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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS (880/2022) ELINTARVIKEHYGIENIASTA AN-
NETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN (318/2021) MUUTTAMISESTA 

 
TIIVISTELMÄ 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (880/2022) muutetaan elintarvikehygieniasta annettua 
maa- ja metsätalousministeriön asetusta (318/2021). 
 
Elintarvikeketjutietoja koskevaa 18 pykälää tarkennetaan ja täydennetään. Pykälässä säädetään siitä, 
miltä ajalta alkutuotannon toimijan on ilmoitettava näytteiden analyysitulokset teurastamoon tai poro-
teurastamoon osana elintarvikeketjutietoja. Lisäksi säädetään tiedoista, jotka siipikarjaa teurasta-
moon lähettävän alkutuotannon toimijan on ilmoitettava teurastamoon. Pykälään myös lisätään maa- 
ja metsätalousministeriön elintarvikevalvonnasta annetussa asetuksessa (315/2021) jo oleva poik-
keus, jonka mukaan alkuperätilan yhteydessä sijaitsevassa pienteurastamossa toimivan virkaeläin-
lääkärin salliessa kyseisellä alkuperätilalla kasvatettujen eläinten elintarvikeketjutietoja ei tarvitse toi-
mittaa pienteurastamoon, vaan ne voidaan säilyttää alkuperätilalla.  
 
Elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia koskevaa 23 pykälää (rekisteröity elintarviketoiminta) ja 37 py-
kälää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) tarkennetaan siten, että toimijan on ilmoitettava kirjallisesti 
elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos sellainen on 
asetettu eikä se käy ilmi pakkausmerkinnöistä. Vastaava tarkennus tehdään hyväksyttyjen elintarvi-
kehuoneistojen yleisiä vaatimuksia koskevaan 38 pykälään. Toimijan on ilmoitettava kirjallisesti elin-
tarvikkeen vastaanottavalle toimijalle mahdollisesta elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille 
saattamiseen liittyvästä erityisehdosta. Suullinen ilmoitus ei siis enää ole riittävä. Uutena joustona 
hyväksytyille elintarvikehuoneistoille pienimuotoisessa toiminnassa on mahdollisuus erottaa myynti- 
ja tarjoilutilat myös ajallisesti elintarvikkeiden valmistustiloista.  
 
Kalastustuotteiden mukautuksia koskevaa 31 pykälää (rekisteröidyt elintarvikehuoneistot) ja 43 pykä-
lää (hyväksytyt elintarvikehuoneistot) tarkennetaan siten, että silakkaa ja kilohailia koskeva kansalli-
nen vapautus EU-lainsäädännön edellyttämästä jäädyttämisvaatimuksesta koskee vain Itämerestä 
pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Tämä ei muuta nykyistä käytäntöä. Lisäksi 
31 pykälään lisätään mahdollisuus savustaa kalastustuotteita elintarvikehuoneiston ulkopuolella pe-
rinteisellä menetelmällä, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu.  

 
Lisäksi asetukseen tehdään teknisiä tarkennuksia useisiin (20, 27, 32, 34, 38, 49, 50, 52 ja 55) pykä-
liin. 
 
Asetus tulee voimaan 15.11.2022.  
 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Euroopan unionin lainsäädäntö 
 
Elintarvikealan yleisistä vaatimuksista säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä peri-
aatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintar-
vikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (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 elintarvikehygieni-
asta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004, jäljempänä Eu-
roopan 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 no-
jalla 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 mukai-
sen 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 Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia ja säädetään muun muassa 
ominaisuuksiltaan perinteisiä elintarvikkeita koskevasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetukseen (EY) N:o 852/2004.  
 
Kansallinen lainsäädäntö 
 
Elintarvikelakia (297/2021), jäljempänä elintarvikelaki, sovelletaan elintarvikkeisiin, elintarviketuotan-
toon käytettäviin eläimiin, elintarviketoimintaan sekä elintarvikealan toimijoihin kaikissa elintarvikkei-
den tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.  
 
Elintarvikehygieniasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (318/2021, MMM:n 
elintarvikehygienia-asetus), säädetään elintarvikehygieniasta elintarvikkeiden alkutuotannossa ja sii-
hen liittyvissä toiminnoissa, rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa ja hyväksytyissä elintarvikehuo-
neistoissa. 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 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista säännöistä, jotka koskevat edellä mainituissa EU-asetuk-
sissa mahdollistettuja poikkeuksia. Mukautukset ja kansalliset säännöt on ilmoitettu komission TRIS-
järjestelmän mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille.  
 

TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 

Asetuksen tavoitteena on täydentää ja selventää MMM:n elintarvikehygienia-asetusta, ja siten hel-
pottaa sen soveltamista. 
 
Elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 853/2004 liitteen II III jaksossa määriteltyjä elintarvikeketjua koskevia tietoja, jotka lähetetään teu-
rastamoon etukäteen tai virkaeläinlääkärin luvalla teuraseläinten mukana. Elintarvikeketjutietoja kos-
kevien vaatimusten täydentäminen ja tarkentaminen selventävät käytäntöä ja parantavat säännöksen 
tarkoituksenmukaisuutta. Pykälän muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa hallinnollista taak-
kaa alkutuotannon toimijoille, sillä vastaavista vaatimuksista säädettiin aiemmassa kansallisessa lain-
säädännössä, joka oli voimassa kevääseen 2021 saakka.  
 
Rekisteröityä elintarviketoimintaa harjoittaville toimijoille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille lisä-
tään velvoite ilmoittaa kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toimijalle elintarvikkeen säilytysläm-
pötilavaatimus, jos sellainen on asetettu eikä se käy ilmi pakkausmerkinnöistä. Suullinen ilmoitus ei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2074-20191214&from=FI
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ole enää riittävä. Pykälien muutoksella pyritään varmistamaan kyseisen tiedon kulkeminen elintarvi-
keketjussa. Pykälien muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa hallinnollista taakkaa, sillä säily-
tyslämpötilavaatimukset merkitään pääsääntöisesti pakkausmerkintöihin. 
 
Elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen saattaa liittyä erityisehtoja. Hyväksytylle 
elintarvikehuoneistolle lisätään velvoite ilmoittaa vastaanottavalle toimijalle tällaisista erityisehdoista 
kirjallisesti, eli suullinen ilmoitus ei ole enää riittävä. Pykälän muutoksella pyritään varmistamaan ky-
seisen tiedon kulkeminen elintarvikeketjussa. Muutos myös helpottaa elintarvikevalvontaviranomais-
ten suorittamaa elintarvikkeiden käsittelyyn ja markkinoille saattamiseen liittyvien erityisehtojen val-
vontaa. Pykälän edellä mainitun muutoksen ei katsota aiheuttavan mainittavaa hallinnollista taakkaa 
hyväksytyille elintarvikehuoneistoille, sillä käytännössä erityisehdoista on jo nykyisin ilmoitettu pää-
sääntöisesti kirjallisesti. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään kalastustuotteita kos-
kevasta jäädyttämisvaatimuksesta, josta on saatu kansallinen vapautus kilohailille ja silakalle ja niistä 
valmistetuille tuotteille. Tätä kansallista mukautusta tarkennetaan siten, että sitä voidaan soveltaa 
vain Itämerestä pyydettyyn silakkaan ja kilohailiin ja niistä saataviin tuotteisiin. Pykälän edellä maini-
tulla muutoksella ei katsota olevan käytännön vaikutuksia, sillä kyseisiin tuotteisiin on käytetty tähän-
kin asti vain Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia.  
 
Rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa mahdollistetaan kalastustuotteiden savustus rekisteröidyn 
elintarvikehuoneiston ulkopuolella perinteisellä menetelmällä, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu. 
Ulkosavustusmahdollisuudesta säätäminen selventää tilannetta, sillä tällä hetkellä kalastustuotteiden 
savustuksesta ulkona on ainoastaan ohjeistettu Ruokaviraston ohjeella.   Suomen (käytännössä maa-
ja metsätalousministeriön) tulee ilmoittaa tämä poikkeus Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 7 artiklan mukaisesti.  Mahdollisuus kalastustuotteiden sa-
vustamiseen ulkona rajataan rekisteröidyille elintarvikehuoneistoille. Pykälän edellä mainittu muutos 
voi vaikuttaa joihinkin sellaisiin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin, joissa kalastustuotteita on 
aiemmin savustettu elintarvikehuoneiston ulkopuolella. Kyseiset toimijat voivat kuitenkin perustaa re-
kisteröidyn elintarvikehuoneiston. Rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta perinteisellä menetelmällä 
savustetut kalastustuotteet luovutetaan pääsääntöisesti suoraan kuluttajille, jolloin toimitusketju on 
lyhyt. Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot voivat myös hyödyntää MMM:n elintarvikehygienia-asetuk-
sen 27 §:n mahdollisuutta toimittaa perinteisellä menetelmällä savustettuja kalastustuotteita rajatusti 
myös toiseen vähittäisliikkeeseen, josta ne luovutetaan suoraan kuluttajalle. Tällaisten toimitusten 
enimmäismäärä on enintään 1 000 kilogrammaa eläinperäisiä elintarvikkeita vuodessa ja sen ylittä-
vältä osalta enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläinperäisten elintarvikkeiden vuotuisesta toimi-
tusmäärästä. Toimituksia voi tehdä maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä.  
 
