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Hallituksen esitys Eduskunnalle maitohygienialaiksi 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen maitohygienialaik
si. Ehdotetun lain tarkoituksena on yhdenmu
kaistaa eri eläinlajien maidon ja siitä saatavien 
tuotteiden elintarvikehygieenistä laatua sekä 
näiden käsittely- ja tuotanto-olosuhteille asetet
tavia hygieniavaatimuksia koskevat säännökset 
Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen 
(ETA-sopimus) ja sen lisäpöytäkirjaan sisälty
vien Euroopan yhteisöjen (EY) asianomaisten 
säädösten kanssa. Ehdotetun lain tarkoitukse
na on myös saattaa maidon ja siitä saatavien 
tuotteiden elintarvikehygieenisiä vaatimuksia 
koskeva lainsäädäntö paremmin nykyolojen 
vaatimuksia vastaavaksi. 

Ehdotetun lain tarkoituksena olisi turvata 
elintarvikkeeksi käytettävän eri eläinten mai
don ja siitä saatavien tuotteiden elintarvikehy
gieninen laatu ja siten suojata näiden elintar
vikkeiden käyttäjien terveyttä. Ehdotettua lakia 
sovellettaisiin maitoon ja siitä saataviin tuottei
siin sekä näiden vähittäismyyntiä edeltäviin 
tuotanto-, käsittely-, varastointi- ja kuljetusvai
heisiin. Ehdotettu laki noudattaisi ETA-sopi
mukseen ja sen lisäpöytäkirjaan sisältyvien 
asianomaisten direktiivien soveltamisalaa. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin maitoa ja 
maitopohjaisia tuotteita sekä niiden tuotantoa 
koskevat yleiset vaatimukset. Laki sisältäisi 
myös maitoa ja maitopohjaisia tuotteita käsit
televille laitoksille sekä maidon ja maitopoh
jaisten tuotteiden kuljetuksille asetettavia vaa
timuksia koskevat säännökset. Laki koskisi 
myös maidolle ja maitopohjaisille tuotteille 
ennen vähittäismyyntiä asetettavia elintarvike
hygieenisiä vaatimuksia. Ehdotettu laki koskisi 
niin ikään kyseisten elintarvikkeiden maahan
tuontia ja maastavientiä. 

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita käsittele-
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vät laitokset olisi hyväksyttävä ja numeroitava. 
Tuotantotilat olisi rekisteröitävä ja niillä pidet
tävien eläinten terveydentila sekä tuotantotilo
jen hygieniaolosuhteet olisi säännöllisesti tar
kastettava. Laitosten olisi kustannuksellaan 
laadittava ja toteutettava niiden omaa hy
gieniavalvontaa varten omavalvontajärjestel
mäksi kutsuttu laitoksen sisäinen seurantaoh
jelma. Ohjelman hyväksyisi kunnan valvonta
viranomainen, joka myös valvoisi ohjelman 
toteuttamista. 

Ehdotetun lain yleisestä toimeenpanosta 
huolehtisi maa- ja metsätalousministeriö. Eläin
lääkintä- ja elintarvikelaitos johtaisi lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvontaa. Läänin alueella val
vonnan johto kuuluisi lääninhallitukselle ja 
paikallisesta toteutuksesta vastaisi kunta. Kun
nalla olisi oikeus periä maksuja laitoksen ja sen 
omavalvontajärjestelmän hyväksymisestä, tuo
tantotilojen tarkastuksesta sekä eräiltä osin 
vientivalvonnasta. 

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita koskevien 
ETA-sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan mää
räysten yksityiskohtainen voimaan saattaminen 
tapahtuisi maa- ja metsätalousministeriön pää
töksillä. Ministeriö antaisi määräykset muun 
muassa maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, 
näitä käsitteleville laitoksille ja tuotantotiloille 
sekä niiden toiminnalle asetettavista elintarvi
kehygieenisistä vaatimuksista sekä viranomais
valvonnan ja tarkastuksen järjestämisestä. 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen. Ehdotettu laki on tarkoitet
tu tulemaan voimaan ETA-sopimuksen lisä
pöytäkirjan mukaisesti vuoden 1995 alusta. 
Voimaantulosta säädettäisiin asetuksella. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Voimassa oleva maidontarkastuslaki (558/ 
46) on annettu 19 päivänä heinäkuuta vuonna 
1946. Lähes kaikkia maidontarkastuslain sään
nöksiä on sen voimaantulon jälkeen muutettu 
ja osa alkuperäisistä pykälistä on kokonaisuu
dessaan kumottu. 

Maidontarkastuslain mukaan maidon kulut
tajan ja muun käyttäjän suojaamiseksi tervey
dellisiltä haitoilta ja taloudellisilta vahingoilta 
suoritetaan maidon tarkastusta sen mukaan 
kuin maidontarkastuslaissa säädetään. Mai
dontarkastuslain säännökset koskevat lehmän 
maitoa ja siitä saatua kermaa. Maidontarkas
tuslain mukaan kunnan on kunnallisten elin
tarvikkeiden valvontaviranomaisten toimesta 
järjestettävä maidosta otettujen näytteiden tut
kiminen. Meijeri ja muu maidonjalostamo on 
velvollinen kustannuksellaan ottamaan ja tut
kimaan näytteet vastaanottamastaan maidosta 
siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tar
kemmin määrää. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti jo 12 
päivänä joulukuuta 1988 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli laatia ehdotus maidontarkastus
lain uudistamiseksi. Työryhmä sai työnsä val
miiksi maaliskuussa 1990 (työryhmämietintö 
MMM 1990:9). Maidontarkastuslain uudista
miseen työryhmän mietinnön pohjalta ei kui
tenkaan tuolloin ryhdytty lähinnä siitä syystä, 
että Euroopan talousalueen perustamista kos
kevien neuvotteluiden valmistelu oli jo tuolloin 
käynnissä ja viralliset neuvottelut aloitettiin 
kesäkuussa 1990 eli varsin pian työryhmän 
työn valmistumisen jälkeen. 

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
(ETA-sopimus) liitteessä I luetellaan ne Euroo
pan yhteisöjen (EY) eläinlääkintä- ja kasvin
suojelualan säädökset, jotka on otettu osaksi 
ETA-sopimusta. Liitteessä I on neuvoston di
rektiivi, jota voidaan maidon osalta pitää 
päädirektiivinä. Se koskee Euroopan yhteisön 
sisäiselle lämpökäsitellyn maidon kaupalle ase
tettavia terveysvaatimuksia. Liitteessä I on 
lisäksi kolme päädirektiiviin liittyvää täytän
töönpanosäädöstä. Nämä ovat komission di
rektiivi maidontuotantotilojen hygieniavaati
muksista (tuotantotiladirektiivi), neuvoston di
rektiivi käsittelemättömän maidon jäätymispis
teestä annettujen määräysten noudattamisen 
varmistusmenettelyistä (jäätymispistedirektiivi) 

sekä komission päätös raakamaidon ja lämpö
käsitellyn maidon analyysi- ja testausmenetel
mistä (menetelmäpäätös). 

Lämpökäsitellyn maidon yhteisön sisäistä 
kauppaa koskeva päädirektiivi on kumottu 
ETA-sopimuksen lisäpöytäkirjaan sisältyvällä 
raakamaitoa, lämpökäsiteltyä maitoa ja maito
pohjaisia tuotteita koskevalla neuvoston direk
tiivillä (maitodirektiivi). Lisäpöytäkirjaan sisäl
tyy myös neuvoston direktiivi, joka koskee 
maitodirektiivin vaatimuksista sallittujen väli
aikaisten ja rajoitettujen poikkeusten myöntä
misen ehtoja (poikkeusdirektiivi). Vaikka var
sinaiseen ETA-sopimukseen sisältyvä maitoa 
koskeva päädirektiivi onkin kumottu, jäävät 
siihen liittyvät täytäntöönpanosäädökset kui
tenkin voimaan. 

Edellä tarkoitettuja EY-säädöksiä seloste
taan tarkemmin tämän esityksen alajaksossa 
2.3. 

Ehdotetussa laissa on otettu huomioon mai
toa koskevan päädirektiivin kumoutuminen ja 
ETA-sopimuksen lisäpöytäkirjaan sisällytetyt 
direktiivit. Lisäksi edellä mainitun työryhmän 
mietintö on otettu soveltuvin osin huomioon. 

Ehdotettu laki olisi maidontarkastuksen 
osalta hyvin samankaltainen kuin voimassa 
oleva maidontarkastuslaki. Lakiehdotuksen so
veltamisala laajenisi kuitenkin koskemaan leh
män maidon lisäksi myös lampaan, vuohen ja 
puhvelin maitoa sekä maitopohjaisia tuotteita. 
Ehdotettu laki, toisin kuin voimassa oleva 
maidontarkastuslaki, koskisi myös maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden vientiä ja tuontia. 
Näin ollen eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta annettu laki (35/81) tulisi 
kumottavaksi. 

Ehdotetun lain voimaanpanosta on tarkoitus 
säätää asetuksella. Voimaantuloajankohta mää
räytyisi lisäpöytäkirjaan sisältyvän maitodirek
tiivin voimaantuloajankohdan mukaisesti. 

2. Nykytila 

2.1. Tausta 

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden elin
tarvikehygieniasta säädetään neljässä eri laissa. 
Nämä lait ovat maidontarkastuslaki, tervey
denhoitolaki (469/65), elintarvikelaki (526/41) 
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ja laki eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta. 

Maidontarkastuslakiin perustuva maidontar
kastus on ollut kattavaa ja tehokasta. Tästä 
johtuen Suomen sopeutuminen ET A-sopimuk
sesta heijastuviin vaatimuksiin ei tältä osin 
aiheuta suuria vaikeuksia. Lainsäädännön yh
denmukaistamisen pohjana olevan maitodirek
tiivin soveltamisala on kuitenkin maidontar
kastuslain soveltamisalasta poikkeava. Tästä 
syystä ja myöskin lainsäädännön ja valvonnan 
selkeyttämisen kannalta on perusteltua koota 
kaikki maitoa ja maitopohjaisia tuotteita kos
kevat elintarvikehygieniaa käsittelevät sään
nökset yhden lain piiriin maitodirektiivin sovel
tamisalaa noudattaen. 

Nykyisin maitoa ja maitopohjaisia valmistei
ta koskevan lainsäädännön ylin johto on ja
kaantunut eri viranomaisille. Pääosa maidon
tarkastustoiminnan yleisestä suunnittelusta, oh
jauksesta ja valvonnasta kuuluu maa- ja met
sätalousministeriölle. Elintarvikeviraston tehtä
vänä on johtaa maidontarkastuslaissa säädetyn 
maidon ja siitä saadun kerman maidonjalosta
mosta tapahtuvan kuljetuksen ja kaupan hygi
eenisiä valvontaa. 

Eräiden maitovalmisteiden vienti- ja tuonti
tarkastuksesta annetun lain mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö määrää maasta vietävien 
valmisteiden laatuvaatimukset. Eläinlääkintä
ja elintarvikelaitos puolestaan tarkastaa, että 
tuotteet täyttävät asetetut laatuvaatimukset ja 
että niissä on vaaditut merkinnät. Laitos tar
kastaa myös, että maahan tuotavat tuotteet 
ovat maidontarkastuslain ja elintarvikelain 
asettamien vaatimusten mukaisia. 

Terveydenhoitolain 8 luvussa olevien elintar
vikesäännösten ja elintarvikelain noudattami
sen valvonnan ylin johto kuuluu elintarvikevi
rastolle. Maidontarkastuslain, terveydenhoito
lain ja elintarvikelain alueellinen valvonnan 
johto kuuluu lääninhallitukselle ja paikallinen 
valvonta kunnalle. 

2.2. Lainsäädäntö 

Maidontarkastuslaki 

Maidontarkastusta suoritetaan maidontar
kastuslain säädösten mukaisesti maidon kulut
tajan ja muun käyttäjän suojaamiseksi tervey
denisiltä haitoilta ja taloudellisilta vahingoilta. 

Maidontarkastuslain määräykset koskevat 

lehmän maitoa sekä siitä saatua kermaa. Mai
dontarkastuksella tarkoitetaan maidon tarkas
tusta ja siihen kuuluvaa maidon tuotannon, 
käsittelyn, kuljetuksen ja kaupan hygieenistä 
valvontaa. Kunnan on järjestettävä maidosta 
otettujen näytteiden tutkiminen. Tutkimukset 
on tehtävä elintarvikelainsäädännössä tarkoite
tussa elintarviketutkimuslaitoksessa tai maa- ja 
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintar
vikeosaston hyväksymässä muussa laboratori
ossa. Meijerin ja muun maidonjalostamon on 
puolestaan maa- ja metsätalousministeriön 
määräämällä tavalla omalla kustannuksellaan 
otettava ja tutkittava näytteet vastaanottamas
taan maidosta. 

Maidontarkastuslain mukaan maa- ja metsä
talousministeriö antaa määräykset maidon tar
kastuksesta ja siihen kuuluvan hygieenisen val
vonnan toimittamisesta sekä tarkastustulosten 
arvosteluperusteista. Maa- ja metsätalousiniste
riö määrää maidontarkastuslain mukaan myös 
sen, mitä vaatimuksia maidon tulee täyttää 
laatuun, tuotantoon, käsittelyyn, kuljetukseen 
ja kauppaan nähden. Jollei maito täytä edellä 
mainittuja vaatimuksia, on terveyslautakunnal
la valta ryhtyä maa- ja metsätalousministeriön 
määräysten mukaisiin toimenpiteisiin. Lauta
kunta voi myös kieltää eräin edellytyksin ala
arvoisen maidon kauppaamisen ihmisravinnok
si ja sen käytön ihmisravinnoksi aiottuihin 
tuotteisiin. 

Voimassa olevan järjestelmän mukaan mai
dontarkastuksen perustan muodostaa maa- ja 
metsätalousministeriön päätökseen perustuva 
säännöllinen näytteenotto ja näytteiden tutki
minen. Maidonjalostamon on otettava näytteet 
tuottajamaidosta, maidon kuljetuseristä, raaka
maidosta ja maidonjalostamon kulutusmaito
tuotteista sekä järjestettävä näytteiden tutkimi
nen. Kunnan on puolestaan otettava näytteet 
maidon kuljetuseristä, raakamaidosta, maidon
jalostamon kulutusmaitotuotteista, kulutusmai
totuotteista tarjoilu- ja vähittäisjakelupaikois
sa, tilausmaidosta ja tilan kulutusmaitotuotteis
ta. Kunnan on myös järjestettävä kyseisten 
näytteiden tutkiminen. Kunnan tehtävänä ole
va näytteenotto ja näytteiden tutkiminen on 
osittain maidonjalostamon maidontarkastustoi
minnan valvontaa. 

