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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUSEHDOTUS ELINTARVIKEHYGIENIASTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN (318/2021) MUUTTAMISESTA
TIIVISTELMÄ
Asetuksella muutettaisiin elintarvikehygieniasta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(318/2021).
Elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia koskevaa 23 pykälää (rekisteröidyt elintarvikehuoneistot) ja 37
pykälää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) muutettaisiin. Pykäliä muokattaisiin selkeämmiksi ja niiden
sanamuotoja tarkennettaisiin. Lisäksi säädettäisiin siitä, että kyse on elintarvikkeiden lämpötiloja koskevista vaatimuksista. Toimijan tulisi myös ilmoittaa kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos sellainen on asetettu eikä se käy ilmi pakkausmerkinnöistä.
Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen yleisiä vaatimuksia koskevaa 38 pykälää tarkennettaisiin siten,
että toimijan tulisi ilmoittaa kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisesta elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen liittyvästä erityisehdosta.
Elintarvikeketjutietoja koskevaa 18 pykälää tarkennettaisiin ja täydennettäisiin. Pykälässä säädettäisiin siitä, miltä ajalta alkutuotannon toimijan tulisi ilmoittaa näytteiden analyysitulokset teurastamoon
tai poroteurastamoon osana elintarvikeketjutietoja. Lisäksi säädettäisiin tiedoista, jotka siipikarjaa teurastamoon lähettävän alkutuotannon toimijan tulisi ilmoittaa teurastamoon. Pykälään myös lisättäisiin
maa- ja metsätalousministeriön elintarvikevalvonnasta annetussa asetuksessa (315/2021) jo oleva
poikkeus, jonka mukaan alkuperätilan yhteydessä sijaitsevassa pienteurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin salliessa kyseisellä alkuperätilalla kasvatettujen eläinten elintarvikeketjutietoja ei tarvitsisi toimittaa pienteurastamoon, vaan ne voidaan säilyttää alkuperätilalla.
Kalastustuotteiden mukautuksia koskevaa 31 pykälää (rekisteröidyt elintarvikehuoneistot) ja 43 pykälää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) muutettaisiin. Molempia pykäliä tarkennettaisiin siten, että vapautus jäädyttämisvaatimuksesta koskisi vain Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Lisäksi 31 pykälään lisättäisiin mahdollisuus savustaa kalastustuotteita perinteisellä
menetelmällä rekisteröidyn elintarvikehuoneiston ulkopuolella, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu.
Lisäksi asetukseen tehtäisiin teknisiä tarkennuksia useisiin (20, 27, 32, 34, 49, 50, 52 ja 55) pykäliin.
Asetus tulisi voimaan syksyllä 2022.
LAINSÄÄDÄNTÖ
Euroopan unionin lainsäädäntö
Elintarvikealan yleisistä vaatimuksista säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002, jäljempänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
178/2002.
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Elintarvikealan toimijoita koskevista elintarvikehygieniavaatimuksista säädetään elintarvikehygieniasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004, jäljempänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista
erityisistä hygieniasäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 853/2004, jäljempänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004. Niiden nojalla on annettu useita komission asetuksia.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta,
poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä
asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 2074/2005, jäljempänä komission asetus (EY) N:o 2074/2005, tarkennetaan joitakin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia ja säädetään muun muassa
ominaisuuksiltaan perinteisiä elintarvikkeita koskevasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004.
Kansallinen lainsäädäntö
Elintarvikelakia (297/2021), jäljempänä elintarvikelaki, sovelletaan elintarvikkeisiin, elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin, elintarviketoimintaan sekä elintarvikealan toimijoihin kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.
Elintarvikehygieniasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (318/2021, MMM:n
elintarvikehygienia-asetus), säädetään elintarvikehygieniasta elintarvikkeiden alkutuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa ja hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa. Asetuksella täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY)
N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 säännöksiä. Lisäksi asetuksessa säädetään edellä mainittujen
EU-asetusten vaatimuksista saaduista kansallisista mukautuksista ja elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista säännöistä, jotka koskevat edellä mainituissa EU-asetuksissa mahdollistettuja poikkeuksia. Mukautukset ja kansalliset säännöt on ilmoitettu komission TRISjärjestelmän mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET
Asetusehdotuksen tavoitteena on täydentää ja selventää MMM:n elintarvikehygienia-asetusta, ja siten helpottaa sen soveltamista.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään tietyistä eläinperäisten elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista. Vastaavasti kansallisessa lainsäädännössä olisi tarkoituksenmukaista säätää elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista, eikä elintarvikkeiden säilytysolosuhteiden lämpötilavaatimuksista, vaikka elintarvikkeet saavuttavatkin niiden säilytysolosuhteiden lämpötilan viipeellä. Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat toivoneet voimassa olevan säädöstekstin selkeyttämistä ja yhtenäistämistä edellä mainitun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 853/2004 elintarvikkeiden lämpötilavaatimusten kanssa, sillä voimassa olevaa säädöstekstiä pidetään epäselvänä ja sen valvominen koetaan hankalaksi. Ehdotettu muutos helpottaisi ja yhdenmukaistaisi elintarvikevalvontaviranomaisten suorittamaa elintarvikkeiden lämpötilavaatimusten valvontaa. Asetuksessa edelleen mahdollistettaisiin se, että toimija voi poiketa pykälissä säädetyistä elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista, jos toimija osoittaa, ettei elintarviketurvallisuus poikkeamisesta
vaarannu.
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Elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen saattaa liittyä erityisehtoja. Hyväksytylle
elintarvikehuoneistolle lisättäisiin velvoite ilmoittaa vastaanottavalle toimijalle tällaisista erityisehdoista kirjallisesti, eli suullinen ilmoitus ei olisi enää riittävä. Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin
kyseisen tiedon kulkeminen elintarvikeketjussa. Ehdotettu muutos myös helpottaisi elintarvikevalvontaviranomaisten suorittamaa elintarvikkeiden käsittelyyn ja markkinoille saattamiseen liittyvien erityisehtojen valvontaa. Ehdotetun muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa hallinnollista taakkaa hyväksytyille elintarvikehuoneistoille, sillä käytännössä erityisehdoista on jo nykyisin ilmoitettu pääsääntöisesti kirjallisesti.
Elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 853/2004 liitteen II III jaksossa määriteltyjä elintarvikeketjua koskevia tietoja, jotka lähetetään teurastamoon etukäteen tai virkaeläinlääkärin luvalla teuraseläinten mukana. Elintarvikeketjutietoja koskevien vaatimusten täydentäminen ja tarkentaminen selventäisi käytäntöä ja parantaisi säännöksen
tarkoituksenmukaisuutta. Ehdotetun muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa hallinnollista taakkaa alkutuotannon toimijoille, sillä vastaavista vaatimuksista säädettiin aiemmassa kansallisessa lainsäädännössä, joka oli voimassa kevääseen 2021 saakka.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään kalastustuotteita koskevasta jäädyttämisvaatimuksesta, josta on saatu kansallinen vapautus kilohailille ja silakalle ja niistä
valmistetuille tuotteille. Tätä kansallista mukautusta tarkennettaisiin siten, että sitä voitaisiin soveltaa
vain Itämerestä pyydettyyn silakkaan ja kilohailiin ja niistä saataviin tuotteisiin. Ehdotetulla muutoksella ei olisi käytännön vaikutuksia, sillä kyseisiin tuotteisiin on käytetty tähänkin asti vain Itämerestä
pyydettyä silakkaa ja kilohailia.
Rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa mahdollistettaisiin kalastustuotteiden savustus perinteisellä
menetelmällä elintarvikehuoneiston ulkopuolella, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu. Ulkosavustusmahdollisuudesta säätäminen selventäisi tilannetta, sillä tällä hetkellä kalastustuotteiden savustuksesta ulkona on ohjeistettu vain Ruokaviraston ohjeen tasolla. Mahdollisuus kalastustuotteiden
savustamiseen ulkona rajattaisiin rekisteröidyille elintarvikehuoneistoille. Suomen (käytännössä maaja metsätalousministeriön) tulee ilmoittaa tämä poikkeus Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille
komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 7 artiklan mukaisesti.
Ehdotettu muutos voisi vaikuttaa joihinkin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, jotka eivät enää jatkossa voisi savustaa kalastustuotteita hyväksytyn elintarvikehuoneiston ulkopuolella. Toisaalta kyseiset toimijat voisivat halutessaan perustaa rekisteröidyn elintarvikehuoneiston.
VALMISTELU
Asetusehdotus valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä yhteistyössä elintarvikevalvontaviranomaisten (Ruokavirasto ja Lapin aluehallintovirasto) kanssa. Asetusehdotus on kansallisella lausuntokierroksella 6.7.–31.8.2022. Lausuntoa pyydetään seuraavilta tahoilta: aluehallintovirastot, Elintarviketeollisuusliitto ry, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry, Eläinten Terveys ETT ry,
Helsingin yliopisto/eläinlääketieteellinen tiedekunta/elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden
osasto, Kuluttajat Konsumenterna ry, Lihakeskusliitto ry, Luomuliitto ry, Luonnonvarakeskus, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Paliskuntain yhdistys,
Päivittäistavarakauppayhdistys ry, Ruokavirasto, saamelaiskäräjät, sosiaali- ja terveysministeriö,
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry, Suomen Eläinlääkäriliitto SELL ry, Suomen Kalakauppiasliitto, Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry, Suomen Kunnaneläinlää-
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käriliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry, Suomen
Teurastamoyrittäjät ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuotantohyönteiset ry ja Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry.
VOIMAANTULO
Asetus tulisi voimaan syksyllä 2022.
YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ
3

luku Alkutuotanto

Liha
18 § Elintarvikeketjutiedot
Pykälässä säädetään elintarvikeketjutiedoista. Niillä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jaksossa määriteltyjä elintarvikeketjua koskevia tietoja, jotka
lähetetään teurastamoon etukäteen tai virkaeläinlääkärin luvalla teuraseläinten mukana. Pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin ja pykälää täydennettäisiin.
Pykälän 2 momentissa verbi ”toimittaa” korvattaisiin verbillä ”ilmoittaa”, jota käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdassa. Momentin 2
kohdan toisen virkkeen sanamuotoa selvennettäisiin siten, että Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdan c alakohdan tiedot olisi ilmoitettava myös
niistä varoajallisista lääkkeistä, joiden varoaika on ollut voimassa tai se on päättynyt viimeisen 30
vuorokauden aikana. Momentin 4 kohtaa tarkennettaisiin ja täydennettäisiin. ”Vierasainevalvonnan”
sijaan käytettäisiin muotoilua ”jäämien seuranta ja valvonta”, linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdan e alakohdan kanssa. Muut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdan e alakohdan
mukaiset näytteiden analyysitulokset kuin jäämien seurannan ja valvonnan tulokset olisi ilmoitettava
kolmen kuukauden ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta. Tämä
vaatimus oli kumotussa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetussa asetuksessa (1368/2011), jäljempänä alkutuotantoasetus 1368/2011, jota sovellettiin kevääseen 2021 saakka.
Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jolloin voimassa oleva 3 momentti siirtyisi 4 momentiksi. Kun
alkutuotannon toimija lähettää siipikarjaa teurastamoon, hänen olisi ilmoitettava teurastamoon kasvatusaikainen kuolleisuus lähetettävässä siipikarjaerässä sekä lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, saapumiserän koko ja lintujen alkuperä (hautomon nimi). Lisäksi alkutuotannon toimijan olisi
ilmoitettava eläintautilain (76/2021) 11 §:n nojalla säädetyn salmonellavalvonnan piirissä olevien lintujen osalta kunnaneläinlääkärin viimeisimmän tarkastuksen ajankohta ja tarkastustulos sekä tieto
viimeisimmän salmonellatutkimuksen ajankohdasta ja tutkimustuloksesta. Myös nämä vaatimukset
olivat kumotussa alkutuotantoasetuksessa 1368/2011.
Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevasta poikkeuksesta. Alkuperätilan yhteydessä sijaitsevassa pienteurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin salliessa kyseisellä alkuperätilalla kasvatettujen eläinten elintarvikeketjutietoja ei tarvitsisi toimittaa pienteurastamoon, vaan ne voitaisiin säilyttää alkuperätilalla. Vastaava säännös on voimassa
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olevassa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikevalvonnasta annetussa asetuksessa (315/2021,
MMM:n elintarvikevalvonta-asetus). Säännös koskee elintarvikealan toimijaa, joten se siirrettäisiin
MMM:n elintarvikehygienia-asetukseen, jossa säädetään toimijaa koskevista säännöksistä. MMM:n
elintarvikevalvonta-asetukseen jäisi pienteurastamossa toimivaa virkaeläinlääkäriä koskeva säännös
siitä, että hän voi sallia mainitun poikkeuksen elintarvikeketjutietojen toimittamisesta.
20 § Luonnonvaraista riistaa koskeva mukautus
Pykälään tehtäisiin tekninen muutos. Voimassa olevan pykälän alussa käytetty lyhenne ”EU-lainsäädäntö” kirjoitettaisiin auki muotoon ”Europan unionin (EU) lainsäädäntö”, sillä kyseistä lyhennettä käytetään asetuksessa ensimmäisen kerran 20 pykälässä. Kyseistä lyhennettä käytetään asetuksessa
myös 27, 32, 34, 49, 50, 52 ja 55 pykälässä.
4

luku Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröidyn elintarviketoiminnan yleiset vaatimukset, poikkeukset, mukautukset ja kansalliset säännöt
23 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa
Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan selkeämmin asetusehdotuksen sisältöä. Vastaava muutos
tehtäisiin asetusehdotuksen 37 pykälän otsikkoon.
Pykälässä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY)
N:o 853/2004 lämpötilavaatimuksia. Pykälän rakenne muutettaisiin selkeämmäksi ja sen sanamuotoja tarkennettaisiin. Vastaavat muutokset tehtäisiin asetusehdotuksen 37 pykälään.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista. Tämä olisi linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyjen tiettyjen eläinperäisten
elintarvikkeiden lämpötilavaatimusten kanssa. Voimassa olevassa asetuksessa elintarvikkeiden säilytys-, tarjolla olon ja jäähdytyslämpötilavaatimuksilla tarkoitetaan joko elintarvikkeiden säilytysolosuhteiden lämpötilavaatimuksia tai elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia, mikä on ollut epäselvää.
Pykälän 1 momentin vaatimuksia sovellettaisiin myös elintarvikkeiden kuljetukseen.
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tuoreiden pakattujen kalastustuotteiden, tyhjiö- ja suojakaasupakattujen jalostettujen kalastustuotteiden, kylmäsavustettujen ja tuoresuolattujen kalastustuotteiden, äyriäis- ja nilviäistuotteiden ja sulatettujen jalostamattomien kalastustuotteiden lämpötilavaatimus olisi 0–3 °C.
Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan jauhelihan ja jauhetun maksan lämpötilavaatimus olisi korkeintaan 4 °C.
Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan helposti pilaantuvien maitojen ja kermojen, muiden kuin 4
kohdassa mainittujen helposti pilaantuvien maitopohjaisten tuotteiden, elävien simpukoiden, sushin,
kalakukkojen ja muiden kuin 1 kohdassa mainittujen kylmäsäilytystä vaativien jalostettujen kalastustuotteiden, itujen, paloiteltujen kasvisten, hyönteisten sekä muiden helposti pilaantuvien elintarvikkeiden, joita ei ole erikseen mainittu tässä momentissa ja joiden lämpötilavaatimuksista ei ole säädetty
Euroopan unionin lainsäädännössä, lämpötilavaatimus olisi korkeintaan 6 °C.
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Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan sellaisten helposti pilaantuvien maitopohjaisten tuotteiden,
joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, sekä kylmäsäilytystä
vaativien pastöroitujen marja-, hedelmä- ja vihannesmehujen lämpötilavaatimus olisi korkeintaan 8
°C.
Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden lämpötilavaatimus olisi -18 °C tai kylmempi, jollei asiasta ole toisin säädetty. Tämä olisi uusi vaatimus. Vastaava
vaatimus oli kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetussa asetuksessa (1367/2011), joka oli voimassa kevääseen 2021 saakka.
Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan kuumana myytävien tai tarjolla olevien helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden lämpötilavaatimus olisi vähintään 60 °C. Säännöksen sisältö vastaa voimassa olevaa
lainsäädäntöä.
Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa säädetystä poiketen kuumentamalla valmistettuja helposti pilaantuvia leipomotuotteita, kalakukkoja ja muita vastaavia tuotteita saisi myyntipaikassa säilyttää huoneenlämmössä niiden vastaanotto-, valmistus- tai paistopäivänä. Tämän jälkeen niitä ei
saisi enää myydä, lukuun ottamatta kokonaisia kalakukkoja, jotka säilytettäisiin niiden vastaanotto-,
valmistus- tai paistopäivän jälkeen siten, että kalakukon lämpötila olisi korkeintaan 6 °C. Momentin
sanamuotoa tarkennettaisiin.
Pykälän 3 momentin mukaan elintarvikkeiden tarjolla oloon sovellettaisiin seuraavia vaatimuksia: Kylmäsäilytystä vaativat, helposti pilaantuvat elintarvikkeet saisivat olla tarjolla vain kerran. Jos ne olisivat tarjolla enintään neljä tuntia, niiden lämpötila saisi olla tarjolla olon aikana korkeintaan 12 °C.
Kuumana tarjolla olevat helposti pilaantuvat elintarvikkeet saisivat olla tarjolla vain kerran. Säännöksen sisältö vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Pykälän 4 momentin mukaan kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys olisi aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike olisi jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan neljän tunnin kuluessa. Säännöksen sisältö vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Pykälän 5 momentin mukaan 1 momentissa säädetystä poiketen helposti pilaantuvia jäähdytettyjä
elintarvikkeita, joilla on erilaiset lämpötilavaatimukset, saisi kuljettaa toiselle toimijalle samassa kuljetuksessa siten, että elintarvikkeiden lämpötila olisi korkeintaan 6 °C. Helposti pilaantuvia jäähdytettyjä
elintarvikkeita saisi kuljettaa kuluttajalle siten, että elintarvikkeiden lämpötila olisi korkeintaan 6 °C.
Kuumentamalla valmistettuja helposti pilaantuvia leipomotuotteita, kalakukkoja ja muita vastaavia
tuotteita saisi kuljettaa niiden valmistus- tai paistopäivänä vähittäisliikkeeseen huoneenlämmössä.
Momentin sanamuotoa tarkennettaisiin.
Pykälän 6 momentin mukaan toimija voisi kuitenkin poiketa pykälässä säädetyistä lämpötilavaatimuksista, jos toimija osoittaa, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Säännöksen sisältö vastaa voimassa
olevaa lainsäädäntöä.
Pykälän 7 momentin mukaan toimijan olisi ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos elintarvikkeelle olisi sellainen asetettu eikä vaatimus käy ilmi elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä. Momentin sanamuotoa tarkennettaisiin lisäämällä
momenttiin sana ”kirjallisesti”.