VALMISTELU 
 
Asetus valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä yhteistyössä elintarvikevalvontavi-
ranomaisten (Ruokavirasto ja Lapin aluehallintovirasto) kanssa. Asetusehdotus oli kansallisella lau-
suntokierroksella 6.7.–31.8.2022. Lausuntoa pyydettiin seuraavilta tahoilta: aluehallintovirastot, Elin-
tarviketeollisuusliitto ETL ry, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys EHY ry, Eläinten Terveys ETT ry, 
Helsingin yliopisto/eläinlääketieteellinen tiedekunta/elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden 
osasto, Kuluttajat Konsumenterna ry, Lihakeskusliitto ry, Luomuliitto ry, Luonnonvarakeskus LUKE, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Paliskuntain 
yhdistys PY, Päivittäistavarakauppayhdistys PTY ry, Ruokavirasto, saamelaiskäräjät, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry, Suo-
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men Eläinlääkäriliitto SELL ry, Suomen Kalakauppiasliitto, Suomen Kani- ja jyrsijäliitto SKJL ry, Suo-
men Kunnaneläinlääkäriliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, 
Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Suomen Tarkastuseläinlääkäriyh-
distys ry, Suomen Teurastamoyrittäjät ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuotantohyönteiset ry ja Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry. Li-
säksi asetusehdotus oli maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla (https://mmm.fi/lausunnolla), 
ja siitä saivat lausua muutkin kuin lausuntopyynnön vastaanottajat.   
 
Lausuntoja saatiin yhteensä 14 kappaletta seuraavilta tahoilta: ETL, EHY, Espoon kaupunki, LUKE, 
MaRa, PY, PTY, Ruokavirasto, STM, SELL, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, SKJL, Suomen Metsäs-
täjäliitto, Suomen riistakeskus. Lisäksi Suomen Kuntaliitto ry ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Lausun-
not pyrittiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi rekisteröidyn elintarviketoiminnan ja 
hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksia koskevien pykälien mui-
den momenttien kuin viimeisen momentin muuttamisesta luovuttiin elinkeinon (PTY, MaRa, ETL) lau-
suntojen perusteella.  
 
VOIMAANTULO 
 
Asetus tulee voimaan 15.11.2022.    
 
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 sa-
namuotoa tarkennetaan ja pykälää täydennetään. 
 
Pykälän 2 momentissa verbi ”toimittaa” korvataan verbillä ”ilmoittaa”, jota käytetään Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdassa. Momentin 2 koh-
dan toisen virkkeen sanamuotoa selvennetään siten, että Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II III jakson 3 kohdan c alakohdan tiedot on ilmoitettava myös niistä 
varoajallisista lääkkeistä, joiden varoaika on ollut voimassa tai se on päättynyt viimeisen 30 vuoro-
kauden aikana. Momentin 4 kohtaa tarkennetaan ja täydennetään. ”Vierasainevalvonnan” sijaan käy-
tetään muotoilua ”jäämien seuranta ja valvonta”, linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (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 näyt-
teiden analyysitulokset kuin jäämien seurannan ja valvonnan tulokset on ilmoitettava kolmen kuukau-
den ajalta tai eläinerän elinajalta, jos se on lyhyempi kuin kolme kuukautta. Tämä vaatimus oli kumo-
tussa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta anne-
tussa asetuksessa (1368/2011), jäljempänä alkutuotantoasetus 1368/2011, jota sovellettiin kevää-
seen 2021 saakka.  
 

