
   
  

 
Luonnos 24.10.2019  
 
 

Valtioneuvoston asetus 

elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan elintarvikevalvonnasta annetun valtioneu-

voston asetuksen (420/2011) 1 § ja 3-7 § sekä lisätään siihen uusi 2 a § ja uusi 7 a § seuraa-
vasti: 

 
1 § 

Soveltamisala  
 

Tässä asetuksessa säädetään alkutuotanto-
paikan ja elintarvikehuoneiston ilmoituksesta 
sekä itujen alkutuotantopaikan ja laitoksen 
hyväksymishakemuksesta. Asetuksessa sää-
detään myös elintarvikehuoneiston ilmoituk-
sen käsittelystä, itujen alkutuotantopaikan ja 
laitoksen hyväksymispäätöksestä ja ehdolli-
sesta hyväksymisestä sekä eräistä muista näi-
hin menettelyihin liittyvistä valvontaviran-
omaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
eräistä viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista. 
 
------------------------------------------------------- 

2 a § 
Itujen alkutuotantopaikan hyväksymishake-

mus 
 
Elintarvikelain 22 a §:n 1 momentin mukai-

sessa hakemuksessa itujen alkutuotantopaikan 
hyväksymistä varten on oltava seuraavat tie-
dot: 

1) toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot; 
2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen 

puuttuessa henkilötunnus; 
3) alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa 

nimi; 
4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu 

laajuus; 
5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta; 
6) tieto omavalvonnasta. 
Hakemukseen on liitettävä myös pohjapiir-

ros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötar-
koitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. 

 
 

3 § 
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta 

 
Elintarvikelain 13 §:n 1 momentin mukai-

sesta elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on 
käytävä ilmi: 

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta 
ja yhteystiedot; 

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen 
puuttuessa henkilötunnus; 

3) elintarvikehuoneiston nimi ja käynti-
osoite; 

4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu 
laajuus; 

5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta; 
6) tieto omavalvonnasta. 
Tori- tai muun ulkoalueen haltija voi tehdä 

ilmoituksen elintarvikehuoneistosta sisältäen 
kuvauksen alueella harjoitettavasta toimin-
nasta. 

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen vastaan-
ottava valvontaviranomainen voi pyytää toi-
mijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi 
tarpeellisia selvityksiä. 

 
4 § 

Laitoksen hyväksymishakemus 
 

Elintarvikelain 13 §:n 2 momentin mukai-
sesta laitoksen hyväksymistä koskevasta ha-
kemuksesta, joka on toimitettava liitteineen 
valvontaviranomaiselle kahtena kappaleena, 
on käytävä ilmi: 

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta 
ja yhteystiedot; 

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen 
puuttuessa henkilötunnus; 

3) laitoksen nimi ja käyntiosoite; 
4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu 

laajuus; 
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5) selvitys mahdollisesta tilojen käytön 
erityisjärjestelyistä elintarvikehygie-
nian varmistamiseksi; 

6) selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankin-
nasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja 
sivutuotteiden käsittelystä; 

7) kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous- ja 
kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaa-
litilojen pintamateriaaleista; 

8) toiminnan aloittamisajankohta. 
Hakemukseen on liitettävä: 
1) laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirus-

tukset, joista ilmenee laitoksen tuotan-
totilat, tilojen käyttötarkoitus sekä lait-
teiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitok-
sen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi: 

a) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja 
valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustar-
vikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden 
kuljetusreitit; 

b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnos-
sapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, 
kulkureitit; 

c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioi-
mispaikkojen ja lattiakaivojen sijoit-
telu; 

d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat; 
e) tieto rakennusvalvontaviranomaisen 

hyväksymän pääpiirustuksen mukai-
sesta tilan käyttötarkoituksesta ja mah-
dollisesti vireillä olevista luvista; 

f) tieto omavalvonnasta. 
Laitoksen hyväksyvä valvontaviranomai-

nen voi pyytää hakijalta muita hakemuksen 
käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja 
asiakirjoja. 

 
5 § 

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely 
 

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely 
sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen 
Ruokaviraston ylläpitämään valvontakohde-
tietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alus-
tavan riskinarvioinnin, joka tehdään elintarvi-
kelain 47 §:n mukaisen valtakunnallisen elin-
tarvikevalvontaohjelman mukaisesti. 

 
6 § 

Ehdollinen hyväksyminen 
 

Alkutuotantopaikan ja laitoksen voi hyväk-
syä ehdollisesti. Laitoksen ehdollisesta hy-
väksymisestä säädetään virallisesta valvon-
nasta ja muista virallisista toimista, jotka suo-
ritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien ter-
veyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sään-
töjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Eu-
roopan 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 asetus-
ten (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 neuvos-
ton päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) 2017/625 148 artiklan 4 koh-
dassa. 

 
7 § 

Laitoksen hyväksymistä koskeva päätös 
 

Laitoksen hyväksymispäätöksestä on käy-
tävä ilmi: 
1) toimijan nimi ja laitoksen sijainti; 
2) päätöksen perusteena käytetyt hake-

musasiakirjat; 
3) tiedot hyväksytyistä tai ehdollisesti 

hyväksytyistä toiminnoista; 
4) pyydetyt lausunnot; 
5) tehdyt tarkastukset; 
6) selvitys toimijan kuulemisesta; 
7) selvitys asianosaisten kuulemisesta; 
8) mahdollisten tutkimusten ja selvitys-

ten tulokset; 
9) mahdollisesti annetut määräykset tai 

toimintaa koskevat ehdot taikka kiellot 
ja niiden perustelut. 
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Päätökseen on liitettävä hallintolain 
(434/2003) 46 ja 47 §:n mukaisesti joko ohje 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi tai valitus-
osoitus. Toimijan on säilytettävä hakemus-
asiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, 
jossa niiden on oltava laitosta valvovan viran-
omaisen saatavilla. 

 
7 a § 

Itujen alkutuotantopaikan hyväksymispäätös 
 

Elintarvikelain 22 a §:n 2 momentin mukai-
sesta itujen alkutuotantopaikan hyväksymis-
päätöksestä on käytävä ilmi: 

1) toimijan nimi ja alkutuotantopaikan si-
jainti; 

2) hyväksytty toiminta; 
3) päätöksen perusteena käytetyt hakemus-

asiakirjat; 
4) tehdyt tarkastukset; 
5) selvitys toimijan kuulemisesta; 
6) mahdollisten tutkimusten ja selvitysten 

tulokset; 
7) mahdollisesti annetut määräykset tai toi-

mintaa koskevat ehdot taikka kiellot ja niiden 
perustelut. 

Päätökseen on liitettävä hallintolain 
(434/2003) 46 ja 47 §:n mukaisesti joko ohje 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi tai valitus-
osoitus.  

 
------------------------------------------- 

 
 
 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

 

xx päivänä xxkuuta 2019 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 

 
 
Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen 