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27 § Kansalliset säännöt vähittäisliikkeen vähäisestä, paikallisesta ja rajoitetusta toiminnasta
Pykälässä säädetään vähittäisliikkeen vähäistä, paikallista ja rajoitettua toimintaa koskevista kansallisista säännöistä, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004
1 artiklan 5 b ii kohdan perusteella ja elintarvikelain 22 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. Kansalliset
säännöt on ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/132/FIN ja 2011/302/FIN.
Pykälän 1 momentin sanamuoto palautettaisiin vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 5 b ii kohdan sanamuotoa ja komissiolle ja muille jäsenvaltioille
tehdyn ilmoituksen sanamuotoa. Pykälässä olleet sanat ”vähittäisliikkeessä käsiteltyjä” poistettaisiin
ja sana ”korkeintaan” korvattaisiin sanalla ”enintään”. Hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa ei vaadita
silloin, kun eläinperäisiä elintarvikkeita toimitetaan enintään 1 000 kilogrammaa vuodessa ja sen ylittävältä osalta enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläinperäisten elintarvikkeiden vuotuisesta toimitusmäärästä maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä toiseen vähittäisliikkeeseen, joka toimittaa eläinperäiset elintarvikkeet suoraan kuluttajalle. Tämä sanamuoto oli kumotussa valtioneuvoston
eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetussa asetuksessa (1258/2011),
jota sovellettiin kevääseen 2021 saakka.
Kalastustuotteet
31 § Rekisteröidyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevat mukautukset kalastustuotteiden
osalta
Pykälässä säädetään rekisteröidyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevista, EU-lainsäädännöstä
saaduista mukautuksista kalastustuotteiden osalta. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III VIII jakson III luvun D kohdan jäädyttämisvaatimus ei koske silakkaa (Clupea harengus membras), kilohailia (Sprattus sprattus) ja
niistä valmistettuja tuotteita. Mukautus on ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numerolla
2015/279/FIN. Kyseistä 2 kohtaa tarkennettaisiin siten, että vapautus jäädyttämisvaatimuksesta koskisi vain Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Tämä ei muuttaisi nykyistä käytäntöä.
Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan kalastustuotteita voitaisiin savustaa perinteisellä
menetelmällä rekisteröidyn elintarvikehuoneiston ulkopuolella, jos elintarviketurvallisuus ei vaarantuisi. Savustustoimintaan ei tällöin sovellettaisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 852/2004 liitteen II II luvun 1 kohdan vaatimuksia. Suomen (käytännössä maa- ja metsätalousministeriön) tulee ilmoittaa tämä poikkeus Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 7 artiklan mukaisesti.
Liha
32 § Kansalliset säännöt siipikarjan ja tarhatun kanin lihasta
Pykälässä säädetään siipikarjan ja tarhatun kanin lihaa koskevista kansallisista säännöistä. Ne on
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 d kohdan perusteella ja ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/132/FIN, 2011/302/FIN,
2015/527/FIN ja 2015/629/FIN.
Pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentissa mainittuun toimintaan sovelletaan tämän asetuksen 4 lukua. Ehdotetun muutoksen mukaan
1 momentin mukaiseen toimintaan ei sovellettaisi tämän asetuksen 4 luvun 27 pykälää, sillä Euroopan
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 d kohdassa edellytetään, että
kyseistä siipikarjan ja tarhatun kanin lihaa saa toimittaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat
lihan ja siitä valmistetut tuotteet suoraan kuluttajalle. Kyseistä lihaa ei siten voi toimittaa vähittäisliikkeistä toisiin vähittäisliikkeisiin. Lihan lämpötilavaatimusta täsmennettäisiin siten, että kyse on elintarvikkeen lämpötilavaatimuksesta. Lihan lämpötilavaatimus säilytyksessä ja kuljetuksessa olisi korkeintaan 6 °C.