Terveydenhoitolaki 

Terveydenhoitolaissa on yleiseen terveyden-
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suojeluun liittyvät elintarvikkeiden käsittely- ja 
valmistusolosuhteita koskevat säännökset. Nii
den mukaisesti myytäväksi tarkoitettuja elin
tarvikkeita tuotettaessa, valmistettaessa, kulje
tettaessa, säilytettäessä, kaupanpidettäessä, tar
joiltaessa ja muutoin käsiteltäessä on menetel
tävä niin, että tautien tartunnan leviäminen ja 
muiden terveydellisten epäkohtien syntyminen 
estetään. Terveydenhoitolaissa on myös sään
nökset talousveden laatuvaatimuksista. 

Terveydenhoitolain elintarvikesäännöksissä 
on lisäksi vaatimuksia, jotka kohdistuvat sel
laisiin huoneistoihin, joissa elintarvikkeita am
mattimaisesti valmistetaan tai muutoin käsitel
lään. Näille elintarvikehuoneistoille on laissa 
asetettu yleisiä laatuedellytyksiä sekä säädetty, 
että elintarvikehuoneistot on ennen niiden 
käyttöönottoa esitettävä toimintakunnossa 
asianomaisen kunnan toimielimen, lähinnä ter
veyslautakunnan hyväksyttäväksi. Terveyden
hoitolain mukaista elintarvikehuoneistoksi hy
väksymistä ei tarvita silloin, kun muualla lai
säädännössä säädetään toisenlaisesta menette
lystä. Maidontarkastuslaissa ei ole säännöksiä 
varsinaisesta hyväksymismenettelystä, vaan sen 
nojalla on asetettu eräitä ehtoja maidonjalos
tamolle. 

Terveydenhoitolain elintarvikesäännösten 
noudattamisen valvonnan ylin johto kuuluu 
elintarvikevirastolle. Lääninhallitus johtaa val
vontaa alueellaan ja kunta vastaa paikallisesta 
valvonnasta. 

Terveydenhoitolain uudistaminen on parhail
laan vireillä (HE 4211994 vp ). 

Elintarvikelaki 

Vuonna 1941 annettu elintarvikelaki on val
tuuslaki, jossa on hyvin laajat asetuksenanto
valtuudet. Lain nojalla voidaan asetuksella 
antaa säännöksiä elintarvikkeista ja niiden 
kaikkinaisesta käsittelystä pitäen silmällä paitsi 
yleistä terveyttä myös kuluttajan turvaamista 
ala-arvoisten elintarvikkeiden myynniitä ja siitä 
johtuvilta taloudellisilta tappioilta. 

Elintarvikelain mukaista valvontaa johtaa 
elintarvikevirasto. Lääninhallitus johtaa val
vontaa omalla alueellaan ja paikallisesta val
vonnasta vastaa kunta. Myös elintarvikelaki on 
parhaillaan uudistettavana. 

Elintarvikelain nojalla on annettu eräitä ylei
siä, kaikkia elintarvikkeita koskevia asetuksia, 
jotka sekä nykyään että vastaisuudessakin kos-

kevat myös maitoa ja maitopohjaisia valmistei
ta. Tällaisia asetuksia ovat esimerkiksi asetus 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (794/91 ), 
asetus elintarvikelisäaineista (521192), pakas
teasetus (165/94) , asetus elintarvikkeiden vie
raista aineista (755/90) ja näytteenottoasetus 
(385/83). Lisäksi elintarvikelain nojalla on an
nettu tiettyjä elintarvikeryhmiä koskevia ase
tuksia. Maitoon ja maitopohjaisiin tuotteisiin 
liittyen tällaisia asetuksia ovat juustoasetus 
(315/77), jääteläasetus ( 108/81 ), asetus maito
jauheesta (278/64) ja voiasetus (276/66). 

Laki eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta 

Eräiden maitovalmisteiden vienti- ja tuonti
tarkastuksesta annettu laki koskee kaikkia mai
tovalmisteita ja niiden kaltaisia valmisteita. 
Lain mukaan maasta saadaan viedä ja maahan 
tuoda vain sellaisia elintarvikkeeksi tai elintar
vikkeen valmistusaineeksi tarkoitettuja maito
valmisteita tai niiden kaltaisia valmisteita, jot
ka täyttävät erikseen määrätyt laatuvaatimuk
set ja on merkitty määrätyllä tavalla. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa maasta 
vietävien valmisteiden laatuvaatimukset sekä 
vahvistaa niihin tehtävät tarkastus- ja laatu
merkinnät. Maahan tuotavien valmisteiden 
osalta on voimassa, mitä maidontarkastuslain 
ja elintarvikelain nojalla on erikseen säädetty. 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tarkastaa, et
tä valmisteet täyttävät asetetut laatuvaatimuk
set ja ovat merkittyjä määrätyllä tavalla. 

Laki ehdotetaan kumottavaksi ehdotetun 
lain säätämisen yhteydessä. 

Eläinlääkintähuoltolaki 

Maidontarkastuslain mukainen toiminta 
kuuluu eläinlääkintähuoltolain (685/90) sovel
tamisalan piiriin. Eläinlääkintähuoltoon kuulu
vina velvollisuuksina kunnan on huolehdittava 
muun muassa kunnan tehtäväksi maidontar
kastuslaissa säädetystä maidontarkastuksesta. 
Maidontarkastuksella tarkoitetaan tässä yhtey
dessä kaikkea sitä maidontarkastuslain mukais
ta toimintaa, joka on maidontarkastuslaissa 
säädetty joko kunnan tai terveyslautakunnan 
tehtäväksi. 

Tartuntatautilaki 

Tartuntatautilaki (583/86) sisältää ihmisten 
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tartuntatautien vastustamista ja ennalta ehkäi
semistä koskevat säännökset. Laissa säädetään 
sellaista työtä, jossa tartuntataudin leviämisen 
edellytykset ovat tavallista suuremmat, tekevi
en henkilöiden terveydentilasta vaadittavista 
selvityksistä. Jos henkilön voidaan perustellusti 
epäillä aiheuttavan tartuntataudin leviämistä, 
terveyslautakunta voi määrätä henkilön ole
maan poissa ansiotyöstään sinä aikana, jolloin 
taudin leviämisen vaara on olemassa. 

Tartuntatautien vastustamistyön yleinen 
suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriölle. Asiantuntijalaitoksena 
toimii kansanterveyslaitos. Läänin alueella lain 
täytäntöönpano kuuluu lääninhallitukselle ja 
kunnan alueella kunnalle. 

Eläintautilaki 

Eläintautilain (55/80) tarkoituksena on vas
tustaa ja ennalta ehkäistä eläintauteja. Eläin
tautilaissa eläintaudilla tarkoitetaan sellaista 
sairautta tai tartuntaa, joka suoraan tai välil
lisesti voi siirtyä eläimestä toiseen eläimeen tai 
ihmiseen. Maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolla on mah
dollisuus antaa eläintautien ennalta ehkäisemi
seksi määräyksiä muun muassa eläinkunnan 
tuotteita käsittelevien laitosten toiminnan jär
jestämisestä sekä eräiden eläinkunnan tuottei
den kuljettamista koskevia rajoituksia. Eläin
tautilain nojalla voidaan kieltää eläimestä saa
tavien elintarvikkeiden luovuttaminen, jos tä
mä on tarpeen eläintaudin vastustamiseksi sil
loin kun tarttuvaa eläintautia epäillään tai kun 
tauti on todettu. 

Eläintautilain toteuttamisen ylin johto kuu
luu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin
tä- ja elintarvikeosastolle. Lääninhallitus huo
lehtii lain täytäntöönpanosta läänin alueella. 
Eläintautilain paikallinen toimeenpano on kun
naneläinlääkärin tehtävänä. Tästä huolimatta 
eläintautien vastustaminen on valtion toimin
taa, ja valtio maksaa myös siitä aiheutuneet 
kustannukset. 

2.3. Sopimus Euroopan talousalueesta 

ETA- sopimuksen liite I ja ETA-sopimuksen 
lisäpöytäkirja sisältävät neljä maitoa ja maito
pohjaisia tuotteita koskevaa voimassa olevaa 
direktiiviä sekä kaksi näihin liittyvää komission 
päätöstä. 

Raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja mai
topohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille 
saattamista koskevista terveyssäännöistä annettu 
neuvoston direktiivi ( 9 21461 ETY), jäljempänä 
maitodirektiivi. 

Direktiivissä annetaan raakamaitoa, lämpo
käsiteltyä kulutusmaitoa, maitopohjaisten tuot
teiden valmistukseen tarkoitettua maitoa ja 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen maitopohjaisten 
tuotteiden tuotantoa ja markkinoimista koske
vat terveyssäännökset 

Maitodirektiivin mukaan kansallisia sään
nöksiä sovelletaan silloin, kun raakamaitoa 
myydään suoraan tuottajalta kuluttajalle. Täl
löin ehtona on kuitenkin se, että tällaisen 
tuottajan karjan on oltava virallisesti tuberku
loosista ja luomistaudista vapaa. Maitodirektii
vi ei myöskään vaikuta edellä mainitut vaati
mukset täyttävästä maidosta tilalla valmistet
tujen maitopohjaisten tuotteiden myyntiin suo
raan tilalta edellyttäen, että tilan hygieniaolo
suhteet täyttävät toimivaltaisen viranomaisen 
asettamat vähimmäisterveysvaatimukset. 

Raakamaidolla tarkoitetaan direktiivissä 
maitoa, joka on saatu lypsämällä yhden tai 
useamman lehmän, lampaan, vuohen tai puh
velin maitorauhasista, ja jota ei ole kuumen
nettu yli 40 oc lämpötilaan tai käsitelty millään 
muulla vastaavasti vaikuttavana tavalla. 

Maitopohjaisten tuotteiden valmistukseen tar
koitettu maito on direktiivin mukaan joko 
jalostettavaa raakamaitoa tai nestemäistä taik
ka pakastettua maitoa, jolle on voitu suorittaa 
sallittu fysikaalinen käsittely, kuten lämpökä
sittely tai termisointi taikka jonka koostumusta 
on muutettu joko poistamalla tai lisäämällä 
siihen maidon luonnollisia ainesosia. 

Lämpökäsitelty kulutusmaito on direktiivissä 
määritelty viittaamalla direktiivin liitteessä ole
viin määräyksiin. Sillä tarkoitetaan lopulliselle 
kuluttajalle ja laitoksille myytävää kulutusmai
toa, joka on pastöroitu, UHT-käsitelty, steri
loitu tai käsitelty lämpökäsittely-yhdistelmällä. 
Lämpökäsitellyllä kulutusmaidolla tarkoitetaan 
myös maitoa, joka on käsitelty pastöroimalla 
irtomyyntiä varten yksittäisen kuluttajan pyyn
nöstä. 

Maitopohjaiset tuotteet on direktiivissä jaettu 
kahteen ryhmään. Maitotuotteilla tarkoitetaan 
yksinomaan maidosta saatuja tuotteita, joihin 
voidaan lisätä niiden valmistuksen kannalta 
tarpeellisia aineita edellyttäen, ettei näitä ainei
ta käytetä maidon minkään aineosan osittai
seen tai täydelliseen korvaamiseen. Yhdistelmä-
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maitotuotteilla tarkoitetaan puolestaan tuottei
ta, joiden mikään osa ei korvaa tai ole tarkoi
tettu korvaamaan mitään maidon ainesosia, ja 
joihin maito tai maitotuote kuuluu olennaisena 
osana joko määrän taikka tuotteen ominai
suuksien suhteen. 

Lämpökäsittely määritellään miksi tahansa 
käsittelyksi, johon liitty kuumennus, jonka 
seurauksena on negatiivinen reaktio fosfa
taasikokeessa. 

Termisoinnilla tarkoitetaan direktiivissä raa
kamaidon kuumentamista vähintään 15 sekun
nin ajaksi 57--68 °C lämpötilaan siten, että 
maito käsittelyn jälkeen antaa positiivisen re
aktion fosfataasikokeessa. 

Tuotantotilalla tarkoitetaan tilaa, jossa pide
tään yhtä tai useampaa maitoa tuottavaa leh
mää, emälammasta, vuohta tai puhvelia. 

Laitoksella tarkoitetaan ehdotetussa laissa 
maitodirektiivissä erikseen määriteltyä keräily
keskusta, vakiointikeskusta, käsittelylaitosta ja 
jalostamoa. Määrittely perustuu kussakin yksi
kössä suoritettaviin toimenpiteisiin. Keräilykes
kus on laitos, johon kerätään raakamaitoa ja 
jossa se mahdollisesti jäähdytetään ja suodate
taan. Vakiointikeskus on puolestaan erillinen 
laitos, jossa raakamaito voidaan kuoria tai 
jossa maidon luonnollisia aineosia voidaan 
muuttaa. Käsittelylaitos on yksikkö, jossa mai
to lämpökäsitellään. Jalostamo-käsitteen piiriin 
kuuluu direktiivin mukaan sekä laitos että 
tuotantotila, jossa maitoa tai maitopohjaisia 
tuotteita käsitellään, jalostetaan ja pakataan. 

Direktiivi sisältää myös maidontuotantoa 
koskevat säännökset. Siinä on direktiivin artik
loihin ja direktiivin liitteisiin tapahtuvilla viit
tauksilla määritelty ehdot maitopohjaisten 
tuotteiden tai lämpökäsitellyn kulutusmaidon 
valmistukseen käytettävälle raakamaidolle sekä 
ehdot ihmisravinnoksi tarkoitetun raaka
maidon ja lämpökäsitellyn kulutusmaidon 
markkinoinnille. Direktiivissä on myös maito
pohjaisten tuotteiden valmistukselle ja maito
pohjaisille tuotteille asetettavat vaatimukset. 
Direktiivissä on edelleen lueteltu ne vaatimuk
set, joista jäsenvaltiot voivat myöntää yksittäi
siä tai yleisiä poikkeuksia vähintään 60 päivää 
kestävän kypsyttämisjakson vaativan juuston 
valmistusta varten. 

Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo 
hyväksymistään jalostamoista, käsittelylaitok
sista, keräilylaitoksista ja vakiointikeskuksista 
ja annettava näille hyväksymisnumero. Hyväk
symisen ehtona on se, että laitosten on täytet-

tävä maitodirektiivin vaatimukset. Jollei direk
tiivin vaatimuksia noudateta, voidaan ryhtyä 
direktiivissä erikseen määrättyihin toimenpitei
siin. Jäsenvaltiot voivat hyväksymisen yhtey
dessä myöntää eräitä poikkeuksia maitopohjai
sia tuotteita valmistaville laitoksille, joiden 
tuotanto on rajoitettu. 

