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Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (420/2011) 
muuttamisesta sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukset alkutuotannon elintarvikehygie-
niasta annetun asetuksen (1368/2011) ja ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygie-
niasta annetun asetuksen (1367/2011) muuttamisesta 
 
TIIVISTELMÄ  
 
Valtioneuvoston asetusta elintarvikevalvonnasta (420/2011), jäljempänä valvonta-asetus, sekä maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksia alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011), jäljempänä 
alkutuotantoasetus, ja ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) jäl-
jempänä elintarvikehuoneistoasetus, esitetään muutettavaksi. Asetuksissa otettaisiin huomioon par-
haillaan eduskunnan käsittelyssä olevan elintarvikelain (23/2006) muutosehdotus (HE 36/2019 vp), 
joka ehdotetussa muodossa toteutuessaan kumoaisi omavalvontasuunnitelmaa edellyttävän lain 20 
§:n. Valvonta-asetusta päivitettäisiin lisäksi EU-lainsäädännöstä johtuvien muutostarpeiden vuoksi 
itutoimijoiden hyväksymisen ja ehdollisen hyväksymisen osalta. 
 
Valvonta-asetus ja alkutuotantoasetus olivat 14.12.2019 voimaan tulevien komission asetusten edel-
lyttämien muutosten vuoksi lausuntokierroksella jo kesällä 2019. Kyseiset asetusmuutosehdotukset 
on tarkoitus yhdistää nyt lausunnolla olevien asetusmuutosten kanssa samaan asetukseen.  
 
Asetukset tulisivat voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti elintarvikelain muutoksen kanssa. 
 
TAUSTAA 
 
Muutoksen taustalla on elintarvikelain muutosehdotus (HE 36/2019 vp) sekä valvonta-asetuksen osalta 
myös EU:n lainsäädännön muutokset. 
 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
EU-lainsäädäntö 
Elintarvikevalvonnasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 
rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukai-
suuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta. Asetus kuitenkin kumoutuu 14.12.2019, 
josta lähtien elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elin-
tarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojelu-
aineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) 
N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 
1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 
2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 
91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta, 
jäljempänä virallista valvontaa koskeva asetus.  
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Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista, 
mukaan lukien omavalvontaa ja sen kirjaamista koskevat vaatimukset, säädetään elintarvikehygieni-
asta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen 
elintarvikehygienia-asetus.  
Ituja tuottavien alkutuotantopaikkojen hyväksymisestä säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 
210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 852/2004 mukaisesti.  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden hygienia-asetus, liitteissä II ja III säädetään hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen 
vaatimusten lisäksi myös alkutuotantoa ja vähittäismyyntiä koskevista vaatimuksista. 

 
Kansallinen lainsäädäntö 
Valvonta-asetuksella säädetään elintarvikehuoneistoja koskevista ilmoituksista ja niiden käsittelystä 
sekä laitosten hyväksymishakemuksista ja –päätöksistä. Asetuksella säädetään lisäksi eräistä viranhal-
tijoiden kelpoisuusehdoista. 
Elintarvikehuoneistoasetuksella säädetään ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toi-
minnallisista vaatimuksista. 
Alkutuotantoasetuksella säädetään alkutuotannon rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista.  
Alkutuotantoasetuksella ja elintarvikehuoneistoasetuksella täydennetään yleisen elintarvikehygienia-
asetuksen ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen vaatimuksia. 
 
TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 
Valvonta-asetuksen, alkutuotantoasetuksen ja elintarvikehuoneistoasetuksen muutosten tarkoituksena 
on ottaa huomioon elintarvikelakiin ehdotetut muutokset. Valvonta-asetuksen muutoksella otettaisiin 
lisäksi huomioon EU-lainsäädännön muutokset. Omavalvontasuunnitelmaa ja alkutuotannon kirjal-
lista omavalvonnan kuvausta koskevien vaatimusten poistuminen keventäisi toimijoiden hallinnollista 
taakkaa.  
 