34 § Kansalliset säännöt luonnonvaraisen riistan lihasta
Pykälässä säädetään luonnonvaraisen riistan lihaa koskevista kansallisista säännöistä. Ne on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 e kohdan perusteella ja ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/132/FIN ja 2011/302/FIN.
Pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentissa mainittuun toimintaan sovelletaan tämän asetuksen 4 lukua. Ehdotetun muutoksen mukaan
1 momentin mukaiseen toimintaan ei sovellettaisi tämän asetuksen 4 luvun 27 pykälää, sillä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 e kohdassa edellytetään, että
kyseistä luonnonvaraisen riistan lihaa saa toimittaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan
ja siitä valmistetut tuotteet suoraan kuluttajalle. Kyseistä lihaa ei siten voi toimittaa vähittäisliikkeistä
toisiin vähittäisliikkeisiin.
5

luku Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Hyväksytyn elintarvikehuoneiston yleiset vaatimukset ja mukautukset
37 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa
Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan selkeämmin asetusehdotuksen sisältöä. Vastaava muutos
tehtäisiin asetusehdotuksen 23 pykälän otsikkoon.
Pykälässä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY)
N:o 853/2004 lämpötilavaatimuksia. Pykälän rakenne muutettaisiin selkeämmäksi ja sen sanamuotoja tarkennettaisiin. Vastaavat muutokset tehtäisiin asetusehdotuksen 23 pykälään.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista. Tämä olisi linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 kanssa, sillä siinäkin säädetään elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista, eikä elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimuksista. Pykälän 1
momentin vaatimuksia sovellettaisiin myös elintarvikkeiden kuljetukseen.
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan kylmäsavustettujen ja tuoresuolattujen kalastustuotteiden
sekä sellaisten tyhjiö- ja suojakaasupakatut kalastustuotteiden, joiden lämpötilavaatimuksista ei ole
säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä, lämpötilavaatimus olisi 0–3 °C. EU-lainsäädännössä on
säädetty muun muassa tuoreiden kalastustuotteiden ja sulatettujen jalostamattomien kalastustuotteiden lämpötilavaatimuksista kalastustuotteiden varastoinnissa.
Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan helposti pilaantuvien maitojen ja kermojen, muiden kuin 3
kohdassa mainittujen helposti pilaantuvien maitopohjaisten tuotteiden, elävien simpukoiden, sushin,
kalakukkojen ja muiden kuin 1 kohdassa mainittujen jalostetuttujen kalastustuotteiden lämpötilavaatimus olisi korkeintaan 6 °C.
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Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan sellaisten helposti pilaantuvien maitopohjaisten tuotteiden,
joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, lämpötilavaatimus olisi
korkeintaan 8 °C.
Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden lämpötilavaatimus olisi -18 °C tai kylmempi, jollei asiasta ole toisin säädetty. Tämä olisi uusi vaatimus.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeuksesta 1 momentin vaatimuksista. Kuumentamalla valmistettuja kalakukkoja ja muita vastaavia tuotteita saisi kuljettaa niiden valmistus- tai paistopäivänä
vähittäisliikkeeseen huoneenlämmössä. Säännöksen sanamuotoa tarkennettaisiin voimassa olevan
säännöksen sanamuotoon nähden.
Pykälän 3 momentin mukaan toimija voisi kuitenkin poiketa pykälässä säädetyistä lämpötilavaatimuksista, jos toimija osoittaa, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Säännöksen sisältö on vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Pykälän 4 momentin mukaan toimijan olisi ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos elintarvikkeelle on sellainen asetettu eikä vaatimus käy ilmi elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä. Momentin sanamuoto muutettaisiin asetusehdotuksen 23 pykälän 7 momenttia vastaavaksi.