Direktiivin mukaan tuotantotilojen eläimille 
on tehtävä säännöllisiä eläinlääkärintarkastuk
sia ja sen lisäksi suoritettava tuotantotilojen 
säännöllisiä tarkastuksia hygieniavaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsit
telylaitoksen tai maidonjalostamon hoitaja tai 
johtaja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin, 
joilla varmistetaan, että direktiivin asianmukai
sia määräyksiä noudatetaan kaikissa tuotanto
vaiheissa. Tämä luo pohjan niin sanotulle 
omavalvontajärjestelmälle, jossa määritellään 
laitoksen kriittiset pisteet ja tarkkaillaan niitä 
säännöllisesti. 

Direktiivissä on lisäksi säännökset jäämäval
vonnasta, maitosäiliöiden ja työvälineiden käy
töstä muuhun kuin maidon käsittelyyn, valvon
nasta ja tarkastuksista. 

Direktiivi sisältää myös säännökset tuonnista 
ET A:n ulkopuolisista maista eli niin sanotuista 
kolmansista maista. Raakamaidon, lämpökäsi
tellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden 
tuontiin yhteisön ulkopuolisista maista on di
rektiivin mukaan sovellettava yhteisön tuotan
toa koskevia vaatimuksia. Direktiivissä on li
säksi säännökset kansallisista vertailulaborato
rioista ja niiden tehtävistä, eräitä menettelyta
pasäännöksiä ja voimaantuloa koskevat sään
nökset. 

Maitodirektiiviin liittyy neljä varsin laajaa 
liitettä, joissa on tarkennettu direktiivin sään
nöksiä. Liitteissä on raakamaitoa koskevat 
eläinten terveysvaatimukset, tilan hygieniaa 
koskevat määräykset ja lypsyyn, raakamaidon 
keräilyyn ja kuljetukseen sekä henkilökunnan 
hygieniaan kohdistuvat vaatimukset. Liitteisiin 
sisältyvät myös raakamaitoa koskevat standar
dit kuten raakamaidon enimmäiskokonais
pesäkemäärä ja korkein sallittu somaattisten 
solujen määrä millilitrassa maitoa. Maitopoh
jaisille tuotteille ja kulutusmaidolle on myös 
asetettu mikrobiologiset kriteerit. 

Liitteissä on määritelty laitosten yleiset hy
väksymisehdot ja niihin kohdistuvat hy
gieniavaatimukset. Lisäksi liitteisiin sisältyvät 
valmistukseen ja pakkaamiseen sekä merkitse
miseen kohdistuvat määräykset. Niissä on 
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myös yksityiskohtaiset ohjeet terveystarkastus
ten suorittamisesta ja tuotannon valvonnasta. 

Edellytyksistä myöntää väliaikaisia ja rajoi
tettuja poikkeuksia tietyistä yhteisön maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markki
noille saattamista koskevista terveyssäännöistä 
annettu neuvoston direktiivi (92147/ETY), jäl
jempänä poikkeusdirektiivi. 

Poikkeusdirektiivin säännösten lähtökohtana 
on se toteamus, että jotkut laitokset eivät pysty 
maitodirektiivin voimaantulopäivään mennessä 
noudattamaan kaikkia maitodirektiivin erityis
säännöksiä. Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
paikalliset tilanteet ja estää laitosten äkillinen 
sulkeminen, on poikkeusdirektiivissä tehty 
mahdolliseksi rajoitettujen ja väliaikaisten 
poikkeuksien myöntäminen laitoksille, jotka 
ovat olleet toiminnassa ennen direktiivissä 
määriteltyä ajankohtaa. ETA-sopimuksen edel
lyttämät mukautukset näihin määräaikoihin 
määräytyvät ETA-sopimuksen lisäpöytäkirjan 
mukaisesti. 

Maidontuotantotilojen yleisistä hygieniavaati
muksista annettu komission direktiivi ( 89/362/ 
ETY), jäljempänä tuotantotiladirektiivi. 

Tuotantotiladirektiivin liitteessä on määritel
ty yksityiskohtaisesti työtilojen hoitoa koskevat 
yleiset vaatimukset sekä lypsämisessä ja mai
don käsittelyssä käytettävien laitteiden ja väli
neiden hoitamista koskevat yleiset vaatimukset. 
Lisäksi liitteessä on lypsämiseen liittyvät yleiset 
hygieniamääräykset. 

Direktiivin 85/397/ETY liitteessä A vahviste
tun käsittelemättömän maidon jäätymispisteen 
noudattamisen varmistamiseksi suoritettavia tar
kastuksia koskevista yksityiskohtaisista menette
lyistä annettu neuvoston direktiivi ( 891384/ 
ETY), jäljempänä jäätymispistedirektiivi. 

Jäätymispistedirektiivi perustuu maitodirek
tiivillä kumotun lämpökäsitellyn maidon yhtei
sön sisäistä kauppaa koskevan direktiivin mää
räyksiin. Jäätymispistedirektiivi jää kuitenkin 
sellaisenaan voimaan ja sitä sovelletaan maito
direktiivin asettamissa puitteissa. 

Jäätymispistedirektiivin säännösten mukaan 
jokaisen tilan raakamaito on tarkastettava 
säännöllisesti satunnaisotannalla jäätymispis
teen seurantaa varten. Jäätymispisteen määrit
tämisellä voidaan todeta se, onko maitoon 
lisätty vettä. Direktiivissä on menettelytapa
määräykset, jotka koskevat tapauksia, joissa 
on tulosten perusteella syytä epäillä vesilisäys
tä. Direktiivissä on myös ohjeet näytteenotto
menettelystä. 

Tietyistä raakamaidon ja lämpökäsitellyn 
maidon analyysi- ja testausmenetelmistä annettu 
komission päätös (911180/ETY) ja tietyistä suo
raan ihmisravintona käytettäväksi tarkoitetun 
lämpökäsitellyn maidon analyysi- ja testimene
telmistä annettu komission päätös (921608/ 
ETY), joista jäljempänä käytetään yhteisnimi
tystä menetelmäpäätökset 

Menetelmäpäätösten liitteissä on annettu 
yleiset säännökset reagensseista, laitteista, täs
mällisyyskriteereistä ja testiraporteista sekä 
näytteenotosta, näytteiden tunnistamisesta, 
kuljetuksesta ja säilytyksestä. Liitteissä on niin
ikään tarkat kuvaukset referenssimenetelmistä 
tiettyjen standardien noudattamisen varmista
miseksi. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Ehdotetun lain tavoitteena on ottaa Suomen 
lainsäädäntöön ETA-sopimuksessa ja sen lisä
pöytäkirjassa olevat maitoa ja maitopohjaisia 
tuotteita koskevat EY -säädökset. 

Ehdotetussa laissa pyritään lainsäädännölli
sin keinoin varmistamaan vähittäismyyntiin 
toimitettavan lehmän, lampaan, vuohen ja puh
velin maidon ja siitä saatavien tuotteiden elin
tarvikehygieeninen laatu. Maidon ja siitä saa
tavien tuotteiden vähittäismyyntiä edeltäville 
tuotanto-, varastointi- ja kuljetusvaiheille ase
tettavien hygieniavaatimusten ensisijaisena pää
määränä on turvata näiden eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden käyttäjän terveys. 

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden elin
tarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi käy
tettävässä menettelyssä ovat keskeisellä sijalla 
tuotantotilojen säännöllinen tarkastus sekä lai
tosten hyväksyminen ja myös niiden säännölli
nen tarkastus. Lisäksi menettelyyn kuuluisi 
jatkuva näytteiden otto ja niiden tutkiminen. 
Laitosten valvonta tulisi pääasiassa niiden it
sensä suoritettavaksi. Se toteutettaisiin viran
omaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti ja 
viranomainen myös valvoisi mainitun ohjelman 
toteutumista. 

Tuotantotiloilla ja laitoksissa havaittujen 
epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi olisi 
viranomaisella mahdollisuus antaa tarvittavia 
määräyksiä ja kieltoja. Tarvittaessa näitä voi
taisiin tehostaa uhkasakolla sekä teettämis- ja 
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keskeyttämisuhalla. Lisäksi laki sisältäisi sen 
rikkomista koskevat rangaistussäännökset. 
Laissa olisi niinikään säännökset maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden viennistä ja tuon
nista. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Ehdotetun lain tarkoituksena on suojata 
ihmisen terveyttä siten, että turvataan maidon 
ja siitä saatavien tuotteiden hyvä elintarvikehy
gieeninen laatu. Samalla varmistetaan kansan
terveyden suojaamisen korkea taso ja maidon
tuotannon järkevä kehitys kansallisella ja kan
sainvälisellä tasolla. Lain säännökset koskisivat 
sekä itse maitoa ja siitä saatavia tuotteita että 
niiden vähittäismyyntiä edeltäviä tuotanto-, va
rastointi- ja kuljetusvaiheita. Mainittujen vai
heiden aikana olisi ryhdyttävä kaikkiin niihin 
toimenpiteisiin, joilla voitaisiin estää terveydel
listen epäkohtien syntyminen ja kyseessä olevi
en elintarvikkeiden elintarvikehygieenisen laa
dun merkittävä heikkeneminen. 

Ehdotetun lain yleisestä toimeenpanosta vas
taisi maa- ja metsätalousministeriö ja valvontaa 
johtaisi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos. Lää
ninhallitus hoitaisi puolestaan valvonnan joh
totehtävät läänin alueella ja kunta huolehtisi 
valvonnan toteutuksesta alueellaan. 

Maidolle ja maitopohjaisille tuotteille sekä 
niiden tuotannolle, käsittelylle, varastoinnille ja 
kuljetukselle asetettaisiin laissa elintarvikehygi
eeniset perusvaatimukset. Vaatimukset koskisi
vat myös tuotantotiloja ja niillä pidettäviä 
eläimiä. Maito ja maitopohjaiset tuotteet eivät 
saisi ominaisuuksiensa tai alkuperänsä puolesta 
aiheuttaa käyttäjälleen terveydellistä haittaa. 

Kaikki tuotantotilat olisi rekisteröitävä ja 
kaikki laitokset olisi hyväksyttävä ja laitoksille 
tulisi antaa myös numero. Hyväksymisen ehto
na olisi, että laitos täyttää tilojen ja toiminnan 
osalta laissa asetetut ehdot. Sekä tilat että 
laitokset olisi säännöllisesti tarkastettava. 

Laitosten itsensä olisi huolehdittava siitä, 
että niissä estetään tuotannon kaikissa vaiheis
sa terveydellisten epäkohtien syntyminen. Tätä 
varten laitoksella olisi oltava valvontaviran
omaisen hyväksymä omavalvontajärjestelmä. 
Laitoksen olisi poistettava markkinoilta laitok
sesta toimitettu maito ja maitopohjaiset tuot
teet, jos niissä olisi havaittu sellaisia elintarvi-
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kehygieenisiä muutoksia, että ne vmstvat ai
heuttaa vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle. 

Ehdotetussa laissa olisi säännökset valvonta
viranomaisten toimivaltaoikeuksista. Näitä oli
sivat tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus sekä oi
keus näytteenottoon ja näytteiden tutkimiseen. 
Kunnan valvontaviranomainen voisi antaa 
elinkeinonharjoittajalle terveyshaittojen ehkäi
semiseksi tarpeellisia kieltoja ja määräyksiä. 
Tarvittaessa niiden tehosteena voitaisiin käyt
tää uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttä
misuhkaa. Äärimmäisessä tapauksessa kunnan 
valvontaviranomainen voisi ottaa maidon ja 
maitotuotteen haltuunsa, jos niistä on syytä 
epäillä aiheutuvan välitöntä terveyden vaaraa 
eikä muita ehdotetun lain mukaisia turvaamis
keinoja voida pitää riittävinä. 

Kunnan valvontaviranomaisen olisi mahdol
lisuuksiensa mukaan pyydettäessä annettava 
elinkeinonharjoittajalle neuvoja rakennettavan 
laitoksen saamiseksi ehdotetun lain vaatimuk
sia vastaavaksi. 

Ehdotettu laki sisältäisi myös rangaistus
säännökset ja säännöksen menettämisseu
raamuksista. 

Kunnan olisi mahdollista periä maksuja hy
väksymisistä, tavanomaista laajemmasta vienti
valvonnasta ja tuotantotilojen tarkastuksesta. 

Ehdotetussa laissa olisi myös säännökset 
tuonnista ja viennistä sekä tarvittavat yksityis
kohtaiset määräystenantovaltuudet. Maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä annettaisiin 
ETA-sopimuksen täytäntöönpanon edellyttä
mät tarkemmat määräykset. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Valtion- ja kunnallistaloudelliset vaikutukset 

Valtiolle aiheutuvat kustannukset koostuisi
vat lähinnä tuotantotilalla pidettävien eläinten 
terveydentilan erillisestä tarkastuksesta. Nämä 
kustannukset olisivat vuodessa noin 500 000 
markkaa. Tarkastukset liittyvät kuitenkin lä
heisesti eläintautilain mukaisiin tarkastuksiin. 
Eläintautien vastustaminen on eläintautilain 
mukaan pääsääntöisesti valtion varoin toteu
tettavaa toimintaa. 

Ehdotetun lain toimeenpano ei edellyttäisi 
uusien virkojen perustamista maa- ja metsäta-
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lousministeriöön, eläinlääkintä- ja elintarvike
laitokseen eikä lääninhallituksiin. 

Ehdotetuna lailia ~umottaisiin eräiden mai
tovalmisteiden vienti~ ja tuontitarkastuksesta 
annettu laki. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos 
on tutkinut vuonna 1992 noin 31 000 mainit
tuun lakiin perustuvaa näytettä. Tutkimusten 
kokonaiskustannukset, kotimainen laadunval
vonta mukaanlukien, ovat olleet noin neljä 
miljoonaa markkaa vuodessa. Tutkimuksista 
on peritty maksu. Ehdotetun lain voimaan 
tultua tämä eräiden maitovalmisteiden vienti
ja tuontitarkastuksesta annettuun lakiin perus
tuva tarkastustoiminta loppuisi kokonaan. 
Näin vapautuvat voimavarat käytettäisiin 
ETA-sopimuksen toteuttamisen edellyttämien 
lisätehtävien suorittamiseen, joista tehtävistä 
tärkein on eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
vierasainevalvonnan järjestäminen. 

Voimassa olevan maidontarkastuslain perus
teella kunnan on järjestettävä kuljetuserä-, raa
kamaito-, maidonjalostamon kulutusmaito-, 
myynti- ja tarjoilupaikka-, tilausmaito- sekä 
tilan kulutusmaitonäytteiden ottaminen ja tut
kiminen. Lisäksi kunnan velvollisuutena on 
tehdä utaretulehdustutkimuksia. Näytteenotto 
ja niiden tutkiminen tapahtuu erikseen määri
tellyllä tiheydellä. Kunnille on maidontarkas
tuslain toteuttamisesta aiheutunut vuosittain 
noin 35 miljoonan markan kustannukset. 