https://mmm.fi/lausunnolla
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Pykälään lisätään uusi 3 momentti, jolloin voimassa oleva 3 momentti siirtyy 4 momentiksi. Kun alku-
tuotannon toimija lähettää siipikarjaa teurastamoon, hänen on ilmoitettava teurastamoon kasvatusai-
kainen kuolleisuus lähetettävässä siipikarjaerässä sekä lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle, 
saapumiserän koko ja lintujen alkuperä (hautomon nimi). Lisäksi alkutuotannon toimijan on ilmoitet-
tava eläintautilain (76/2021) 11 §:n nojalla säädetyn salmonellavalvonnan piirissä olevien lintujen 
osalta kunnaneläinlääkärin viimeisimmän tarkastuksen ajankohta ja tarkastustulos sekä tieto viimei-
simmän salmonellanäytteenoton ajankohdasta ja tutkimustuloksesta. Myös nämä vaatimukset olivat 
kumotussa alkutuotantoasetuksessa 1368/2011.   
 
Pykälään lisätään uusi 5 momentti, jossa säädetään elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevasta 
poikkeuksesta. Alkuperätilan yhteydessä sijaitsevassa pienteurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin 
salliessa kyseisellä alkuperätilalla kasvatettujen eläinten elintarvikeketjutietoja ei tarvitse toimittaa 
pienteurastamoon, vaan ne voidaan säilyttää alkuperätilalla. Vastaava säännös on voimassa ole-
vassa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikevalvonnasta annetussa asetuksessa (315/2021, 
MMM:n elintarvikevalvonta-asetus). Säännös koskee elintarvikealan toimijaa, joten se siirretään 
MMM:n elintarvikehygienia-asetukseen, jossa säädetään toimijaa koskevista säännöksistä. MMM:n 
elintarvikevalvonta-asetukseen jää pienteurastamossa toimivaa virkaeläinlääkäriä koskeva säännös 
siitä, että hän voi sallia mainitun poikkeuksen elintarvikeketjutietojen toimittamisesta.  
 
20 § Luonnonvaraista riistaa koskeva mukautus 

 
Pykälään tehdään tekninen muutos. Voimassa olevan pykälän alussa käytetty lyhenne ”EU-lainsää-
däntö” kirjoitetaan auki muotoon ”Europan unionin (EU) lainsäädäntö”, sillä kyseistä lyhennettä käy-
tetään 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 kansal-
liset säännöt 

23 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset rekisteröidyssä elintarviketoimin-
nassa  

 
Pykälän otsikko muutetaan vastaamaan selkeämmin sen sisältöä. Vastaava muutos tehdään asetuk-
sen 37 pykälän otsikkoon.  
 
Pykälässä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) 
N:o 853/2004 lämpötilavaatimuksia.  Pykälän 7 momenttia muutetaan, muutoin pykälän sisältö ei 
muutu. 
 
Pykälän 7 momentin mukaan toimijan on ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toi-
mijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos elintarvikkeelle olisi sellainen asetettu eikä vaati-
mus käy ilmi elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä. Momentin sanamuotoa tarkennetaan lisäämällä 
momenttiin sana ”kirjallisesti”. Vastaava muutos tehdään 37 pykälän 4 momenttiin. 
 
27 § Kansalliset säännöt vähittäisliikkeen vähäisestä, paikallisesta ja rajoitetusta toiminnasta 
 
Pykälässä säädetään vähittäisliikkeen vähäistä, paikallista ja rajoitettua toimintaa koskevista kansal-
lisista säännöistä, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 
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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 palautetaan vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (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” poistetaan ja 
sana ”korkeintaan” korvataan 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 toimitus-
määrästä 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 jää-
dyttämisvaatimus 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 tarkennetaan siten, että vapautus jäädyttämisvaatimuksesta koskee 
vain Itämerestä pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Tämä ei muuta nykyistä 
käytäntöä. 
 
Pykälään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan kalastustuotteita voidaan savustaa rekisteröidyn 
elintarvikehuoneiston ulkopuolella perinteisellä menetelmällä, jos elintarviketurvallisuus ei vaarannu. 
Savustustoimintaan ei tällöin sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
852/2004 liitteen II II luvun 1 kohdan vaatimuksia. Suomen (käytännössä maa- ja metsätalousminis-
teriön) tulee ilmoittaa tämä poikkeus Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille komission asetuk-
sen (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 pe-
rusteella ja ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/132/FIN, 2011/302/FIN, 
2015/527/FIN ja 2015/629/FIN.  
 