38 § Hyväksytyn elintarvikehuoneiston rakenteita ja toimintaa koskevat yleiset vaatimukset
Pykälässä säädetään hyväksytyn elintarvikehuoneiston rakenteita ja toimintaa koskevista sellaisista
yleisistä vaatimuksista, joista ei ole säädetty EU-lainsäädännössä.
Asetusehdotuksella muutettaisiin pykälän 2 momentin sanamuotoa selvemmäksi. Säännöksen sisältö ei muuttuisi.
Pykälän 5 momentin mukaan toimijan on ilmoitettava elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisesta elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen liittyvästä erityisehdosta. Tällaisia erityisehtoja ovat esimerkiksi lihantarkastuksessa lihalle määrätyt pakastus- tai kuumennuskäsittelyt sekä kalastustuotteiden PAH- ja dioksiinipoikkeusten edellyttämät tiedot.
Asetusehdotuksessa pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin siten, että 5 momenttiin lisättäisiin sana
”kirjallisesti”. Toimijan olisi siis ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisesta elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen liittyvästä erityisehdosta.
Kalastustuotteet
43 § Kala-alan hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevat mukautukset
Pykälässä säädetään EU-lainsäädännöstä saaduista mukautuksista, jotka koskevat kala-alan hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimintaa. Pykälän 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III VIII jakson III luvun D kohdan jäädyttämisvaatimus ei koske
silakkaa (Clupea harengus membras), kilohailia (Sprattus sprattus) ja niistä valmistettuja tuotteita.
Kyseisiä tuotteita ei saa toimittaa muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden markkinoille. Mukautus
on ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numerolla 2015/279/FIN.
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Kyseistä 2 kohtaa tarkennettaisiin siten, että vapautus jäädyttämisvaatimuksesta koskisi vain Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Tämä ei muuttaisi nykyistä käytäntöä.
Liha
49 § Teurastamon, poroteurastamon ja riistan käsittelylaitoksen rakenteita koskevat yleiset
mukautukset
Pykälässä säädetään EU-lainsäädännöstä saaduista yleisistä mukautuksista, jotka koskevat teurastamon, poroteurastamon ja riistan käsittelylaitoksen rakenteita. Pykälän sanamuotoa selvennettäisiin,
mutta sen sisältö säilyisi ennallaan.
50 § Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamon rakenteita koskevat lisävaatimukset
Pykälässä säädetään kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamon rakenteita koskevista lisävaatimuksista. Pykälän 3 momentin mukaan teurastamossa on oltava tila itsestään kuolleiden eläinten raadonavausta varten.
Pykälän 3 momentin sanamuotoa tarkennettaisiin viittaamalla MMM:n elintarvikevalvonta-asetukseen. Ehdotetun muutoksen mukaan teurastamossa olisi oltava tila elintarvikevalvonnasta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) 6 §:n mukaisen raadonavauksen tekemiseen.
Virkaeläinlääkärin on tehtävä raadonavaus paitsi itsestään kuolleille eläimille, myös eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä lopetetuille eläimille, jos niissä epäillään tautia, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen tai toiseen eläimeen.
52 § Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamon rakenteita koskevat mukautukset
Pykälässä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III
rakenteellisista vaatimuksista saaduista mukautuksista, jotka koskevat kotieläiminä pidettävien
sorkka- ja kavioeläinten pienteurastamoja. Mukautukset on ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään
numeroilla 2011/54/FIN ja 2015/601/FIN.
Pykälän 2 momentin muotoilua parannettaisiin, mutta sisältöön ei ehdoteta muutoksia.
55 § Siipikarjateurastamon rakenteita koskeva mukautus
Pykälässä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III
rakenteellisista vaatimuksista saadusta mukautuksesta, joka koskee siipikarjan pienteurastamoita.
Mukautus on ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/54/FIN ja 2016/301/FIN.
Pykälän 2 momentin sanamuotoa tarkennettaisiin, mutta sisältöön ei ehdoteta muutoksia.