Ehdotetun lain myötä kuljetuserä-, raaka
maito- ja maidonjalostamon kulutusmaitonäyt
teiden ottaminen ja tutkiminen kunnan kustan
nuksella vähenee olennaisesti, koska kunnan 
tutkimustoiminta kohdistuisi uuden lain myötä 
ainoastaan omavalvonnan toteutumisen val
vontaan. Myynti- ja tarjoilupaikkanäytteiden 
sekä utaretulehdusnäytteiden maidontarkastus
lakiin perustuva tutkiminen loppuisi kokonaan. 
Näytteenoton väheneminen alentaisi kuntien 
maidontarkastuksen kokonaiskustannuksia ny
kytilanteeseen verrattuna merkittävästi, arviol
ta 15-20 miljoonalla markalla. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin kuntien uu
deksi velvollisuudeksi valvoa säännöllisesti tuo
tantotilojen hygieniaolosuhteita. Valvonnan 
piiriin tulevien tilojen lukumäärä oli joulukuus
sa 1993 noin 34 000. Valvonnan tiheys määräy
tyisi suurelta osin valvontatarpeen mukaisesti. 
Valvontatiheyttä arvioitaessa kunkin tuotanto
tilan osalta voitaisiin perusteena käyttää tutki
mustulosten lisäksi laitosten itsensä tekemien 
neuvonta- ja valvontakäyntien yhteydessä saa
tuja tietoja tilan hygieniaolosuhteista. Kunnat 

volSlvat periä tuotantotilalta hygieniavalvon
nasta aiheutuneet kustannukset. Yhtä tilaa 
kohden näin muodostunut menoerä olisi kes
kimäärin noin 300 markkaa kolmen vuoden 
aikana. 

Laitosten ja niiden omavalvontajärjestelmän 
hyväksymisestä kunnat voisivat periä laitoksil
ta kustannuksiaan vastaavan maksun. Koska 
laitokset on hyväksytty terveydenhoitolain no
jalla elintarvikehuoneistoiksi ja niitä on tervey
denhoitolain perusteella myös säännöllisesti 
valvottu, ei ehdotetun lain perusteella synny 
tarvetta lisätä kunnan valvontahenkilökunnan 
määrää nykyisestä. 

Yhteenvetona ehdotetun lain aiheuttamista 
kuntien valvontahenkilökunnan ja kustannus
ten muutoksista voidaan todeta, että henkilö
kunnan määrää voidaan pikemminkin vähen
tää ja valvontakustannukset pienenevät noin 
15-20 miljoonalla markalla. 

Elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset 

Voimassa olevan maidontarkastuslain mu
kaan maidonjalostamaiden on täytynyt ottaa ja 
tutkia näytteet tuottajamaidosta kahdesti kuu
kaudessa, jokaisesta kuljetuserästä ja raaka
maidosta päivittäin sekä kulutusmaitotuotteista 
jokaisesta valmistuserästä. Ehdotettu laki ei 
muuttaisi olennaisesti laitosten lakisääteistä 
näytteiden tutkimisvelvoitetta eikä tältä osin 
lisäisi laitosten kustannuksia. Laitokset joutui
sivat ehdotettuun lakiin perustuen laatimaan 
omavalvontajärjestelmän, jonka kunnan val
vontaviranomainen hyväksyisi. Järjestelmä voi
si olla osa laitoksen omaa laadunvalvontaoh
jelmaa, eikä sen laatimisesta voida katsoa 
aiheutuvan laitoksille merkittäviä lisäkustan
nuksia. Omavalvontajärjestelmän hyväksymi
sestä kunnan perimä maksu olisi kertamaksu ja 
siitä syystä kustannusmerkitykseltään erittäin 
vähäinen. 

Ehdotettu laki asettaisi yksityiskohtaisia vaa
timuksia laitosten teknisille rakenteille, välineil
le, henkilökunnalle ja toiminnalle. Koska mei
jeriteollisuuden laitokset ovat nykyisin elintar
vikehygieeniseltä kannalta katsottuna varsin 
korkeatasoisia, eivät uudet säännökset aiheut
taisi merkittäviä muutostarpeita eikä siten lisä
kustannuksiakaan. 

Ehdotettu laki asettaisi myös tarkkoja ehtoja 
maidontuotantotilojen rakenteille ja toiminnal
le. Vaatimukset kohdistuvat ennen kaikkea 



1994 vp - HE 61 II 

maidon käsittelyhygieniaan. Koska voimassa 
oleva maidontarkastuslainsäädäntö on sisältä
nyt tuotantotilojen hygieniaa koskevia sään
nöksiä, ei sopeutuminen uuteen tilanteeseen 
aiheuttane mitään lisäkustannuksia suurimmal
le osalle tuotantotiloista. Ehdotetun lain mu
kaiset vaatimukset aiheuttaisivat muutostarpei
ta arviolta noin kolmella tuhannella tilalla, 
joka olisi 10 % tilojen kokonaismäärästä. Ko
konaiskustannusten määrää on kuitenkin erit
täin vaikea arvioida, koska muutostarpeet eri 
tiloilla ovat hyvin erilaisia. Tilojen hygieniatar
kastuksista tuotantotiloille aiheutuvat kustan
nukset ovat edellä kerrottuun viitaten hyvin 
vähäiset. 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Ehdotetun lain yleinen täytäntöönpano sekä 
sen mukainen yleinen suunnittelu ja ohjaus 
kuuluisi maa- ja metsätalousministeriölle. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos johtaisi 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvontaa. Valvon
nan johdosta huolehtiminen olisi uusi tehtävä 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle. Voimas
sa olevan maidontarkastuslain mukaista val
vontaa on johtanut maa- ja metsätalousminis
teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto ja 
elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto on johta
nut myös elintarvikelain ja terveydenhoitolain 
elintarvikesäännösten mukaista valvontaa. Tä
hän valvontaan on kuulunut alueita, jotka 
siirtyisivät uuden lain sääntelyn piiriin. Ehdo
tetun lain mukaisen valvonnan johtotehtävien 
siirtyminen eläinlääkintä- ja elintarvikelaitok
sen tehtäväksi ei aiheuta laitoksen henkilökun
nan lisäämistarpeita, koska laitoksen muut 
lakisääteiset tehtävät vähenevät olennaisesti eh
dotetun lain myötä. 

Lääninhallitukset huolehtisivat valvonnasta 
läänin alueella ja kunnat omalla alueellaan 
kuten nykyisinkin. Henkilöstön lisätarpeita ei 
näin ollen olisi millään organisaatiotasolla. 

4.3. Ympäristövaikutukset 

Ehdotetuna lailla ei ole ympäristöön kohdis
tuvia vaikutuksia. 

5. Asian valmistelu 

Maidontarkastuslakityöryhmän muistiosta 

(työryhmämuistio MMM I990:9) antoivat lau
suntonsa kauppa- ja teollisuusministeriö, sosi
aali- ja terveysministeriö, valtiovarainministe
riö, elintarvikeneuvottelukunta, elinkeinohalli
tus, lääkintöhallitus ja maatilahallitus, läänin
hallitukset, maatalouden tutkimuskeskus, val
tion eläinlääketieteellinen laitos ja valtion mai
tovalmisteiden tarkastuslaitos, jotka sittemmin 
on yhdistetty eläinlääkintä- ja elintarvikelaitok
seksi, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Hel
singin yliopiston maitotalouslaitos, Elintarvike
teollisuusliitto, Centrallaget Enigheten, Koti
saari-Ingman Oy, Paasivaara Oy, Valio Meije
reiden Keskusosuusliike, kuntien keskusjärjes
töt, Maataloustuottajain Keskusliitto MTK, 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralför
bund, Kaupan Keskusvaliokunta, Suomen 
Eläinlääkäriliitto, Meijeriväenliitto ry, Kotita
lous-ja kuluttajaneuvottelukunta, Suomen Ku
luttajaliitto ry ja Maitohygienialiitto ry. 

Ehdotetun lain jatkovalmistelu on tehty edel
lä mainitun työryhmän muistion pohjalta. Val
mistelu on tehty maa- ja metsätalousministeri
össä virkatyönä. Valmistelun aikana on oltu 
tiivisti yhteistyössä erityisesti sosiaali- ja terve
ysministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen, elintarvi
keviraston, Elintarviketeollisuusliiton, Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliiton, Valion ja 
Suomen Kuntaliiton kanssa. Asiassa on oltu 
yhteydessä myös Suomen Kuluttajaliittoon. 

Esityksessä on otettu ETA- sopimuksen sal
limissa rajoissa huomioon lausunnoissa ja neu
votteluissa esille tulleet näkökohdat. Erityisesti 
ehdotetun lain soveltamisala on tarkoin rajattu 
vastaamaan pohjana olevien direktiivien sovel
tamisalaa. Ehdotettuun lakiin sisältyvät maa
ja metsätalousministeriön määräystenantoval
tuudet on rajattu koskemaan ETA-sopimuksen 
täytäntöönpanon edellyttämiä määräyksiä lu
kuun ottamatta suoraan tuotantotilalta tapah
tuvaa myyntiä. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy ETA-sopimuksen voimaan saat
tamiseen. Ehdotetulla lailla yhdenmukaistettai
siin sopimuksen mukaisesti maidon ja maito
pohjaisten tuotteiden elintarvikehygieenisiä laa
tuvaatimuksia ja elintarvikehygieenistä valvon
taa koskeva Suomen lainsäädäntö EY:n vas
taavien säännösten kanssa. 
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Ehdotetun lain johdosta olisi elintarvikevi
rastosta annettua lakia (111/90) muutettava 
niin, että siitä poistetaan ehdotetun lain voi-

maan tullessa eläinlääkintä- ja elintarvikelai
tokselle siirtyvät tehtävät. Tästä annettaisiin 
erillinen hallituksen esitys. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku. Yleiset säännökset 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

1 §. Ehdotetun lain tarkoituksena olisi turva
ta elintarvikkeeksi käytettävän eri eläinlajien 
maidon ja siitä saatavien tuotteiden elintarvi
kehygieeninen laatu. Lailla saatettaisiin täytän
töön ETA-sopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan 
sisältyvät maidon ja siitä saatavien tuotteiden 
elintarvikehygieenistä laatua ja sen valvontaa 
koskevat EY:n säädökset. 

Elintarvikehygieenisellä laadulla tarkoitetaan 
muun muassa ominaisuuksia, jotka koskevat 
maidon ja maitopohjaisten tuotteiden puhtaut
ta, mikrobiologisia ominaisuuksia, kiinteyttä ja 
vetisyyttä, väriominaisuuksia, vieraita aineita, 
lämpötilaa sekä haju- ja makuominaisuuksia. 

2 §. Ehdotettua lakia sovellettaisiin yleiseen 
kulutukseen tarkoitettuun lehmän, lampaan, 
vuohen ja puhvelin maitoon ja siitä saataviin 
tuotteisiin, joita kutsutaan laissa olevan mää
ritelmän mukaisesti maitopohjaisiksi tuotteiksi. 
Asetuksella voitaisiin säätää lain soveltamisesta 
myös muiden kuin edellä mainittujen eläinten 
maitoon ja siitä saataviin tuotteisiin. Lakia 
sovellettaisiin sekä maidon ja maitopohjaisten 
tuotteiden vähittäismyyntiä edeltäviin tuotan
to-, käsittely-, varastointi ja kuljetusvaiheisiin 
että maidolle ja maitopohjaisille tuotteille ase
tettaviin elintarvikehygieenisiin vaatimuksiin. 
Ehdotettua lakia ei kuitenkaan sovellettaisi 
maidon eikä maitopohjaisten tuotteiden kulje
tuksiin tukkukaupasta. 

Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja olisivat 
sellainen maito ja sellaiset maitopohjaiset tuot
teet, jotka on tarkoitettu, myytäviksi tai muu
toin luovutettaviksi kaupanpidon yhteydessä 
tai tarjoiltaviksi ravintoloissa, sairaaloissa, 
koulujen keskuskeittiöissä tai muissa suurtalo
uksissa. Laki koskisi nimenomaan ihmisravin
noksi tarkoitettua maitoa ja maitopohjaisia 

tuotteita. Ehdotettu laki ei koskisi maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden käsittelyä yksityis
talouksissa. Se ei myöskään koskisi maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden vähittäiskauppaa. 

Ehdotetun lain mukaiset elintarvikehygieeni
set vaatimukset koskisivat myös sellaista mai
toa ja sellaisia maitopohjaisia tuotteita, joita 
käytetään muiden elintarvikkeiden raaka-ainei
na. Lain säännökset koskisivat myös sellaista 
maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käsitte
lyä tai muuta ehdotetussa laissa tarkoitettua 
toimintaa, joka tapahtuisi muun elintarvikeval
mistuksen yhteydessä. Ehdotettu laki ei kuiten
kaan koskisi toimintaa, jossa maitoa tai mai
topohjaisia tuotteita käytettäisiin sellaisenaan 
toisen elintarvikkeen raaka-aineena. 

Suhde eräisiin säädöksiin ja määritelmät 

3 §. Maitodirektiivi sisältää myös maitoa ja 
maitopohjaisia tuotteita käsittelevää henkilö
kuntaa koskevia terveysvaatimuksia. Tarkoi
tuksena on, että tartuntatautien vastustamiseen 
ja ehkäisyyn liittyvät henkilökunnan terveyden
tilaan kohdistuvat vaatimukset asetettaisiin ja 
niitä koskevat toimenpiteet suoritettaisiin tar
tuntatautilain nojalla. 

Maitodirektiivi sisältää niin ikään laitoksessa 
ja tuotantotilalla käytettävää vettä koskevia 
vaatimuksia. Talousvettä koskevat yleiset vaa
timukset on asetettu terveydenhoitolain nojalla. 
Niitä sovellettaisiin myös ehdotetussa laissa 
tarkoitetuissa laitoksissa ja tuotantotiloilla käy
tettävään veteen. 

Maitodirektiivissä asetetaan vaatimuksia, 
jotka kohdistuvat tuotantotilalla pidettävien 
eläinten terveydentilaan. Tarkoituksena on, et
tä eläintautilain nojalla tehtyjen tutkimusten 
tulokset ovat perusteena eläinten terveydentilan 
arvioinnille. Samoin on tarkoituksena, että 
ehdotetun lain nojalla ei suoriteta mitään sel
laisia toimenpiteitä, joista on säädetty eläintau
tilaissa. 

Maidon ja siitä saatavien tuotteiden pak-
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kausmerkintöjen osalta noudatettaisiin, mitä 
elintarvikelaissa on säädetty. Ehdotetun lain 
sääntelyn piiriin kuuluisi kuitenkin maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden varustaminen terve
ysmerkinnällä. 