VALMISTELU 
 
Asetusluonnoksia on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä, yhteistyössä Ruokavi-
raston ja Lapin aluehallintoviraston kanssa.  
 
VOIMAANTULO  
 
Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti elintarvikelain muutoksen voimaan-
tulon kanssa. 
 
YLEISPERUSTELUT 
Omavalvonta 
 
Voimassa olevan elintarvikelain 20 § edellyttää, että elintarvikealan toimijalla alkutuotantopaikkoja 
lukuun ottamatta on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan 
olevassa esityksessä (HE 36/2019 vp) ehdotetaan elintarvikelain 20 §:n kumoamista ja omavalvontaa 
koskevan 19 §:n muuttamista. Uuden 19 §:n 1 momentin mukaan elintarvikealan toimijalla olisi oltava 
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riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Lisäksi elin-
tarvikealan toimijalla olisi oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa 
liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike sekä sen käsittely, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuo-
neisto ja harjoitettu toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toisin kuin 
voimassa olevassa laissa, erillistä kirjallista omavalvontasuunnitelmaa ei enää vaadittaisi, vaan lain 
edellyttämä järjestelmä voisi myös olla esimerkiksi elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai laadunhallin-
tajärjestelmä. Myös Ruokaviraston arvioimia hyvän käytännön ohjeita tai jopa toimijan omia työoh-
jeita voisi pienimuotoisen toiminnan yhteydessä pitää lain edellyttämänä järjestelmänä. Elintarvike-
turvallisuusjärjestelmän riittävyyttä arvioidessaan olisi viranomaisen pyrittävä varmistamaan erityi-
sesti se, missä määrin valittu järjestelmä takaa, että toimintaan osallistuvat henkilöt vaaroja torjuessaan 
toimivat ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Vaikka kirjallista omavalvontasuunnitelmaa erilli-
senä asiakirjana ei enää vaadittaisi, omavalvonnan tulokset tulisi kuitenkin dokumentoida riittävällä 
tarkkuudella siten, että dokumentoinnin perusteella valvoja voi saada tiedot valvonnan kannalta olen-
naisista asioista. Omavalvonnan kirjaamisvaatimuksista alkutuotannon kirjaamisvaatimukset mukaan 
lukien säädetään myös yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa.    
 
YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ 
 

1. VALVONTA-ASETUS 
 
1 § Soveltamisala 
 
Itujen alkutuotantoa koskevien uusien 2 a §:n ja 7 a §:n :n lisäämisen vuoksi pykälään ehdotetaan 
lisättävän maininta itujen alkutuotantopaikan hyväksymishakemuksesta sekä hyväksymispäätöksestä.  
 
2 a § Itujen alkutuotantopaikan hyväksymishakemus 
 
Komission asetuksessa (EU) N:o 210/2013 säädetään, että itujen alkutuotantopaikat on hyväksyttävä. 
Viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi valvonta-asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a §, 
jossa listataan itujen alkutuotantopaikan hyväksymishakemuksessa edellytettävät seikat. Hyväksymis-
hakemuksessa edellytettävät asiat ovat vastaavat kuin mitä edellytetään ilmoitetuilta elintarvikehuo-
neistoilta. Lisäksi hakemukseen olisi liitettävä pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötar-
koitus sekä kalusteiden ja laitteiden sijoittelu. 
 
3§ Ilmoitus elintarvikehuoneistosta 
 
Elintarvikelain muutoksella (HE 36/2019 vp) kumottaisiin omavalvontasuunnitelmaa edellyttävä lain 
20 §, jolloin valvonta-asetuksen 3 pykälän 1 momentin 6 kohtaa olisi muutettava. Omavalvontasuun-
nitelman sijasta vaadittaisiin jatkossa tieto omavalvonnasta eli tieto siitä, kuinka toimija aikoo varmis-
taa käsittelemiensä elintarvikkeiden turvallisuuden. Vaikka yhtenäistä omavalvontasuunnitelmaa ei 
enää vaadittaisi, toimijan olisi tunnistettava ja pystyttävä hallitsemaan toimintaansa liittyvät vaarat ja 
pidettävä omavalvonnasta kirjaa.  
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4 § Laitoksen hyväksymishakemus 
 
2 momentin 1 kohdan f alakohtaa ehdotetaan muutettavan vastaavasti kuin edellä 3 §:n 1 momentin 
6 kohtaa. Omavalvontasuunnitelman toimittamisen sijasta laitostoimijan olisi liitettävä hakemukseen 
tieto omavalvonnasta. 
 
