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1258/2011

Valtioneuvoston asetus
eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011
—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 7 momentin ja 22 §:n 5 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat laissa 352/2011:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikelain
13 ja 22 §:ssä tarkoitetuista alkutuotanto-
paikkojen ja elintarvikehuoneistojen elintar-
viketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toimin-
noista.

2 §

Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan
kuluttajalle

Seuraavien tuotteiden luovutus tuottajalta
suoraan kuluttajalle katsotaan elintarvikehy-
gieniasta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäl-
jempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus,
1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläinpe-
räisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä
hygieniasäännöistä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetus,  1 artiklan 3

kohdan c ja e alakohdassa ja elintarvikelain
22 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi toiminnak-
si:

1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, leh-
tivihannekset enintään 50 000 kiloa vuodes-
sa, muut kasveista saatavat alkutuotannon
tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa
vuodessa sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa
vuodessa;

2) kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina,
enintään 5 000 kiloa vuodessa;

3) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enin-
tään 1 000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset
linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa sekä
luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10
hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuo-
dessa metsästäjää tai metsästysseuruetta koh-
den;

4) ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään
2 500 kiloa vuodessa;

5) muu raakamaito alkutuotantopaikalla,
enintään 2 500 kiloa vuodessa;

6) kananmunat alkutuotantopaikalla, pai-
kallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle
myynnissä, enintään 20 000 kiloa vuodessa;
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7) muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa
vuodessa.

(23/2017)
3 §

Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen pai-
kalliseen vähittäismyyntiin

Seuraavien tuotteiden toimittaminen tuotta-
jalta paikalliseen vähittäismyyntiin, josta
tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle, kat-
sotaan yleisen elintarvikehygienia-asetuksen
1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-
asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakoh-
dan ja elintarvikelain 22 §:n 5 momentissa
tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, leh-
tivihannekset enintään 50 000 kiloa vuodes-
sa, muut kasveista saatavat alkutuotannon
tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa
vuodessa sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa
vuodessa;

2) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enin-
tään 1 000 eläintä vuodessa ja luonnonvarai-
set linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa,
sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään
10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista
vuodessa metsästäjää tai metsästysseuruetta
kohden;

3) jäädytetty ternimaito, enintään 2 500 ki-
loa vuodessa;

4) kananmunat, jos ne toimitetaan vähit-
täiskauppoihin neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä munien kaupan pi-
tämisen vaatimusten osalta annetun komissi-
on asetuksen (EY) N:o 589/2008 34 artiklas-
sa tarkoitetulla poikkeusalueella, enintään
30 000 kiloa vuodessa;

5) muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa
vuodessa.
(23/2017)

4 §

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely

Seuraavat toiminnot katsotaan elintarvike-
lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi sekä
eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygie-
nia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e ala-

kohdassa tarkoitetuksi toiminnaksi, tai toi-
minnaksi, johon sovelletaan sanotun asetuk-
sen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukau-
tuksia:

1) siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja
lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla sil-
loin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa sii-
pikarjan tai tarhatun kanin lihaa suoraan ku-
luttajalle tai toimittaa sitä paikalliseen vähit-
täismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suo-
raan kuluttajalle; alkutuotannon toimija saa
luovuttaa ja toimittaa yhteensä enintään
40 000 kiloa siipikarjanlihaa vuodessa ja yh-
teensä enintään 20 000 kania vastaavan mää-
rän lihaa vuodessa;

2) poron teurastus, sekä poron lihan leik-
kaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun
alkutuotannon toimija luovuttaa poron lihaa
suoraan kuluttajalle poronhoitolain
(848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalu-
eella alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa
poro on teurastettu;

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotan-
topaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija
luovuttaa poron kuivalihaa suoraan kulutta-
jalle poronhoitolain 2 §:n mukaisella poron-
hoitoalueella alkutuotantopaikalta;)

4) luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintu-
jen ja hirvieläinten teurastus ja lihan leik-
kaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsäs-
tysseura toimittaa lihan paikalliseen vähit-
täismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suo-
raan kuluttajalle; metsästäjä tai metsästysseu-
ra saa toimittaa enintään 1 000 jänistä tai ka-
nia, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50
metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuo-
dessa;

5) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan
leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai met-
sästysseura luovuttaa pieniä määriä lihaa
suoraan kuluttajalle;

6) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan
leikkaaminen silloin, kun poliisi tai riistan-
hoitoyhdistys luovuttaa lihan suoraan kulut-
tajalle;

7) siipikarjan, poron, lampaan, tarhatun ka-
nin, luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintu-
jen ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen jär-
jestämässä pelastautumisharjoituksessa an-
nettavan selviytymiskoulutuksen yhteydessä.
(164/2016)
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5 §

Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja ra-
joitettu toiminta

Toimitettaessa eläimistä saatavia elintar-
vikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäis-
liikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b
alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäi-
seksi toiminnaksi katsotaan enintään 1 000
kilon vuosittaiset toimitukset. Tämän lisäksi
vähäiseksi määräksi katsotaan 1 000 kilon
ylittävän määrän osalta 30 prosenttia vähit-
täisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkei-
den vuotuisesta toimitus- ja luovutusmääräs-
tä. (164/2016)

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toimin-
nassa paikalliseksi toiminnaksi katsotaan
toimitukset maakunnan tai sitä vastaavan
alueen sisällä.

Sovellettaessa 1 momenttia suurkeittiöihin
katsotaan jakelupisteet samaan vähittäisliik-
keeseen kuuluviksi, jos niissä tapahtuva elin-
tarvikkeiden luovuttaminen on sisällytetty
ruokaa toimittavan suurkeittiön omavalvon-
tasuunnitelmaan.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Helsingissä  8 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi
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