4 §. Maitodirektiivissä on suuri määrä yksi
tyiskohtaisia määritelmiä. Ehdotettuun lakiin 
on näistä otettu vain ne, jotka ovat lain sisällön 
selvyyden kannalta välttämättömiä. Ehdotet
tuun lakiin otetut määritelmät on laadittu 
mahdollisimman tarkoin direktiivin sisältöä 
seuraten. Näin on menetelty siksi, että voitai
siin mahdollisimman selvästi osoittaa ehdote
tun lain yhdenmukaisuus harmonisoinnin pe
rusteena olevien direktiivien kanssa. 

Euroopan talousalueesta tehtyä sopimusta 
kuvaavassa yleisperustelujen alajaksossa 2.3 on 
esitetty keskeiset direktiivissä käytetyt käsitteet, 
joiden pohjalta ehdotetun lain määritelmät on 
laadittu. 

Tarkoituksena on, että ehdotetun lain mää
räystenantovaltuutta koskevan 49 §:n nojalla 
annettaisiin maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksellä tarkempia määräyksiä myös mää
ritelmistä. Tarkoituksena on, että ministeriön 
päätöksessä tarkennetaan laitoskäsitteeseen 
kuuluvien yksiköiden määrittelyä ja selvenne
tään ennen kaikkea sitä eroa, joka on erillisen 
jalostamon ja tuotantotilalla toimivan jalosta
mon välillä. 

Maitopohjaiset tuotteet on jaettu kahteen 
ryhmään, joita kumpaakin koskee vaatimus, 
ettei maidon mitään ainesosaa saa korvata 
muulla aineella kokonaan tai osittain. Maito
tuotteita olisivat esimerkiksi viili, jogurtti, voi 
ja juusto. Yhdistelmämaitotuotteita olisivat 
puolestaan hedelmäviilit sekä vilja- ja hedelmä
jogurtit. 

Valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin kaik
kia ehdotetun lain yleisestä toimeenpanosta, 
valvonnan johtamisesta ja toteuttamisesta vas
taavia valtion ja kunnan viranomaisia. Näitä 
olisivat maa- ja metsätalousministeriö, eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitos, lääninhallitus ja kun
nan valvontaviranomainen. Lisäksi tulliviran
omaiset olisivat ehdotetussa laissa tarkoitettuja 
valvonta viranomaisia. 

2 luku. Viranomaiset 

Yleinen toimeenpano 

5 §. Ehdotetun lain yleinen toimeenpano 

kuuluisi maa- ja metsätalousministeriölle. Ylei
seen toimeenpanoon kuuluisivat toiminnan 
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta. 

Valvonnan johto ja toteutus 

6 §. Ehdotetun lain mukaisen valvonnan joh
to keskitettäisiin keskusvirastotasolla eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitokselle. Tällä hetkellä 
maidontarkastuslain mukaisen valvonnan johto 
on jaettu maa- ja metsätalousministeriön ja 
elintarvikeviraston kesken. Elintarvikevirastos
ta annetun lain mukaan elintarvikevirastolle 
kuuluu maidontarkastuslaissa säädetyn maidon 
ja siitä saadun kerman maidonjalostamosta 
tapahtuvan kuljetuksen ja kaupan hygieenisen 
valvonnan johto. Eläinlääkintä- ja elintarvike
laitos huolehtii puolestaan eräiden maitoval
misteiden vienti- ja tuontitarkastuksesta anne
tun lain nojalla juuston, jäätelön, kulutusmai
totuotteiden, maitojauheen, voin ja muiden 
kokonaan maidosta peräisin olevien valmistei
den vienti- ja tuontitarkastuksista. 

Ehdotettu laki ei koskisi enää vähittäiskaup
paa. Tarkoituksenmukaista olisi, että valvon
nan johto keskitettäisiin yhdelle viranomaiselle. 
Tehtävä sopisi parhaiten eläinlääkintä- ja elin
tarvikelaitokselle, jolla on tarvittava erityisasi
antuntemus ehdotetun lain koko sovelta
misalalla. 

Läänin alueella lääninhallitus hoitaisi, kuten 
nykyisinkin, ehdotetun lain mukaisen toimin
nan valvonnan johdon. 

Ehdotetun lain mukainen tuotantoeläinten 
terveydentilan tarkastus liittyy läheisesti eläin
tautien vastustamiseen. Tältä osin valvonnan 
johdosta huolehtisi edelleen maa- ja metsätalo
usministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto 
eläintautilain nojalla. 

7 §. Ehdotetun lain mukainen valvonta olisi 
tuotantoeläinten terveydentilan tarkastamista 
lukuun ottamatta kunnan tehtävänä alueellaan. 
Tehtävästä huolehtisi kunnan määräämä lauta
kunta tai muu monijäseninen toimielin, jota 
ehdotetussa laissa kutsuttaisiin kunnan valvon
taviranomaiseksi. Lautakunta tai muu toimi
elin voisi olla myös useamman kunnan yhtei
nen. Kunnanvaltuusto voisi päättää, että toi
mielin saisi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen 
viranhaltijalle. Jos toimielin olisi useamman 
kunnan yhteinen, päätös ratkaisuvallan siirtä-
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mismahdollisuudesta tehtäisiin kuntayhtymän 
perustamissopimuksessa sovitulla tavalla. 

Jos toimielin saisi oikeuden päätösvallan 
siirtämiseen, se voisi tämän toimivallan rajoissa 
päättää, mitä tehtäviä se haluaa siirtää alaisen
sa viranhaltijan käsiteltäväksi. Näin kunta tai 
kuntayhtymä voisi itse päättää siitä, miten se 
tarkoituksenmukaisimmin järjestää ehdotetun 
lain mukaisten tehtävien hoitamisen. 

Ehdotetussa laissa käytetyllä kunnan valvon
taviranomainen -nimityksellä ei ole tarkoitus 
sitoa kunnan päätäntävaltaa siitä, minkä nimi
nen toimielin kunnassa ehdotetun lain mukai
sesta valvonnasta huolehtisi. Nimitys on laki
tekninen ja tarkoitettu yksinkertaistamaan eh
dotetun lain niitä kohtia, joissa säädetään 
kunnan tehtävistä. 

3 luku. Maidolle ja maitopohjaisille tuotteille 
sekä niiden tuotannolle asetettavat vaa
timukset 

Yleiset vaatimukset 

8 §. Pykälässä säädettäisiin maitoa ja maito
pohjaisia tuotteita koskevat elintarvikehygiee
niset perusvaatimukset. Maidon ja maitopoh
jaisten tuotteiden olisi oltava käyttötarkoituk
seensa sopivia eikä niissä saisi olla ihmisen 
terveydelle haitallisia ominaisuuksia. Maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä annettaisiin 
näitä yleisiä vaatimuksia tarkentavia määräyk
siä direktiiveissä olevia sääntöjä noudattaen. 

Käyttötarkoitukseensa sopivuudella tarkoi
tettaisiin esimerkiksi muuttuneita haju-, maku
ja väriominaisuuksia. Lisäksi käyttötarkoituk
seensa sopivuudella tarkoitettaisiin sitä, ettei 
lähtökohdiltaan ihmisravinnoksi sopimatto
masta maidosta tai maitopohjaisesta tuotteesta 
saisi valmistaa millään menetelmällä elintarvik
keena käytettäviä tuotteita, vaikka terveydelli
set haitat voitaisiinkin jollain käsittelyllä estää. 
Nimenomaisesti raakamaidon tekee käyttötar
koitukseensa sopimaHornaksi siihen lisätty vesi 
sekä korkea somaattisten solujen määrä. 

Terveydelle haitallisilla ominaisuuksilla tar
koitetaan ennen kaikkea mikrobiologisia ja 
kemiallisia ominaisuuksia. Maidossa ja maito
pohjaisissa tuotteissa ei saisi olla bakteereita 
eikä muitakaan mikrobeja siinä määrin, että 
niistä voisi aiheutua terveydellistä haittaa näi
den elintarvikkeiden nauttijoille. Maidossa ja 

tuotteissa ei myöskään saisi olla lääkejäämiä 
tai muita vieraita aineita niin suurina pitoi
suuksina, että nauttijan terveys voisi vaarantua. 

9 §. Maidontuotannolle asetettavat yleiset 
vaatimukset kohdistuisivat myös maidon tuo
tantoon käytettäviin eläimiin. Niillä ei saisi olla 
sellaisia sairauksia tai vikoja, jotka voisivat 
olennaisesti heikentää niistä saatavan maidon 
elintarvikehygieenistä laatua tai maidon koos
tumusta. Tällaisia laatua heikentäviä tai koos
tumusta muuttavia sairauksia ovat esimerkiksi 
utaretulehdus, asetonitauti, suolistotulehdus ja 
utarehaavat. Myös päivittäisen tuotannon vä
häisyys muuttaa maidon koostumusta. 

Erittäin merkittävää on se, ettei tuotan
toeläimissä eikä myöskään niiden kanssa pidet
tävissä eläimissä saisi olla sellaisia sairauksia, 
jotka maidon välityksellä voisivat tarttua ihmi
seen. Eläimissä ei saisi olla esimerkiksi tuber
kuloosia eikä luomistautia. 

10 §. Raakamaito voi tuotantotilalla saada 
haitallisia ominaisuuksia ympäristöstään. 
Eläintenpitotilojen sekä maidonkäsittelytilojen 
ja -laitteiden puhtaus vaikuttaa olennaisesti 
maidon elintarvikehygieeniseen laatuun. Tästä 
syystä pykälässä asetetaan sekä tilojen ja lait
teiden puhdistettavuudelle että niiden puh
taanapidolle erityiset vaatimukset. Maitoa olisi 
lisäksi aina käsiteltävä niin, ettei se saa ympä
ristöstä, välineistä eikä käsittelijästä haitallisia 
ominaisuuksia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si kielto luovuttaa tuotantotilalta elintarvik
keeksi maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, jos 
ne eivät täytä ehdotetun lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten vaatimuk
sia. Tällä tavalla varmistettaisiin se, ettei kulu
tukseen tai laitoksiin tule maitoa, joka jo 
tuotantotilalla on säännösten tai määräysten 
vastaista. 

Tuotantotilojen ja -eläinten tarkastus 

11 §. Maitodirektiivissä edellytetään, että 
tuotantotilat rekisteröidään ja että ne tarkaste
taan säännöllisesti. Maitodirektiivissä ja tuo
tantotilatidirektiivissä asetetaan myös tuotan
totilan eläintenpitotilojen rakenteita sekä lyp
sämisessä ja maidon käsittelyssä käytettävien 
laitteiden ja välineiden hoitamista koskevat 
vaatimukset. Mainitut direktiivit sisältävät 
myös lypsämiseen liittyvät hygieniamääräykset 
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maitodi
rektiivin mukaisesti tuotantotilan rekisteröimi
sestä ja tarkastamisesta. Tämä olisi kunnan 
tehtävänä. 

Kuten edellä 9 §:ssä on selostettu, sisältää 
maitodirektiivi määräykset myös maidontuo
tantoon käytettävien eläinten terveydentilalle 
asetettavista vaatimuksista. Eläimissä ei saa 
olla sellaisia sairauksia tai vikoja, jotka voisivat 
olennaisesti heikentää niistä saatavan maidon 
elintarvikehygieenistä laatua tai maidon koos
tumusta. Maitodirektiivissä muun muassa mää
ritellään ne eläintaudit, joista maidontuotan
toon käytettävien eläinten on oltava vapaat, ja 
asetetaan muutoinkin maidontuotantoeläinten 
ja eräiden niiden kanssa pidettävien eläinten 
terveydentilaa koskevat vaatimukset. Eläinten 
terveydentilan on muutoinkin oltava sellainen, 
ettei niissä ole sellaisia tarttuvia tauteja, jotka 
voivat maidon välityksellä tarttua ihmiseen. 

Tuotantoeläinten ja niiden kanssa pidettävi
en eläinten terveydentilan tarkastaminen liittyy 
kiinteästi eläintautilain mukaiseen eläintautien 
vastustamiseen. Eläintautien vastustaminen on 
eläintautilain ja eläinlääkintähuoltolain mu
kaan valtion tehtävänä, vaikka kuntatasolla 
eläintautilain mukaisista toimenpiteistä huoleh
tii kunnaneläinlääkäri. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että tuotan
toeläinten terveydentilan tarkastaminen ei olisi 
kunnan tehtävänä, vaan näissä tarkastuksissa 
noudatattaisiin eläintautilain kanssa mahdolli
simman yhdenmukaista järjestelmää. Tarkem
mat säännökset tästä sisältyisivät 12-14 §:ään. 
Kunnan valvontaviranomainen huolehtisi kui
tenkin tarvittavista jatkotoimenpiteistä silloin, 
kun kunnaneläinlääkäri olisi todennut, että 
tuotantoeläinten terveydentila ei täytä ehdote
tun lain mukaisia vaatimuksia. Näitä toimen
piteitä olisivat esimerkiksi maidon tilalta luo
vuttamisen kieltäminen tai rajoittaminen. Kun
nan valvontaviranomaisen ei kuitenkaan tarvit
sisi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin silloin, jos 
maidon luovuttaminen olisi jo kielletty eläin
tautilain nojalla tuotantotilalle annetuissa ra
joittavissa määräyksissä. 

12 ja 13 §. Tuotantoeläinten terveydentilan 
tarkastaminen olisi tarkoitus toteuttaa mahdol
lisimman joustavalla tavalla. Tuotantotilan 
eläinten terveydentilan erillisen tarkastuksen 
tekisi kunnaneläinlääkäri. Erillinen tarkastus 
tehtäisiin vain silloin, jos kunnaneläinlääkäri ei 
ennestään tunne tuotantotilan eläinten tervey
dentilaa tai eläinten terveydentilasta ei ole 

kunnaneläinlääkärin luotettavana pitämää sel
vitystä taikka erilliseen tarkastukseen on muu
toin havaittu olevan aihetta. 

Ehdotettu järjestelmä olisi tarkoituksenmu
kainen siksi, että maitodirektiivin mukaisessa 
eläinten terveydentilan tarkastuksessa tarkaste
taan joitakin sellaisia seikkoja, jotka Suomessa 
kuuluvat eläintautilainsäädännön sovelta
misalaan. 

Jos joku muu eläinlääkäri kuin kunnaneläin
lääkäri tuotantotilalla suorittamaosa eläinlää
kärikäynnin yhteydessä havaitsee, että tuotan
totilan eläinten terveydentila ei ole ehdotetun 
lain mukainen, tulisi hänen ilmoittaa tästä 
eläinten omistajalle tai haltijalle ja lisäksi kun
naneläinlääkärille. Ehdotettu ilmoitusvelvolli
suus ei edellyttäisi velvollisuutta mihinkään 
tarkempaan eläinten terveydentilan tutkimi
seen. Ilmoitusvelvollisuus koskisi niitä eläinlää
kärin suorittamaosa eläinlääkärikäynnin yhtey
dessä tilan eläinten terveydentilassa havaitse
mia seikkoja, joiden eläinlääkäri saamansa 
eläinlääketieteellisen koulutuksen perusteella 
tietää vaikuttavan haitallisesti tilalla tuotetun 
raakamaidon elintarvikehygieeniseen laatuun 
tai koostumukseen. 

