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HALLITUKSEN ESITYS ELINTARVIKELAIKSI
Asettaminen
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asentanut hankkeen, jonka tarkoituksena on
valmistella hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi.
Toimikausi
12.3.2020 – 31.12.2020
Tausta
Voimassa oleva elintarvikelaki säädettiin vuonna 2006, minkä jälkeen sitä on muutettu 23 kertaa.
Laki ei lukuisine lisäyksineen nykymuodossaan vastaa nykyisen toimintaympäristön tarpeita.
Esityksen pohjana toimii vuonna 2019 maakuntauudistuksen kaatumisen yhteydessä rauennut
elintarvikelain kokonaisuudistus. Esityksellä toteutetaan hallituksen toimintasuunnitelman luvun
6.2, tavoite 2: Toteutetaan elintarvikelain kokonaisuudistus.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on valmistella uusi rakenteeltaan selkeämpi elintarvikelaki. Laki on
tarkoitus saada eduskuntaan syksyllä 2020.
Uudistuksella pyritään keventämään toimijoiden ja valvontaviranomaisten hallinnollista taakkaa
elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. Elintarviketalouden elinvoiman ja kannattavuuden
edistämiseksi jatketaan edellisellä hallituskaudella alkanutta sääntelyn ja valvonnan
sujuvoittamista. Uudistuksella parannetaan elintarvikelain käytettävyyttä jäsentämällä lukuisista
muutoksista aiheutunutta hajanaisuutta. Lain uudistamisen yhteydessä arvioidaan myös lain
nojalla annetut alemman asteiset säädökset tavoitteena asetusten määrän selvä vähentäminen.
Yhdessä elintarvikelain kanssa valmistellaan vastaavat muutokset (ml. valvonnan vuosittaisen
perusmaksun käyttöönotto) terveydensuojelulakiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa.
Tehtävä
Tehtävänä on valmistella hallituksen esitys siten, että laki tulisi voimaan 1.5.2021.
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Organisointi
Hankkeen vastuuvalmistelijana toimii Hannu Miettinen ruokaosaston oikeudellisesta yksiköstä.
Muina valmistelijoina ovat Anne Haikonen, Maaria Hackzell, Anna-Maija Grönlund ja Eveliina
Palonen ruokaosaston elintarviketurvallisuusyksiköstä, Pekka Sandholm markkinayksiköstä
sekä Päivi Ranta ruokaosaston oikeudellisesta yksiköstä ja Joel Jurkola suunnitteluyksiköstä.
Hankkeen aikana kuullaan asiantuntijoina Ruokaviraston ja muiden sidosryhmien edustajia.
Hankkeesta on tehty hankesuunnitelma.

Kustannukset ja rahoitus
Hanke toteutetaan virkatyönä

Osastopäällikkö

Minna-Mari Kaila

Hallitusneuvos

Tanja Viljanen

LIITTEET
Hankesuunnitelma

JAKELU
Hankkeen valmistelijat, RO/yksikön päälliköt, Hankerekisteri