5 § Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely 
 
Sana Elintarviketurvallisuusvirasto ehdotetaan korvattavaksi sanalla Ruokavirasto. 
 
6 § Ehdollinen hyväksyminen 
 
Pykälässä ehdotetaan, että myös itujen alkutuotantopaikan voisi hyväksyä ehdollisesti, ei ainoastaan 
laitosta. 
 
Koska virallisesta valvonnasta annettu asetus kumoaa EU:n valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 
14.12.2019 jälkeen, ehdotetaan viittaus valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 korvattavan viittauk-
sella virallisesta valvonnasta annetun asetuksen 148 artiklan 4 kohtaan, jossa säädetään elintarvike-
huoneiston ehdollisesta hyväksymisestä.  
 
7§ Laitoksen hyväksymistä koskeva päätös 
 
Pykälän otsikkoa ehdotetaan selvennettäväksi siten, että otsikosta käy ilmi, että kyse on laitoksen hy-
väksymisestä, eikä 7 a §:n mukaisesta itujen alkutuotantopaikan hyväksymispäätöksestä.  
 
2 momentista ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana lause, jonka mukaan Elintarviketurvallisuusvi-
rasto antaa hyväksymisen yhteydessä laitokselle hyväksymisnumeron. Numeron antamisesta sääde-
tään jo elintarvikelain 83 §:n 1 momentissa. 
 
7 a § Itujen alkutuotantopaikan hyväksymispäätös 
 
Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jossa on listattu itujen alkutuotantopaikan hyväksymis-
päätökseen kirjattavat asiat. Itujen alkutuotantopaikkojen hyväksymispäätökseen kirjattaisiin pääsään-
töisesti samat asiat kuin 7 §:ssä olevaan laitoksen hyväksymispäätökseen. 
 

2. ELINTARVIKEHUONEISTOASETUS 
 
5 § Omavalvonta 
 
Omavalvontasuunnitelmaa koskevan lakiperustan kumoutuessa olisi elintarvikehuoneistoasetuksen 
5 §:ää muutettava, koska pykälässä ei enää voisi olla viittauksia omavalvontasuunnitelmaan. Pykälässä 
ei myöskään tarvitsisi enää määritellä omavalvontaa, sillä se on määritelty laitosten elintarvikehygie-
niasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (795/2014), jonka määritelmiä sovelle-
taan elintarvikehuoneistoasetuksen 2 §:n mukaan myös tässä asetuksessa.  
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Vaikka erillisenä asiakirjana laadittua omavalvontasuunnitelmaa ei jatkossa vaadittaisi, toimijalla tulee 
olla järjestelmä, jonka avulla hän tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että 
elintarvikkeet ja toiminta täyttävät niille asetetut vaatimukset. Elintarviketurvallisuus perustuu jatkos-
sakin suurelta osin toimijoiden omavalvontaan ja omavalvonnan tulokset tulee kirjata. Velvoite tähän 
tulee myös yleisestä elintarvikehygienia-asetuksesta. Elintarvikelain muutoksella annetaan lähinnä 
enemmän joustoa omavalvonnan kuvaamistapaan. Vastaavaa joustoa on sisältynyt Ruokaviraston oh-
jeistukseen jo joitakin vuosia. 
 
1 momentissa säilytettäisiin viittaukset yleisen elintarvikeasetuksen 4 ja 5 artiklaan sekä elintarvike-
lain 19 §:ään. Koska myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteissä II ja III 
on vähittäismyyntiä koskevia vaatimuksia muun muassa kalastustuotteiden osalta, ehdotetaan mo-
menttiin lisättävän viittaukset kyseisiin liitteisiin. Lisäksi näytteiden oton ja tutkimisen osalta viitattai-
siin elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annettuun komission asetukseen (EY) N:o 
2073/2005.  
 