Ehdotettu järjestelmä mahdollistaisi sen, että 
tuotantotilalle ei tarvitsisi tehdä erillisiä eläin
ten terveydentilan tarkastamista koskevia 
käyntejä esimerkiksi silloin, kun tuotantotilan 
eläimet ovat tietyn eläinlääkärin säännöllisessä 
hoidossa ja kunnaneläinlääkärillä on käytettä
vissään kyseisen eläinlääkärin antama tieto 
siitä, että eläinten terveydentila on ehdotetun 
lain vaatimukset täyttävä. Kunnaneläinlääkäri 
voisi kuitenkin aina edellä tarkoitetuissakin 
tapauksissa tehdä tuototantotilan eläinten ter
veydentilan tarkastuksen, jos harkitsee tämän 
tarpeelliseksi. 

14 §. Kunnaneläinlääkärin suorittama tuo
tantotilan eläinten terveydentilan erillinen tar
kastus suoritettaisiin valtion varoin. Kuten 
edellä on mainittu, ehdotetun lain mukainen 
tarkastus liittyy kiinteästi eläintautilain mukai
siin toimenpiteisiin. Eläintautilain täytäntöön
panoon liittyvät eläinlääkärin matkakustan
nukset ja palkkiot suoritetaan valtion varoista. 
Kunnaneläinlääkärille maksettava korvaus 
suoritettaisiin valtion varoista eläinlääkäreiden 
toimituspalkkioista annetun asetuksen (1269/ 
89) mukaisesti. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi tar
kemmat määräykset kunnaneläinlääkärin suo-
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rittamasta tuotantotilan eläinten terveydentilan 
erillisistä tarkastuksista. 

4 luku. Laitoksille ja kuljetuksille asetettavat 
vaatimukset 

Laitosten hyväksyminen ja laitoksille asetettavat 
vaatimukset 

15 §. Maitodirektiivin mukaan kunkin jäsen
valtion on laadittava luettelo hyväksytyistä 
laitoksistaan. Kukin tällainen laitos saa hyväk
symisnumeron. Kansallinen viranomainen voi 
hyväksymisen yhteydessä myöntää eräitä poik
keuksia sellaisille maitopohjaisia tuotteita val
mistaville laitoksille, joiden tuotanto on rajoi
tettua. 

Ehdotetun lain mukaan poikkeusten myön
tämisen perusteet ja siihen liittyvät menettely
tapamääräykset annettaisiin 49 §:ssä olevan 
määräystenantovaltuuden perusteella maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä. Mahdolli
suudella myöntää poikkeuksia on sikäli merki
tystä, että rajoitettua tuotantoa harjoittavaan 
laitokseen ei kohdistuisi yhtä ankaria vaati
muksia kuin muihin laitoksiin. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
kaikki laitokset olisi hyväksyttävä ennen toi
minnan aloittamista uutena ja oleellisten muu
tosten jälkeen. Esimerkiksi vähäisiä huonetilo
jen järjestelyjä ja korjausluonteisia toimenpitei
tä ei katsottaisi oleellisiksi muutoksiksi. Kun
nan valvontaviranomainen voisi hyväksyä lai
toksen vasta todettuaan sen täyttävän kaikki 
ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten vaatimukset. Jos laitos 
täyttää mainitut ehdot, olisi se aina hyväksyt
tävä. Hyväksyminen tehtäisiin hakemuksesta. 

Laitosten rekisteröinnistä ja numeroinnista 
on edullisinta huolehtia keskitetysti. Tästä 
syystä ehdotetaan, että kunnan olisi ilmoitetta
va hyväksymänsä laitokset eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitokselle, joka puolestaan pitäisi 
niistä rekisteriä ja antaisi niille numeron. 

Laitosten valvonta edellyttää, että kunnan 
valvontaviranomaiselle tehdään ilmoitus laitok
sen lopettamisesta. Kunnan valvontaviran
omainen puolestaan olisi velvollinen ilmoitta
maan siitä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksel
le. Tätä koskeva säännös olisi pykälän 3 
momentissa. 

16 §. Laitosten saattaminen ehdotetun lain 

mukaiseksi vaatii erityisasiantuntemusta, jonka 
hankkiminen erityisesti pienissä laitoksissa voi 
olla vaikeaa. Tästä syystä ehdotetaan lakiin 
otettavaksi säännös siitä, että kunnan valvon
taviranomaisen olisi mahdollisuuksiensa mu
kaan pyydettäessä annettava neuvoja laitoksen 
saattamiseksi ehdotetun lain mukaiseksi. Kun
nan olisi siis järjestettävä neuvontapalveluja 
vain sen käytettävissä olevien voimavarojen 
puitteissa. 

17 §. Pykälä sisältäisi laitoksille, niiden toi
minnalle ja toimintaympäristölle asetettavat 
yleiset vaatimukset. Päämääränä olisi se, että 
maito ja maitopohjaiset tuotteet säilyisivät kai
kissa tuotanto- ja käsittelyvaiheissa mahdolli
simman hyvinä ja että ne täyttäisivät ehdotetun 
lain mukaiset elintarvikehygieeniset vaatimuk
set. 

Laitoksiin, niiden ympäristöön, laitteisiin ja 
toimintaan kohdistuvat yksityiskohtaiset vaati
mukset annettaisiin maa- ja metsätalousminis
teriön päätöksellä. Vaatimukset asetettaisiin 
maitodirektiivin mukaisiksi. Maa- ja metsäta
lousministeriötä koskevasta valtuutuksesta 
määräysten antamiseen säädettäisiin 49 §:ssä. 

Maitodirektiivin mukaisesti on sellaisille tuo
tantolaitoksille, joissa valmistetaan sellaisia 
tuotteita, joissa osa maidon aineosista on kor
vattu muilla kuin maitopohjaisilla tuotteilla, 
asetettava samat vaatimukset kuin maitoa kä
sitteleville laitoksille. Tätä koskeva säännös 
ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 momenttiin. 

Laitosten .käyttämien raaka-aineiden elintar
vikehygieenisen laadun varmistamiseksi asetet
taisiin pykälän 3 momentissa laitoksille kielto 
vastaanottaa ja käyttää määräysten vastaista 
maitoa ja maitopohjaisia tuotteita. 

18 §. Pykälässä ehdotetaan, että raakamaito, 
raaka-ainemaito, lämpökäsitelty kulutusmaito 
ja maitopohjaiset tuotteet olisi valmistuksen tai 
pakkaamisen yhteydessä taikka ennen kuljetus
ta merkittävä tunnistamista varten tai varustet
tava terveysmerkinnällä. 

Tarkoituksena on, että tilalta noudettavaa 
yksittäistä raakamaitoerää ei tarvitsisi merkitä, 
koska tämä on teknisesti mahdotonta. Siitä 
huolimatta olisi kuitenkin aina oltava tiedossa 
se, miltä tuotantotiloilta saatua maitoa kukin 
erillinen keräilykuljetukseen käytettävä säiliö 
sisältää. Jos tuotantotilalta tai muusta maidon
jalostamosta toimitetaan raakamaitoa yleiseen 
kulutukseen sellaisenaan ihmisravintona käy
tettäväksi, olisi pakkaukset varustettava joko 
alkuperä- tai terveysmerkinnällä riippuen siitä, 
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onko ne tarkoitettu paikalliseen myyntiin vai 
markkinoitaviksi koko ETA-alueella. 

Säännöksen päämääränä on myös se, että 
raaka-aineiden laitosten välisten siirtokuljetus
ten yhteydessä olisi kuljetuserän alkuperä aina 
tiedossa. Tästä syystä erät olisi merkittävä 
tunnistamista varten tai ne olisi voitava muulla 
tavalla tunnistaa määräpaikassa. 

Maitodirektiivin mukaan direktiivissä tarkoi
tetuissa tuotteissa on oltava terveysmerkintä, 
joka sisältää lähettäjämaan nimen, laitoksen 
hyväksymisnumeron ja yhteisötunnuksen. Py
kälässä on tämä direktiivin vaatimus otettu 
huomioon. Terveysmerkintää eivät saisi käyt
tää ne laitokset, joilla on oikeus toimittaa 
tuotteitaan vain kotimaan tai paikallisille 
markkinoille. 

Tarkemmat määräykset pakkausten ja kulje
tuserien merkitsemisestä annettaisiin maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä 49 §:n val
tuutuksen perusteella. 

Laitosten omavalvonta 

19 §. Maitodirektiivissä edellytetään, että lai
tokset itse valvovat keskeytyksettä toimintahy
gieniaansa. Ehdotetun lain tarkoituksena on 
tämän mukaisesti asettaa laitoksille itselleen 
huomattava vastuu jatkuvan elintarvikehygiee
nisen valvonnan järjestämisestä. Samalla kun
nan valvontaviranomaisen tehtäväksi jäisi en
nen kaikkea laitosten omavalvonnan toteutu
misen seuranta. 

Maitodirektiivin omavalvontaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan, että laitosten olisi itse estettävä 
terveyshaittaa aiheuttavien elintarvikehygiee
nisten epäkohtien syntyminen. Jotta laitos 
mahdollisimman hyvin ja luotettavasti pystyisi 
suoriutumaan tästä tehtävästä, olisi sen kustan
nuksellaan laadittava ja toteutettava kunnan 
valvontaviranomaisen hyväksymä omavalvon
tajärjestelmä. Eläinlääkintä- ja elintarvikelai
toksen velvollisuutena olisi avustaa kunnan 
valvontaviranomaista omavalvontajärjestelmän 
hyväksymisessä, jos valvontaviranomainen tätä 
pyytää. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle 
asetettaisiin tämä velvollisuus siitä syystä, että 
omavalvontajärjestelmien hyväksyminen saat
taa joidenkin laitosten osalta edellyttää erityis
asiantuntemusta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että omavalvonnan tulosten 

3 340331J 

olisi aina oltava kunnan valvontaviranomaisen 
käytettävissä. Laitoksen olisi ilmoitettava välit
tömästi valvontaviranomaiselle laitoksessa esil
le tulleista terveydellistä haittaa aiheuttavista 
epäkohdista. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
lisäksi otettavaksi säännös siitä, että laitoksen 
olisi poistettava markkinoilta sellainen maito ja 
sellaiset maitopohjaiset tuotteet, jotka voivat 
aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisen terveydelle. 
Näin ehdotetaan siitä syystä, että maidossa ja 
maitopohjaisissa tuotteissa saattaa olla sellaisia 
elintarvikehygieenisiä muutoksia, jotka saatta
vat tulla ilmi vasta siinä vaiheessa, kun maito
tai tuote-erä on jo toimitettu laitoksesta mark
kinoille. 

Omavalvontajärjestelmästä annettaisiin mai
todirektiivissä edellytetyt tarkemmat määräyk
set maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. 
Tätä koskeva valtuutussäännös olisi 49 §:ssä. 
Omavalvontajärjestelmässä olisi määriteltävä 
laitoksen tuotantolinjojen ne kohdat, joissa 
elintarvikkeessa tai sen raaka-aineessa voisi 
kohteiden luonteen vuoksi syntyä huomattavia 
elintarvikehygieenisiä muutoksia. Omavalvon
tajärjestelmään kuuluisi näiden kriittisten koh
teiden seuranta, poikkeavuuksien kirjaaminen, 
niistä ilmoittaminen sekä ilmitulleiden epäkoh
tien korjaaminen. Järjestelmän sisältö ja laa
juus olisi riippuvainen laitoksen suuruudesta ja 
sen toiminnan luonteesta. Omavalvontajärjes
telmäksi voitaisiin hyväksyä laitoksen oma 
laadunvalvontaohjelma tai sen osa. 

20 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että laitos olisi velvollinen omalla 
kustannuksellaan ottamaan ja tutkimaan näyt
teet vastaan ottamastaan raakamaidosta sekä 
tuotantotilalla että tarvittaessa laitoksessa. Tu
losten perusteella valvottaisiin, että raakamaito 
täyttää sille asetetut bakteriologiset, kemialliset 
ja fysikaaliset vaatimukset. Lisäksi pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi, että laitoksen olisi 
otettava ja tutkittava näytteet myös raaka
ainemaidosta, lämpökäsitellystä kulutus
maidosta ja maitopohjaisista tuotteista niiden 
elintarvikehygieenisen laadun varmistamiseksi. 
Varmistus tarkoittaisi myös sitä, että todettai
siin samalla tuotteiden olevan asetettujen ehto
jen mukaisia. 

Tuotantotilan hygieniavalvontaan ja sen 
eläinten terveysvalvontaan liittyy olennaisena 
osana tuotetun raakamaidon ominaisuuksien 
seuranta. Tästä johtuen 2 momenttiin ehdote
taan otettavaksi säännös, jonka mukaan laitok
sen olisi ilmoitettava kunnan valvontaviran-
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omaiselle vastaan ottamansa raakamaidon tut
kimustuloksista silloin, kun maito ei tutkimus
tulosten mukaan täytä sille asetettuja laatuvaa
timuksia. 

Kuljetus ja säilytys 

21 §. Maito ja maitopohjaiset tuotteet ovat 
yleensä helposti ja nopeasti pilaantuvia. Pilaan
tumiseen vaikuttaa sekä maidon ja tuotteiden 
saarnat mikrobitartunnat että niiden säily
tysympäristön lämpötila ja siihen liittyvä säily
tysaika. Elintarvikehygieenisen laadun heikke
neminen tapahtuu helposti juuri kuljetuksen ja 
säilytyksen aikana, jolloin maito ja tuotteet 
voivat likaantua tai niiden lämpötila voi olla 
liian korkea. Edellä esitetystä johtuen pykälään 
ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että maito 
ja maitopohjaiset tuotteet on kuljetettava ja 
säilytettävä siten, että niiden elintarvikehygiee
ninen laatu säilyy hyvänä. 

Kuljetettaessa tai säilytettäessä maitoa tai 
maitopohjaisia tuotteita sellaisissa astioissa tai 
säiliöissä, joissa on ollut muita aineita kuin 
puhtaita elintarvikkeita, saattaa niihin joutua 
haitallisia vieraita aineita. Tällä perusteella 2 
momentissa säädettäisiin, että maidon ja mai
topohjaisten tuotteiden kuljetukseen ja säily
tykseen saisi vain kunnan valvontaviranomai
sen luvalla käyttää muita kuin moitteettomien 
elintarvikkeiden kuljetukseen ja säilytykseen 
käytettäviä astioita tai säiliöitä. 