Pykälän sanamuotoa tarkennetaan, mutta pykälän sisältö ei muutu. 
 
Pykälän 2 momentin sanamuotoa selvennetään. Pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 
mukaiseen toimintaan ei sovelleta tämän asetuksen 4 luvun 27 pykälää, sillä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 d kohdassa edellytetään, että kyseistä siipi-
karjan 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 
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vähittäisliikkeisiin. Pykälästä myös poistetaan tarpeettomana virke koskien lihan lämpötilavaatimusta, 
sillä toimintaan joka tapauksessa sovelletaan asetuksen 4 luvussa olevaa 23 pykälää, jossa sääde-
tään elintarvikkeiden lämpötiloja koskevista vaatimuksista rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa. 
Selkeyden vuoksi viitattaessa sovellettaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
853/2004 säännöksiin asetukseen lisätään sanat ””lukuun ottamatta lihan lämpötilavaatimusta”, sillä 
kyseisissä säännöksissä on myös lihan lämpötilaa koskevia vaatimuksia .  
 
34 § Kansalliset säännöt luonnonvaraisen riistan lihasta 

 
Pykälässä säädetään luonnonvaraisen riistan lihaa koskevista kansallisista säännöistä. Ne on an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 e kohdan perus-
teella ja ilmoitettu komission TRIS-järjestelmään numeroilla 2011/132/FIN ja 2011/302/FIN.  
 
Pykälän sanamuotoa tarkennetaan, mutta pykälän sisältö ei muutu.  
 
Pykälän 1 momentin 1 kohdan sanamuoto muutetaan linjaan asetuksen 32 pykälän ja 33 pykälän 
vastaavien sanamuotojen kanssa. Uuden sanamuodon mukaan metsästäjä, metsästysseura, riistan-
hoitoyhdistys tai poliisi saa lihan luovuttamisen lisäksi teurastaa loppuun luonnonvaraista riistaa ja 
leikata sen lihaa. Sanamuodon muutoksella ei ole vaikutusta nykyiseen käytäntöön. 
 
Pykälän 1 momentin 2 kohtaan tehdään vastaava sanamuodon muutos kuin 1 momentin 1 kohtaan. 
Lisäksi 2 kohtaa selvennetään. Uuden sanamuodon mukaan metsästäjä tai metsästysseura saa teu-
rastaa loppuun luonnonvaraisia jäniksiä, kaneja, lintuja ja hirvieläimiä ja leikata niiden lihaa, sekä 
toimittaa kyseistä lihaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan ja siitä valmistetut tuotteet 
suoraan kuluttajalle, seuraavat vuotuiset riistaeläimiä vastaavat enimmäismäärät: 1000 jänistä tai ka-
nia, 3 000 lintua, 10 hirveä, 50 metsäkaurista ja 30 valkohäntäpeuraa tai muuta kuin edellä tässä 
kohdassa mainittua hirvieläintä. Sanamuodon muutoksella ei ole vaikutusta nykyiseen käytäntöön. 
 
Pykälän 2 momentin sanamuotoa selvennetään. Pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 
mukaiseen toimintaan ei sovelleta 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 luon-
nonvaraisen riistan lihaa saa toimittaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan ja siitä val-
mistetut tuotteet suoraan kuluttajalle. Kyseistä lihaa ei siten voi toimittaa vähittäisliikkeistä toisiin vä-
hittäisliikkeisiin. Selkeyden vuoksi viitattaessa sovellettaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 853/2004 säännöksiin asetukseen lisätään sanat ””lukuun ottamatta lihan lämpötila-
vaatimuksia”. Kyseisissä säännöksissä on myös lihan lämpötilaa koskevia vaatimuksia ja toimintaan 
sovelletaan asetuksen 4 luvussa olevaa 23 pykälää, jossa säädetään elintarvikkeiden lämpötiloja kos-
kevista vaatimuksista rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa. 
 
