaeläintorjunta

 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilan hallintajärjestelmä

 Tarvittaessa kuvataan raja-arvot ja korjaavat toimenpiteet

 Hälytysraja (action level) – kriittinen raja lähestyy

 Kriittinen raja (critical limit) – hyväksyttävä / ei-hyväksyttävä

 Hyvän hygienian tukijärjestelmä

 Koostuu useista hygienian osa-alueiden suunnitelmista, ohjelmista ja 
ohjeista



Hyvän hygienian tukijärjestelmä

 Elintarvikehuoneisto – elintarviketurvallisuuskäytäntö

 Varastot ja säilytys – käyttö, lämpötilat

 Ylöslyöntikoneita koskevat ohjeet

 Jäljitettävyyttä koskevat ohjeet

 Raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja koskevat ohjeet

 Henkilökunnan hygieniaosaaminen

 Kunnossapito-ohjelma

 Haittaelintorjunta

 Talousveden, tuotteiden tutkimusohjelma

 Takaisinvetosuunnitelma…



VARASTO: Oulun logistiikkapalvelut 17.2.2020

Sairaalanrinne 4G, 90220 Oulu, 

Varasto 4G

PAKASTIN PAKASTIN PAKASTIN

KUIVA-AINETAVARAT 10,5 m ²

JÄÄKAAPPI

PAPERI-

SIIVOUSTARVIKKEIDEN PESU ROSKAT SIIVOUS-

SUIHKU KÄSIEN PESU TARVIKKEET

¥ ¥ PUKUKAAPPI

WC sijaitsee käytävän varrella

ULKO-OVI

ROSKAT POIS

KÄYTÄVÄ

KULKU VARASTOLLE



Omavalvonnan kirjanpito

 Pidettävä kirjaa tuloksista ja virheiden 
korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä

 ”Se mitä ei ole kirjattu, ei ole tehty”



Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

 Jokaiselle toiminnolle, tuotteelle, 
tuoteryhmälle erikseen

 Mitä vaaroja liittyy

 Vakavuus 

 Todennäköisyys



Prosessikaavio helpottaa 
arvioinnissa

 Esim. pakastetun, raa’an lihariisipasteijan 
käyttö paistopisteessä

Pakasteiden vastaanotto

Varastointi

Sulatus

Paisto

Esillepano ja myynti



Hallintakeinojen määrittäminen

 Jokainen havaittu vaara tulisi voida hallita

 Tehokkaasti

 Kaikissa työvaiheissa

 Määritetään mittauspisteitä ja raja-arvoja

 Aina ei mahdollista -> allergeenit

 HACCP-järjestelmän mukainen 
hallintaprosessi – CCP kriittinen hallintapiste

 Laitokset  



Byrokratia on keventynyt
mutta hygieniasta ja laadusta ei tingata…

Toiminnan 
hygieniavaatimukset 
ovat pysyneet 
ennallaan, mutta 
joustavuus on 
lisääntynyt.


