
   
  

 
Luonnos 24.10.2019  
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus  

elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan elintarvikkeiden alkutuo-

tannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) 
2 § ja 4 § sekä liitteen 3 luvut 1, 2 ja 5, sellaisina kuin luku 1 on asetuksessa 449/2013 ja luku 
5 on asetuksessa 84/2017, seuraavasti: 

 
2 § 

Soveltamisalan rajoitukset  
 

Luonnonvaraisten kasvien ja sienten alkutuotantoa eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 ve-
den laatua ja tutkimista koskevat vaatimukset. 

Luonnonvaraisen riistan metsästystä eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 veden laatua ja 
tutkimista koskevat vaatimukset eivätkä liitteen 2 vaatimukset teuraseläimiä koskevista tie-
doista. 

Kalastusta ja vesiviljelyä eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimista 
koskevat vaatimukset. 
 
--------------------------------------------- 

4 § 
Omavalvonta 

 
Alkutuotannon omavalvonnasta säädetään yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 artiklassa 

ja liitteessä I, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteissä II ja III sekä 
elintarvikelain 19 §:ssä.  
 

-------------------------------------------- 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

 

xx päivänä xxkuuta 2019 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 

 
 
Erityisasiantuntija Maaria Hackzell 
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Liite 3 
 
 
VAATIMUKSET LUOVUTETTAESSA TAI TOIMITETTAESSA ALKUTUOTAN-
NON TUOTTEITA VÄHÄRISKISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN ASETUKSEN   2 
JA 3 §:N MUKAISESTI  
 
----------------------------------------------- 
Luku 1. Kasveista ja sienistä saatavat alkutuotannon tuotteet sekä hunaja  
 
Kun kasveista ja sienistä saatavia alkutuotannon tuotteita tai hunajaa luovutetaan suoraan ku-
luttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n kohdan 1 mukaisesti tai toimite-
taan paikalliseen vähittäismyyntiin saman asetuksen 3 §:n kohdan 1 mukaisesti, alkutuotantoon, 
luovutukseen ja toimittamiseen sovelletaan tämän asetuksen kasvien, sienten ja hunajan alku-
tuotantoa koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevia 
vaatimuksia. 
 
Vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen mukaiseen itujen tuotantoon sovelletaan kuiten-
kin kaikkia kasvien alkutuotannolle tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. 
 
Luku 2. Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina 
 
Kun kalastustuotteita luovutetaan suoraan kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun ase-
tuksen 2 §:n kohdan 2 mukaisesti, alkutuotantoon ja luovutukseen sovelletaan eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson VIII alkutuotantoa koskevia vaati-
muksia sekä tämän asetuksen kalastusta ja vesiviljelyä koskevia vaatimuksia.  
 
------------------------------------------------ 
 
Luku 5. Munat  
 
5.1. Suoraan kuluttajalle luovutettavat munat  
 
Kun munia luovutetaan suoraan kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n 
kohtien 6 ja 7 mukaisesti, alkutuotantoon ja luovutukseen sovelletaan eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson X alkutuotantoa koskevia vaatimuksia, tä-
män asetuksen munien tuotantoa koskevia vaatimuksia, ja lisäksi seuraavaa vaatimusta:  
Munat eivät saa olla rikkinäisiä, eikä niitä saa pestä. 
 
5.2. Vähittäismyyntiin toimitettavat munat  
 
Kun munia toimitetaan vähittäismyyntiin vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 3 §:n 
kohtien 4 ja 5 mukaisesti, alkutuotantoon ja toimittamiseen sovelletaan eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson X alkutuotantoa koskevia vaatimuksia, tä-
män asetuksen munien tuotantoa koskevia vaatimuksia, ja lisäksi seuraavaa vaatimusta: 
Munat eivät saa olla rikkinäisiä, eikä niitä saa pestä. 
 