5 luku Hyväksytyt elintarvikehuoneistot  

 
Hyväksytyn elintarvikehuoneiston yleiset vaatimukset ja mukautukset 
 
37 § Elintarvikkeiden lämpötiloja koskevat vaatimukset hyväksytyssä elintarvikehuoneis-

tossa 
 
Pykälän otsikko muutetaan vastaamaan selkeämmin pykälän sisältöä. Vastaava muutos tehdään 
asetuksen 23 pykälän otsikkoon.  
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Pykälässä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) 
N:o 853/2004 lämpötilavaatimuksia. Pykälän 4 momenttia muutetaan, muutoin pykälän sisältö ei 
muutu. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan toimijan on ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toi-
mijalle elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimus, jos elintarvikkeelle on sellainen asetettu eikä vaati-
mus käy ilmi elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä. Momentin sanamuotoa tarkennetaan lisäämällä 
momenttiin sana ”kirjallisesti”. Vastaava muutos tehdään 23 pykälän 7 momenttiin. 
 
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.  
 
Pykälän 1 momenttia muutetaan. Elintarvikkeiden valmistustilat on edelleen erotettava rakenteelli-
sesti myynti- ja tarjoilutiloista (alkuperäisen MMM:n elintarvikehygienia-asetuksen 38 §:n 1 momentin 
sanamuoto oli ”Elintarvikkeen valmistustilat on erotettava rakenteellisesti vähittäiskaupasta.”). Uutena 
asiana pienimuotoiselle toiminnalle mahdollistetaan kuitenkin jousto siten, että elintarvikkeiden val-
mistustilat voidaan erottaa myynti- ja tarjoilutiloista myös ajallisesti.  
 
Pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen sanamuotoa selvennetään seuraavasti: Tilojen, joissa 
käsitellään suojaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, sekä tilojen, joissa kädet pestään en-
nen tällaisiin tuotantotiloihin menoa, käsienpesupaikkojen hanojen on oltava automaattisia tai jalka-
käyttöisiä. 
 
Pykälän 5 momentin mukaan toimijan on ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen vastaanottavalle toi-
mijalle mahdollisesta elintarvikkeen käsittelyyn tai sen markkinoille saattamiseen liittyvästä erityiseh-
dosta. Tällaisia erityisehtoja ovat esimerkiksi lihantarkastuksessa lihalle määrätyt pakastus- tai kuu-
mennuskäsittelyt. Erityisehtoja liittyy myös kalastustuotteiden dioksiinipoikkeuksen sekä liha- ja ka-
lastustuotteiden PAH-poikkeuksen soveltamiseen. Momentin sanamuotoa tarkennetaan lisäämällä 
momenttiin sana ”kirjallisesti". 
 
Kalastustuotteet 
 
43 § Kala-alan hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimintaa koskevat mukautukset 
 
Pykälässä säädetään EU-lainsäädännöstä saaduista mukautuksista, jotka koskevat kala-alan hyväk-
sytyn 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.  
 
Kyseistä 2 kohtaa tarkennetaan siten, että vapautus jäädyttämisvaatimuksesta koskee vain Itäme-
restä pyydettyä silakkaa ja kilohailia ja niistä saatavia tuotteita. Tämä ei muuta nykyistä käytäntöä.  
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Liha 
 
49 § Teurastamon, poroteurastamon ja riistan käsittelylaitoksen rakenteita koskevat yleiset 

mukautukset  
 
Pykälässä säädetään EU-lainsäädännöstä saaduista yleisistä mukautuksista, jotka koskevat teuras-
tamon, poroteurastamon ja riistan käsittelylaitoksen rakenteita.  
 
Pykälän sanamuotoa selvennetään, mutta pykälän sisältö ei muutu.  
 
50 § Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamon rakenteita koskevat lisä-

vaatimukset  
 
Pykälässä säädetään kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamon rakenteita koske-
vista lisävaatimuksista. Pykälän 3 momentin mukaan teurastamossa on oltava tila itsestään kuollei-
den eläinten raadonavausta varten.  
 
Pykälän 3 momentin sanamuotoa tarkennetaan viittaamalla MMM:n elintarvikevalvonta-asetukseen. 
Teurastamossa on oltava tila elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (315/2021) 6 §:n mukaisen raadonavauksen tekemiseen. Virkaeläinlääkärin on tehtävä raa-
donavaus 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 mu-

kautukset  
 
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 tarkennetaan, mutta pykälän sisältö ei muutu.   
 
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 tarkennetaan, mutta pykälän sisältö ei muutu.   
 


