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ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN JA –VALVONNAN JAOSTON ASIANTUNTIJARYHMÄT 

1.9.2013-1.2.2016  

 

 

ELINTARVIKEALAN PK-YRITYKSET 

- elintarvikealan pk-yritysten sekä lainsäädännöstä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten vuoropuhelun 

edistäminen MMM:n toimialaan kuuluvissa asioissa 

- pj Janne Tolvi (Kolatun Vuohijuustola)  

 

ELINTARVIKEHYGIENIA 

- Codexin hygieniakomitea CCFH; EU:n hygienialainsäädäntö ja sen toimeenpano; tehtäväalueeseen kuu-

luvat kansalliset kysymykset 

- pj Sebastian Hielm (MMM) 

 

ELINTARVIKEPARANTEET (elintarvikelisäaineet, aromit ja elintarvike-entsyymit) 

- Codexin lisäainekomitea CCFA; elintarvikelisäaineita, aromeja ja elintarvike-entsyymejä koskeva EU-

lainsäädäntö ja sen toimeenpano; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj .Anna Lemström (MMM)) 

 

ELINTARVIKETIEDOT   

- Codexin pakkausmerkintäkomitea CCFL; EU:n yleiset pakkausmerkintäsäädökset ja niiden toimeenpa-

no; ravintoarvomerkintöjä koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano; ravitsemus- ja terveysväitteitä 

koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Anne Haikonen (MMM) 

 

ELINTARVIKKEIDEN TUONTI- JA VIENTIVALVONTA 

- Codexin tuonti- ja vientivalvonta- ja sertifiointikomitea CCFICS 

- pj Satu Räsänen (MMM) 

 

ELÄINLÄÄKKEET, LÄÄKEJÄÄMÄT JA MIKROBILÄÄKERESISTENSSI 

- Codexin eläinlääkejäämäkomitea CCRVDF; EU:n eläinlääkkeitä, lääkejäämiä ja mikrobilääkeresistens-

siä koskeva lainsäädäntö, tehtäväalueeseen liittyvät strategiat ja vastaavat, tehtäväalueeseen kuuluvat 

kansalliset kysymykset 

 

KALASTUSTUOTTEET 

- Codexin kala- ja kalastustuotekomitea CCFFP; kalastustuotteita ja simpukoita koskeva EU:n hygienia-

lainsäädäntö ja sen toimeenpano; kalastustuotteiden vierasaineita koskevat asiat tiedotetaan tälle asian-

tuntijaryhmälle, mutta käsitellään kontaminantit ja radioaktiiviset jäämät -asiantuntijaryhmässä; tehtävä-

alueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Maaria Hackzell (MMM) 

 

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KOORDINOINTI  

- Codex Alimentarius komissio CAC, Codexin yleisperiaatekomitea CCGP; OIE-asioiden seuranta; FAO-

asioiden seuranta; SPS-asioiden seuranta 

- pj Anne Haikonen (MMM) 

 

KONTAKTIMATERIAALIT  

- EU:n kontaktimateriaalilainsäädntö ja sen toimeenpano; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymyk-

set 

- pj Liisa Rajakangas (MMM) 

 

 



KONTAMINANTIT JA RADIOAKTIIVISET JÄÄMÄT  

- Codexin kontaminanttikomitea CCCF; EU:n kontaminanttilainsäädäntö ja sen toimeenpano; radioaktiivi-

sia jäämiä koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysy-

mykset 

- pj Liisa Rajakangas (MMM) 

 

LIHA JA LIHANTARKASTUS  

- Codexin hygieniakomiteassa CCFH mahdollisesti käsiteltävät lihahygieniakysymykset; EU:n hygienia-

lainsäädäntö ja sen toimeenpano lihahygienian osalta ml. lihantarkastuksen modernisointi jne.; tehtävä-

alueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Anna-Maija Grönlund (MMM) 

 

MAITO JA MEIJERITUOTTEET  

- Codexin maitokomitea CCMMP (sine die); maitohygieniaa koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpa-

no; maitotuotteita koskevan tuotekohtaisen EU-lainsäädännön seuranta; tehtäväalueeseen kuuluvat kan-

salliset kysymykset 

- pj Joanna Kurki (MMM) 

 

RAVINTOLISÄT  

- ravintolisiä koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano (ml. ravintoaineiden enimmäis- ja vähimmäis-

määrät); tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Leena Mannonen (MMM) 

 

RAVITSEMUS 

- Codexin ravitsemus- ja erityisruokavaliovalmistekomitea CCNFSDU; erityisruokavaliovalmisteita kos-

keva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano; elintarvikkeiden ravitsemuksellista täydentämistä koskeva 

EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano (esim. ravitsemuksellinen riskinarviointi, ravintoaineiden enim-

mäis- ja vähimmäismäärät ja toleranssirajat); elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanon seuranta ra-

vitsemukseen liittyvien kysymysten osalta; tehtäväalueeseen kuuluvat muut kansalliset kysymykset 

- pj Anna Lemström (MMM) 

 

TORJUNTA-AINEJÄÄMÄT 

- Codexin torjunta-ainejäämäkomitea CCPR; torjunta-ainejäämiä koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toi-

meenpano; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Tiia Mäkinen-Töykkä (Evira) 

 

TUOTEKOHTAISET SÄÄDÖKSET  

- tuotekohtainen EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano (hedelmämehut, hillot, hunaja, kahviuutteet, suklaa, 

muut mahdolliset tuotekohtaiset säädökset); tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- Pj Anne Haikonen (MMM) 

 

UUDET TEKNOLOGIAT 

- (uuselintarvikkeita koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano (asioita käsitellään myös uuselintarvi-

kelautakunnassa/MMM); GM-elintarvikkeita koskeva EU-lainsäädäntö ja sen toimeenpano (asioita käsi-

tellään myös geenitekniikan lautakunnassa/STM), kansallisen päätöksenteon koordinoinnista säädetään 

VNa 910/2004); nanoteknologian liittyvien kysymysten seuranta; kloonaukseen liittyvien kysymysten 

seuranta; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset 

- pj Leena Mannonen (MMM) 

 


