
Kansallisten hygienia-asetusten uudistus 

• elintarvikelain kokonaisuudistuksen rinnalla uudistetaan kansallinen 

elintarvikehygienialainsäädäntö 

• elintarvikelain sisältö vaikuttaa kansallisten asetusten sisältöön 

• tavoitteena yksinkertaistaa lainsäädäntöä, taustalla norminpurku 

• perustana on EU-lainsäädäntö: 

• EU-asetuksessa 852/2004 yleiset elintarvikehygienian 

perusperiaatteet, joita kansallisesti sovelletaan / tulkitaan   

• EU-asetuksessa 853/2004 tarkempia sääntöjä eläimistä saatavista 

elintarvikkeista 

• EU-asetus 854/2004, joka kumoutuu EU-asetuksen (2017/625) ja 

sen nojalla annettavien komission asetusten myötä (siirtymäaika 

14.12.2019 saakka) 



Kansalliset asetukset 

 

1. MMM:n elintarvikehygienia-asetus 

2. MMM:n elintarvikevalvonta-asetus  

3. MMM:n zoonoosiasetus 

 

• asetukset voimaan yhtä aikaa uuden elintarvikelain kanssa (2019?) 

 

• asetusluonnokset  1 - 2 lausunnoille yhtä aikaa 

elintarvikelakiehdotuksen kanssa, asetusluonnos 3 myöhemmin 

erikseen 



MMM:n elintarvikehygienia-asetus (1) 
 

• elintarvikehygienia-asetus korvaisi seuraavat asetukset: 

– MMMa elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 

(1368/2011) 

– MMMa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen 

elintarvikehygieniasta (699/2013) 

– MMMa ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 

(1367/2011) 

– MMMa laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) 

– VNa eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista 

(1258/2011) 

sekä osin: 

– VNa elintarvikevalvonnasta (420/2011) 

– MMMa sikojen sairastavuuden seurannasta (6/EEO/2012) 

 



MMM:n elintarvikehygienia-asetus (2) 
 

• elintarvikehygienia-asetuksen suunniteltu sisältö: 

– EU-lainsäädännön mahdollistamat kansalliset säännöt 

– komission hyväksymät mukautukset EU-lainsäädännöstä 

– toimijan ilmoitukset ja hyväksymishakemukset 

– tarpeelliset sitovat säännökset (esim. kirjanpidon säilytysajat) 

– kansalliset lämpötilavaatimukset (joustomahdollisuus) 

 

• nykyisistä asetuksista yksityiskohtia tarvittaessa Eviran ohjeisiin 

 

• elinkeinon hyvän käytännön ohjeet 

 



Hygienia-asetuksen alustava rakenne 
 • 1 luku Yleiset säännökset (soveltamisala, määritelmät) 

• 2 luku Yleiset vaatimukset (tietojen kirjaaminen) 

• 3 luku Alkutuotantoa koskevat vaatimukset (alkutuotantoilmoitus)  

• 4 luku Elintarvikehuoneistoja koskevat vaatimukset (mukautukset, 

lämpötilavaatimukset, tarkastamattoman lihan käsittely) 

• 5 luku Rekisteröityä elintarvikehuoneistoa koskevat vaatimukset 

(ilmoitus elintarviketoiminnasta, vähittäisliikkeen vähäinen, 

paikallinen ja rajoitettu toiminta, pakasteita koskeva mukautus, 

eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon) 

• 6 luku Laitosta koskevat vaatimukset (hyväksymishakemus) 

• 7 luku Kasveja, sieniä ja hunajaa koskevat vaatimukset (kansalliset 

säännöt) 

• 8 luku Maitoa koskevat vaatimukset (kansalliset säännöt, 

toimittaminen vähittäismyynnistä toiseen) 

• 9 luku Munia koskevat vaatimukset (kansalliset säännöt) 

• 10 luku Kalastustuotteita koskevat vaatimukset (kansalliset säännöt, 

mukautukset) 

 

 

 

 



• 11 luku Lihaa koskevat yleiset vaatimukset (teurastamisen 

aloittaminen alkutuotantopaikalla, elintarvikeketjutiedot, 

teurastamoa ja riistan käsittelylaitosta koskevat mukautukset) 

• 12 luku Kotieläiminä pidettävät sorkka- ja kavioeläimet 

(pienteurastamoa koskevat mukautukset) 

• 13 luku Siipikarja ja tarhatut kanit (kansalliset säännöt, 

pienteurastamoa koskeva mukautus) 

• 14 luku Porot (poronlihaa ja poron kuivalihan laitosvalmistusta 

koskevat mukautukset, poroteurastamon vaatimukset ja 

mukautukset) 

• 15 luku Tarhattu riista (teurastamon ja pienteurastamon vaatimukset 

ja mukautukset) 

• 16 luku Luonnonvarainen riista (luonnonvaraista riistaa ja 

luonnonvaraisen riistan lihaa koskevat kansalliset säännöt, 

luonnonvaraista riistaa koskevat mukautukset) 

• Liite 1 Eräiden elintarvikkeiden merikuljetusten hygieniavaatimukset 

(nestemäiset öljyt ja rasvat, raakasokeri) 

 

 

 

 

 



MMM:n elintarvikevalvonta-asetus 

• elintarvikevalvonta-asetus korvaisi seuraavat asetukset: 

– MMMa lihantarkastuksesta (590/2014) 

sekä osin: 

– VNa elintarvikevalvonnasta (420/2011) 

– MMMa sikojen sairastavuuden seurannasta (6/EEO/2012) 

 

• asetuksesta tarkoitus karsia mm. viittaukset EU-lainsäädäntöön sekä 

tarkastuseläinlääkäreitä ym. henkilökuntaa koskevat ”työnjohdolliset” 

säännökset 

 

• EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625 ja sen nojalla annettavat 

komission asetukset aiheuttavat muutostarpeita  

 



MMM:n zoonoosiasetus 

• zoonoosiasetus korvaisi seuraavat asetukset: 

– MMMa broilereiden kampylobakteerivalvonnasta (10/EEO/2007) 

– MMMa nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja 

pitopaikassa (24/EEO/2006) 

– MMMa teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin 

liittyvistä toimenpiteistä (7/EEO/2009) 

– MMMa salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa (134/2012) 

– MMMa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen 

elintarvikehygieniasta (699/2013): mikrobiologiset 

tutkimusvelvoitteet? 

• osassa em. asetuksia kansallinen uudistustarve 

• salmonella-asetukset  MMMa (1030/2013) ja (1037/2013) jäävät 

eläintautilainsäädäntöön 

 



Kiitos! 

 

 