Tarkemmat määräykset kuljetuksesta ja säi
lytyksestä annettaisiin maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätoksellä ehdotetun lain 49 §:n no
jalla. 

5 luku. Valvonta 

Laitosten valvonta 

22 §. Pykälässä säädettäisiin kunnan velvol
lisuudesta valvoa alueellaan olevien laitosten 
toimintaa ja laitosten avunantovelvollisuudes
ta. 

Laitosten valvonta edellyttää, että laitos an
taa laitosta valvoville viranomaisille valvonnan 
käytännön suorittamisessa tarvittavaa apua se
kä valvontaa varten tarvittavat toimi- ja sosi
aalitilat. Valvonta edellyttää, että laitoksen 
edustaja tarvittaessa esittelee laitoksen tuotan-

totiloineen valvontaviranomaiselle ja huolehtii, 
että valvontaviranomainen pääsee kaikkiin val
vottaviin kohteisiin. 

23 §. Valvonnassa tarpeelliset näytteet otet
taisiin ja tutkittaisiin valvontaviranomaisen 
kustannuksella. Näytteet saataisiin kuitenkin 
25 §:n mukaan ottaa korvauksetta. Viranomais
valvonta tukee laitoksen omavalvontajärjestel
mää ja tämän kautta laitoksen koko toimintaa. 

Elintarvikenäytteiden ottamista ja tutkimista 
koskevat yleiset säännökset sisältyvät elintarvi
kelain nojalla annettuihin säännöksiin. Ne so
veltuvat hyvin noudatettaviksi myös ehdotetun 
lain mukaisiin näytteisiin. Tätä koskeva viit
taussäännös otettaisiin pykälän 2 momenttiin. 
Elintarvikenäytteitä koskevat säännökset sisäl
tyvät näytteenottoasetukseen (385/83). Labora
torioista, joissa näytteet tutkittaisiin, säädettäi
siin 55 §:ssä. 

Valvontaviranomaisten tiedonsaanti-ja 
tarkastusoikeus 

24 §. Valvonnan edellytyksenä on, että val
vontaviranomaiset saavat asianomaiselta elin
keinonharjoittajalta ja muilta henkilöiltä, joita 
ehdotetun lain säännökset koskevat, valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja olisivat 
esimerkiksi laitoksen omavalvonnan yhteydessä 
tehdyt havainnot ja saadut mittaus- ja tutki
mustulokset sekä tiedot laitoksen käyttämistä 
valmistus- ja jalostusmenetelmistä. Tietojen an
tamista koskeva velvoite ehdotetaan otettavak
si pykälän 1 momenttiin. Valvontaviranomai
sen oikeus tietojen saamiseen koskisi vain 
ehdotetun lain mukaisen valvonnan kannalta 
merkityksellisiä tietoja. Tiedot olisi annettava 
valvontaviranomaisen määräämässä kohtuulli
sessa ajassa. 

Myös muilla valtion ja kunnan viranomaisil
la, kuten terveydensuojelu- ja rakennusvalvon
taviranomaisilla, saattaa olla ehdotetun lain 
noudattamisen valvonnan kannalta merkityk
sellisiä tietoja. Valvonnan tehokkuuden vuoksi 
ja jotta vältyttäisiin esimerkiksi päällekkäisten 
tutkimusten tekemiseltä ehdotetaan, että ehdo
tetun lain mukaisilla valvontaviranomaisilla 
olisi oikeus saada valvontaa varten tarvittavia 
tietoja myös näiltä muilta viranomaisilta. 

25 §. Valvonta edellyttää, että valvontaviran
omainen pääsee tiloihin, joissa toimintaa har
joitetaan, sekä että viranomainen voi tehdä 
niissä tarkastuksia ja tutkimuksia sekä ottaa 
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valvontaa varten tarvittavia näytteitä. Tähän 
oikeuttava säännös ehdotetaan otettavaksi py
kälän 1 momenttiin. 

Maitodirektiivissä edellytetään, että komissi
on asiantuntijat suorittavat jäsenvaltiossa tar
kastuksia sen varmistamiseksi, että direktiivi 
on pantu asianmukaisesti täytäntöön. Tarkas
tukset suoritetaan yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa. 

ETA-sopimuksen 108 ja 109 artiklan mu
kaan sopimuksen velvoitteiden täyttämistä EF
TA-valtioiden alueella valvoo EFT A:n valvon
taviranomainen. Valvontamenettelyjen on olta
va yhdenmukaiset EY:n noudattamien valvon
tamenettelyjen kanssa. Direktiiveissä olevat 
EY:n tarkastajia koskevat säännökset koskevat 
näin ollen EFT A:n valvontaviranomaisen pal
veluksessa olevia tarkastajia. ETA-sopimus 
edellyttää, että myös EFT A:n valvontaviran
omaisen palveluksessa olevien virkamiesten on 
päästävä laitokseen tekemään tarkastuksia. Tä
tä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
pykälän 2 momenttiin. 

26 §. Pykälässä säädettäisiin, että laitoksia 
koskeva avunantovelvollisuus sekä viranomais
ten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus koskisi 
myös tuotantotilalla suoritettavia tarkastuksia. 

Määräykset ja kiellot 

27 §. Jos laitos tai tuotantotila taikka niiden 
toiminta ei täytä ehdotetun lain vaatimuksia, 
tulisi kunnan valvontaviranomaisen antaa ke
hotus puutteen korjaamiseksi. Terveydellisten 
syiden edellyttäessä valvontaviranomainen voi
si tällöin antaa määräyksiä ja kieltoja, jotka 
ovat tarpeen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

Määräys tai kielto voisi esimerkiksi koskea 
koneen, laitteen tai valmistustilan käyttämistä. 
Se voisi olla voimassa niin kauan kunnes puute 
on korjattu. 

Ehdotettu säännös on tarkoitettu sovelletta
vaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa käsiteltävä 
maito tai maitopohjainen tuote on laitoksen 
prosessissa aiheutuneen häiriön vuoksi joutu
nut kosketuksiin sellaisen aineen kanssa, että 
tuotteen elintarvikehygieeninen laatu heikke
nee, tai joissa jäähdytyslaitteen rikkoutumisen 
vuoksi tuotetta ei ole säilytetty riittävän kyl
mässä. Annettavien määräysten ja kieltojen 
tulee perustua valvontaviranomaisen käytettä-

vissä olevaan ja hankkimaan tietoon sekä olla 
oikeassa suhteessa vaarannettavan oikeushyvän 
laajuuteen ja merkitykseen. 

Ehdotettu säännös on saman sisältöinen kuin 
mitä terveydenhoitolaissa nykyisin säädetään 
terveysviranomaisten valtuuksista antaa määrä
yksiä terveyshaittojen syntymisen ehkäisemi
seksi. Terveydenhoitolain 82 §:n mukaan terve
yslautakunnalla on oikeus antaa terveysviran
omaisen toimittaman tarkastuksen nojalla 
määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä tervey
dellisen haitan poistamiseksi. 

28 §. Pykälässä säädettäisiin kunnan valvon
taviranomaisen mahdollisuudesta kieltää raa
kamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökäsitellyn 
kulutusmaidon tai maitopohjaisen tuotteen 
luovuttaminen elintarvikkeeksi ja niiden käyt
täminen elintarvikkeen valmistukseen, jos ne 
tai niiden käsittelyolosuhteet eivät olisi tämän 
lain mukaiset. 

Terveydellisten syiden niin edellyttäessä val
vontaviranomainen voisi määrätä, miten ky
seisten tuotteiden osalta on meneteltävä. Mää
räystä annettaessa on pyrittävä siihen, että 
elinkeinonharjoittaja voi käyttää tuotteet hy
väkseen niin taloudellisella tavalla kuin mitä se 
terveysriskien välttämiseksi on suinkin mahdol
lista. Ihmisravinnoksi kelpaamattomat tuotteet 
ovat usein vielä käytettävissä esimerkiksi eläin
ten rehuksi. 

29 §. Kiiretoimia edellyttävät sellaiset tilan
teet, joissa on jo todettu terveyshaitta tai joiden 
jatkuessa terveyshaitan syntyminen on niin 
ilmeinen, ettei voida odottaa kunnan valvonta
viranomaisen kokoontumista päätöksentekoa 
varten. Tällöin laitosta valvova tai 11 §:n 1 
momentin mukaisen tuotantotilan hygieniatar
kastuksen tekevä kunnan viranhaltija voisi 
antaa tilanteen edellyttämät terveyshaitan eh
käisemiseen tähtäävät määräykset ja kiellot. 
Tälläisiä tilanteita olisivat esimerkiksi laitoksen 
rikkoutuneesta Viemäriputkistosta maitopohjai
sen valmisteen päälle valunut likavesi tai tuot
teissa todettu pil:=~.antuminen tai myrkyllinen 
aine. 

Määräyksen tai kiellon antaneen viranhalti
jan olisi viipymättä ilmoitettava siitä kunnan 
valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen saatuaan 
se voisi päättää jatkotoimenpiteistä. 

30 §. Pykälässä säädettäisiin valvontaviran
omaisen velvollisuudesta kuulla elinkeinonhar
joittajaa, ennen kuin laitosta tai tuotantotilaa 
koskeva määräys tai kielto annettaisiin. 
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Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

31 §. Kunnan valvontaviranomainen voisi 
tehostaa 27-29 §:n nojalla annettua määräystä 
tai kieltoa uhkasakolla tai uhalla, että tekemät
tä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella. Yleiset säännökset hallinnolli
sesta uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyttä
misuhkasta on annettu uhkasakkolaissa 
( 1113/90), minkä vuoksi se tulisi asiassa muu
toin sovellettavaksi. 

Haltuunotto 

32 §. Kunnan valvontaviranomainen votst 
ottaa raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpö
käsitellyn kulutusmaidon tai maitopohjaisen 
tuotteen haltuunsa, jos ne tai niiden käsittely
olosuhteet ovat olleet sellaiset, että kyseisistä 
elintarvikkeista on syytä epäillä aiheutuvan 
välitöntä terveyden vaaraa, eikä valvontaviran
omaisen käytettävissä olevia muita toimintakei
noja voida pitää riittävinä sen varmistamiseksi, 
että kyseisiä tuotteita ei joudu elintarvikkeena 
käytettäviksi. 

Haltuunotto tulisi käytettäväksi äärimmäise
nä keinona, jos tilanne arvioidaan niin vaka
vaksi, että valvontaviranomaisen määräys tai 
kielto uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttä
misuhalla tehostettunakaan ei olisi riittävän 
tehokas keino estämään terveyden vaaraa aihe
uttavaksi todetun tai epäillyn tuotteen joutu
misen kulutukseen. 

Kiireellisissä tapauksissa haltuunottopäätök
sen samoin kuin 34 §:n 2 momentissa tarkoite
tun päätöksen haltuunotetun omaisuuden käyt
tämistavasta voisi tehdä myös laitosta valvova 
kunnan viranhaltija. 

33 §. Pykälä sisältäisi haltuunottoa koskevat 
tarkat menettelytapasäännökset, joilla pyritään 
varmistamaan elinkeinonharjoittajan oikeus
turva. 

Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja 
käyttäminen 

34 §. Haltuun otetun omaisuuden säilytysta
paa ja käyttöä koskevat päätökset tekisi kun
nan valvontaviranomainen. Viranomaisen voi 
olla vaikeaa saada hankittua haltuun otetulle 
omaisuudelle asianmukaista säilytyspaikkaa, 
esimerkiksi sopivaa kylmäsäilytystilaa, muualta 

kuin asianomaisesta laitoksesta. Tämän vuoksi 
omaisuus voitaisiin säilyttää myös kyseisessä 
laitoksessa. Omaisuuden tulee olla siten mer
kitty tai säilytystilan sinetöity tai merkitty, että 
haltuun otettu omaisuus voidaan vaivatta erot
taa muusta laitoksen omaisuudesta. 

Haltuun otetulle omaisuudelle voitaisiin teh
dä sen elintarvikehygieenisen laadun selvittämi
seksi tutkimuksia. Päätös omaisuuden käyttö
tavasta olisi tehtävä heti haltuunoton jälkeen 
tai, jos edellä tarkoitetut tutkimukset ovat 
tarpeen, heti tutkimustulosten selvittyä. Omai
suuden elintarvikehygieenisestä laadusta johtu
vista terveydellisistä edellytyksistä riippuen 
käyttötapoja olisivat esimerkiksi käyttäminen 
elintarvikkeeksi siten kuumennettuna tai muu
toin käsiteltynä, että omaisuudessa olleet elin
tarvikehygieeniset puutteet poistuvat, käyttämi
nen eläinten rehuksi tai äärimmäisessä tapauk
sessa hävittäminen. 

Haltuun otetun omaisuuden säilytystä ja 
käyttöä koskevia päätöksiä tehdessään kunnan 
valvontaviranomaisen tulisi menetellä siten, et
tä omaisuuden omistajalle haltuunoton ja sii
hen liittyvien toimenpiteiden vuoksi aiheutuva 
taloudellinen menetys jäisi niin pieneksi kuin se 
omaisuuden elintarvikehygieeninen laatu ja sen 
mahdollistamat käyttötarkoitukset huomioon 
ottaen on mahdollista. 

Viranomaisen määräämien toimenpiteiden 
toteuttaminen olisi ensisijaisesti asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan tehtävänä. Jos tämä ei 
niitä annetussa määräajassa toteuttaisi, voisi 
kunnan valvontaviranomainen määrätä kysei
set toimenpiteet teetettäviksi. 

35 §. Esitutkintaviranomainen voi pakkokei
nolain (450/87) nojalla takavarikoida omai
suutta muun muassa silloin, jos on syytä 
olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa 
tai että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. 
Omaisuus on myytävä, jos se on helposti 
pilaantuva, pian häviävä, arvoltaan nopeasti 
aleneva tai erittäin kallishoitoinen. Myyntipää
töksen tekee poliisipiirin päällikkö. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännökset 
siitä, että tässä laissa tarkoitetut elintarvikkeet 
voitaisiin myydä vain asianomaista laitosta 
valvovan kunnan valvontaviranomaisen hyväk
symään tarkoitukseen ja terveydellisten syiden 
vaatiessa myymisen sijasta hävitettävä. Näin 
voitaisiin varmistua siitä, että takavarikoitu 
omaisuus tulisi käytettäväksi sen elintarvikehy
gieenisen laadun mukaiseen tarkoitukseen. 

36 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä 
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haltuun otettujen tai takavarikoitujen tässä 
laissa tarkoitettujen elintarvikkeiden suhteen 
silloin, kun syytettä ehdotetun lain rikkomises
ta ei nosteta tai tuomioistuin ei julista takava
rikoitua omaisuutta menetetyksi. Laitosta val
vova kunnan valvontaviranomainen päättäisi 
käyttötavasta silloin, kun omaisuuden elintar
vikehygieeninen laatu on niin huono, ettei sitä 
voida sellaisenaan luovuttaa omistajalle. 