2 momentissa säilytettäisiin pääosin voimassa olevan asetuksen 3 momentin säännös omavalvonnan 
kirjauksista. Lisäksi momentissa on tarkennettu nykyisen 4 momentin sisältöä siten, että omavalvon-
nan tallenteiden on oltava valvontaviranomaisen saatavilla asianomaisessa elintarvikehuoneistossa. 
3 momentissa ehdotetaan säilytettäväksi nykyisessä 4 momentissa oleva vaatimus omavalvonnan kir-
jausten säilytysajoista. 
 
Pykälästä on poistettu tarpeettomana viittaukset EU:n sivutuotelainsäädäntöön ja tartuntalaissa 
(1227/2016) oleviin työntekijöiden terveydentilaa koskeviin säännöksiin, sillä kyseistä lainsäädäntöä 
on joka tapauksessa noudatettava. 
 

3. ALKUTUOTANTOASETUS 
 
2 § Soveltamisalan rajaukset 
 
Pykälän 2 ja 3 momenteista ehdotetaan poistettavaksi viittaukset kirjalliseen omavalvonnan kuvauk-
seen. 
 
4 § Omavalvonta 
 
Alkutuotannon toimijoilta ei tällä hetkellä vaadita kirjallista omavalvontasuunnitelmaa, ainoastaan kir-
jallinen kuvaus alkutuotantopaikalla käytettävistä keskeisistä menettelyistä, joita on päivitettävä toi-
minnan muuttuessa. Kirjallinen kuvaus aiheuttaa kuitenkin hallinnollista taakkaa toimijoille ja se voi-
daan rinnastaa omavalvontasuunnitelmaan. Kirjallisen kuvauksen vaatimus ylittää myös yleisen elin-
tarvikehygienia-asetuksen vaatimukset. Siten kirjallista kuvausta ja sen sisältöä koskevat vaatimukset 
ehdotetaan poistettavaksi pykälästä.  
 
Vaikka kirjallista omavalvonnan kuvausta ei jatkossa vaadittaisi, alkutuotannon toimijan tulee silti 
tunnistaa ja hallita toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvikkeet ja toiminta täyttävät 
niille asetetut vaatimukset. Alkutuotannon toimijan tulee kirjata omavalvonnan tulokset yleisen elin-
tarvikehygienia-asetuksen liitteen I A osan III kohdan mukaisesti. Alkutuotannon toimijan omaval-
vonnan kirjauksia koskeva 5 § säilyisi ennallaan. 
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Pykälässä säilytettäisiin viittaukset yleisen elintarvikeasetuksen 4 artiklaan sekä elintarvikelain 
19 §:ään. Koska myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteissä II ja III on 
alkutuotannon toimijoita koskevia vaatimuksia muun muassa maidon ja kalastustuotteiden osalta, eh-
dotetaan pykälään lisättäväksi viittaukset kyseisiin liitteisiin. 
 
Liite 3 Vaatimukset luovutettaessa tai toimitettaessa alkutuotannon tuotteita vähäriskisistä toimin-
noista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n mukaisesti 
 
Luku 1 Kasveista ja sienistä saatavat alkutuotannon tuotteet sekä hunaja 
 
Luvun 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi viittaus kirjalliseen omavalvonnan kuvaukseen. 
 
Luku 2 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina 
 
Luvusta ehdotetaan poistettavaksi viittaus kirjalliseen omavalvonnan kuvaukseen. 
 
Luku 5 Munat 
 
5.1. Suoraan kuluttajalle luovutettavat munat 
 
Luvun 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi viittaus kirjalliseen omavalvonnan kuvaukseen. 
 
5.2. Vähittäismyyntiin toimitettavat munat 
 
Luvun 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi viittaus kirjalliseen omavalvonnan kuvaukseen. 
  