Laitoksen hyväksynnän peruutus 

37 §. Jos laitos ei olosuhteiltaan tai toimin
naltaan ole tämän lain ja sen nojalla asetettujen 
vaatimusten mukainen eikä puutetta ole val
vontaviranomaisen kehotuksesta huolimatta 
korjattu, olisi kunnan valvontaviranomaisen 
määrättävä laitos korjaamaan kyseinen epä
kohta. 

· Jos kyseinen puute on niin vakava, että 
terveydelliset seikat edellyttävät laitoksen toi
minnan keskeyttämistä puutteen korjaamisen 
ajaksi, voisi laitoksen hyväksynyt viranomai
nen peruuttaa laitoksen hyväksymisen joko 
osaksi tai kokonaan, kunnes valvontaviran
omaisen edellyttämät korjaukset on tehty. Jos 
korjauskehotusta ei määräaikaan mennessä oli
si noudatettu, olisi laitoksen hyväksyminen 
peruutettava. Puutteen korjaamiseen olisi va
rattava haittaan nähden kohtuullinen määräai
ka. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimisi 
ETA-sopimuksen mukaisena kansallisena vi
ranomaisena, joka EFTA:n valvontaviranomai
selle vastaisi siitä, että laitoksia valvotaan 
ETA-sopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksella tulisi olla 
toimivalta tarvittaessa kehottaa kunnan val
vontaviranomaista ryhtymään laitoksen hyväk
synnän peruuttamista koskeviin toimenpitei
siin, jos laitos ei täytä ehdotetun lain vaatimuk
sia eikä kunnan valvontaviranomainen ole 
oma-aloitteisesti kyseisiin toimenpiteisiin ryhty
nyt. Kyseeseen tulevat lähinnä tapaukset, joissa 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitdksen suoritta
massa tarkastuksessa on havaittu epäkohtia 
laitoksen toiminnassa, mutta kunnan valvonta
viranomainen on kuitenkin tulkinnut laitoksille 
asetettuja vaatimuksia siten, että se katsoo 
laitoksen olevan asetetut vaatimukset täyttävä. 

Vettä ja henkilökunnan terveydentilaa koskevien 
säännösten valvominen 

38 §. Ehdotetun lain 3 §:n mukaisesti laitok
sessa ja tuotantotilalla käytettävää vettä ja 
henkilökunnan terveydentilaa koskevista vaati
muksista säädettäisiin veden osalta terveyden
hoitolaissa ja henkilökunnan terveydentilan 
osalta tartuntatautilaissa. Jotta laitosta ja tuo
tantotilaa sekä niiden toimintaa valvottaisiin 
direktiivissä edellytetyllä tavalla yhtenä koko
naisuutena, olisi laitoksia ja tuotantotiloja eh
dotetun lain mukaan valvovan viranomaisen 
varmistettava, että laitoksessa ja tuotantotilalla 
käytettävä vesi ja henkilökunnan terveydentila 
ja hygienia ovat asianomaisissa laeissa asetet
tujen vaatimusten mukaiset. Jos vaatimuksia ei 
täytettäisi, voisivat ehdotetun lain mukaiset 
valvontaviranomaiset ryhtyä tilanteen korjaa
miseksi tämän luvun mukaisiin toimenpiteisiin. 

6 luku. Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimus ja valitus 

39 ja 40 §. Maidontarkastuslain nojalla an
nettuihin kunnan terveyslautakunnan päätök
siin haetaan muutosta valittamalla tapauksesta 
riippuen joko maaseutuelinkeinojen valituslau
takuntaan tai lääninhallitukseen. Muutoksen
hakujärjestelmä ehdotetaan muutettavaksi sel
laiseksi, että se olisi mahdollisimman yhdenmu
kainen muiden elintarvikehygieniaa ja ympäris
töterveydenhuoltoa koskevien säädösten muu
toksenhakujärjestelmien kanssa. Ehdotettu 
muutoksenhakujärjestelmä koostuisi oi
kaisuvaatimusmenettelystä ja lääninoikeuteen 
tehtävästä valituksesta. 

Jos kunnan asianomainen lautakunta tai 
muu monijäseninen toimielin on 7 §:n mukai
sesti siirtänyt tämän lain mukaista toimival
taansa yksittäiselle viranomaiselle, haettaisiin 
viranomaiseen päätökseen muutosta tekemällä 
toimielimene oikaisuvaatimus. Pykälässä sää
de:ttäisiin lisäksi oikaisuvaatimuksen tekemises
sä noudatettavasta menettelystä. Toimielimen 
päätökseen haettaisiin edelleen muutosta valit
tamalla lääninoikeudelta. 

Muutosta kunnan monijäsenisen lautakun
nan tai toimielimen ehdotetun lain nojalla 
antamiin päätöksiin haettaisiin valittamalla 
lääninoikeuteen. Valitusaika olisi 30 päivää 
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päätöksen tiedoksisaannista lukien. Valitukses
sa noudatettaisiin, mitä muutoksenhausta hal
lintoasioissa säädetään. Lääninoikeuden pää
tökseen voitaisiin hakea edelleen muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta. 

Muiden ehdotetussa laissa tarkoitettujen vi
ranomaisten kuin kunnan viranomaisten pää
töksiin haettaisiin muutosta sen mukaan kuin 
mitä niiden osalta on erikseen säädetty. 

Täytäntöönpano 

41 §. Pykälän mukaan voitaisiin siinä yksi
löidyissä päätöksissä määrätä, että päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen tai oikaisuvaatimuk
sen käsittelevä viranomainen toisin määrää. 
Päätöksiä, jotka voitaisiin määrätä heti täytän
töönpantaviksi, olisivat muun muassa laitoksen 
toiminnassa havaittujen terveydellisten puuttei
den vuoksi annettavat määräykset ja kiellot, 
uhkasakko- sekä teettämis- ja keskeyttämisuh
kaa koskevissa asioissa annettavat päätökset, 
haltuunottoa koskevat päätökset sekä laitoksen 
hyväksynnän peruuttaminen. 

Annettaessa elintarvikkeeksi käytettäviä 
tuotteita ja niiden valmistus- ja käsittelyolosuh
teita koskevia päätöksiä ei päätöksen täytän
töönpano useinkaan voi elintarvikkeiden pi
laantumisvaaran sekä terveydellisten haittojen 
välttämiseksi odottaa muutoksenhaun vaati
maa aikaa. Pykälän mukaan muutoksenhaku
viranomaisen olisi käsiteltävä asia kiireellisenä. 

7 luku. Rangaistussäännökset 

Rangaistussäännökset 

42 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
ehdotetun lain tahallisesta tai huolimattomuu
desta tehdystä rikkomisesta rangaistukseksi 
sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 

Jos rikkomus olisi kokonaisuuden kannalta 
ilmeisen vähäinen, voisi valvontaviranomainen 
pykälän 2 momentin mukaan jättää ilmoitta
matta siitä esitutkintaviranomaiselle. Valvonta
viranomainen voisi jättää ilmoittamatta esimer
kiksi vähäisen laiminlyönnin, josta ei aiheudu 
terveysriskiä. Säännös ei estäisi muuta tahoa, 
esimerkiksi mahdollista asianomistajaa, ilmoit
tamasta rikkomusta esitutkintaviranomaiselle. 

Rikosoikeudellisten seuraamusten kasaantu-

misen välttämiseksi ehdotetaan pykälän 3 mo
menttiin otettavaksi säännös, jonka mukaan 
uhkasakolla tehostetun kiellon tai velvoitteen 
rikkomisesta ei voida samasta teosta tuomita 
rangaistukseen. 

43 §. Ehdotetun lain 46 §:ssä säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkominen olisi rangais
tava sakolla tai enintään kuuden kuukauden 
vankeudella. Teko olisi asianomistajarikos, jos
ta virallinen syyttäjä ei saisi nostaa syytettä, 
ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syyttee
seen pantavaksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rangaistus
säännöstä ei sovellettaisi virkamiehiin eikä jul
kisyhteisön työntekijöihin. Heidän osaltaan sa
lassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään 
rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. Tätä koskeva viit
taussäännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 3 
momenttiin. 

M enettämisseuraamus 

44 §. Pykälässä säädettäisiin ehdotetun lain 
rikkomisesta tuomittavasta menettämisseu
raamuksesta. Ehdotettua lakia rikkoen käsitel
ty, kuljetettu, maahan tuotu tai maasta viety 
raakamaito, raaka-ainemaito, lämpökäsitelty 
kulutusmaito tai maitopohjainen tuote voitai
siin 1 momentin mukaan tuomita valtiolle 
menetetyksi. 

Rikoksesta aiheutuvan taloudellisen hyödyn 
ja rikoksen tekemiseen käytetyn esineen tai 
muun omaisuuden tuomitsemisessa valtiolle 
menetetyksi säädetään rikoslain 2 luvun 
16 §:ssä. Pykälän 2 momentti sisältäisi tätä 
koskevan viittaussäännöksen. 

8 luku. Erinäiset säännökset 

Maksut 

45 §. Pykälässä lueteltaisiin ne kunnan suo
ritteet, joista kunta voisi periä maksun. Kunta 
määräisi maksun siten, että se vastaisi kunnalle 
aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksut oli
sivat ulosottokelpoisia ilman eri tuomiota tai 
päätöstä. 

Kunnallishallinnossa noudatetun yleisen pe
riaatteen mukaan on yleinen kunnallinen ter
veysvalvonta ja siihen liittyvä terveydellisten 
haittojen ehkäiseminen ja poistaminen viran-
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omaisen kustannuksella suoritettavaa toimin
taa. Näin ollen laitosten osalta valvonta olisi 
periaatteessa laitokselle maksutonta. Ehdote
tun lain mukaan kunta voisi kuitenkin periä 
laitoksen valvonnasta maksun silloin, kun Eu
roopan talousalueen ulkopuolelle suuntautu
vasta viennistä johtuva valvonta edellyttää os
tajamaan vaatimuksesta tavanomaista katta
vampaa valvontaa. 

Laitosten toimintaa valvotaan nykyisin ter
veydenhoitolain nojalla. Valvonnasta kunnat 
eivät peri maksua. 

Valtion viranomaisten ehdotetun lain nojalla 
suorittamista tarkastuksista perittävät maksut 
määrättäisiin valtion maksuperustelain (150/92) 
mukaisesti, jollei ETA-sopimuksesta muuta 
johdu. 

Valtion maksuperustelain nojalla tarkastuk
sista perittävät maksut olisivat julkisoikeudel
lisia suoritteita, joista perittävä maksu määräy
tyy suoritteen omakustannusarvon mukaisesti. 
Valtion maksuperustelain mukainen järjestelmä 
edellyttää, että jako julkisoikeudellisiin ja mui
hin suoritteisiin tehdään asianomaisen ministe
riön, tässä tapauksessa maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksellä. Ministeriö päättää myös 
siitä, mitkä suoritteet hinnoitellaan omakustan
nusarvon perusteella ja mistä suoritteista peri
tään kiinteä hinta. Eläinlääkintä- ja elintarvi
kelaitos perii nykyisin maitovalmisteiden tuon
ti- ja vientitarkastuksista maksun. Maksusta on 
määrätty eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen 
suoritteista perittävistä maksuista annetulla 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
(626/93). 

Tuonti- ja vientitarkastuksista perittävien 
maksujen osalta tulee valtion maksuperustelain 
lisäksi huomioon otettavaksi ETA-sopimuksen 
pöytäkirjan 10 määräykset tarkastuksissa nou
datettavista menettelytavoista. 

Salassapitovelvollisuus 

46 §. Elinkeinonharjoittajan suojaamiseksi 
tarkastuksissa ja muussa valvonnassa kertyvien 
tietojen asiattomalta levittämiseltä ja käytöitä 
ehdotetaan pykälässä säädettäväksi salassapi
tovelvollisuudesta. Salassapitovelvollisuus kos
kisi kaikkia niitä, jotka ehdotettua lakia val
voessaan tai valvontaan liittyvää tutkimusteh
tävää taikka muuta tehtävää suorittaessaan 
ovat saaneet tietoja, jotka koskevat yksityisen 
tai yhteisön taloudellista asemaa, liike- tai 

ammattisalaisuutta taikka yksityisen henkilö
kohtaisia oloja. 

Salassapitovelvollisuus ei estäisi antamasta 
valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asia
kirjoja valvontaviranomaisille eikä myöskään 
syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen 
selvittämistä varten taikka muutoksenhakua 
tutkivalle viranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan, 
että mainittuja tietoja ja asiakirjoja saataisiin 
Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
niin edellyttäessä antaa ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille. ETA-sopimuksen mukai
set EFT A:n valvontaviranomaisen suorittamat 
tarkastukset saattavat edellyttää tiedon saamis
ta muutoin salassapidettävästä seikasta. ETA
sopimuksen 122 artiklassa on määrätty sopi
muksen osapuolia koskevasta salassapitovel
vollisuudesta. 

Laitosrekisteri 

47 §. Maitodirektiivin mukaan kaikista hy
väksytyistä laitoksista on pidettävä kussakin 
jäsenvaltiossa valtakunnallista rekisteriä. Pykä
lässä ehdotetaan, että eläinlääkintä- ja elintar
vikelaitos pitäisi laitosten valtakunnallista re
kisteriä. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos an
taisi laitoksille myös numeron, jota käytettäi
siin tarvittavissa todistuksissa sekä valvontatoi
minnan helpottamiseksi tuotteissa. 

Laitosnumeron antaminen ja valtakunnalli
sen rekisterin pitäminen edellyttää, että kunnan 
valvontaviranomainen pitää rekisteriä hyväksy
mistään laitoksista. Nämä sen tulisi ilmoittaa 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle valtakun
nalliseen rekisteriin merkitsemistä varten. Val
takunnalliseen rekisteriin tulisi voida tallettaa 
myös muita valvontaa ja EFT A:n valvontavi
ranomaisen suorittamia tarkastuksia varten 
tarvittavia tietoja, kuten tietoja laitoksen tuo
tantosuunnasta, tuotannon suuruusluokka sekä 
maidontarkastuksesta ja laitoksen elintarvike
hygienian tasosta. 

Valtionosuus 

48 §. Kunnan ehdotetun lain nojalla järjestä
mään toimintaan sovellettaisiin sosiaali- ja ter
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annettua lakia (733/92). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain 6 §:ssä on 
säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon valta
kunnallisen suunnnitelman sisällöstä. Pykälän 
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1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan suunnitel
ma sisältäisi sosiaali- ja terveydenhuollon jär
jestämiselle asetettavat tavoitteet ja ohjeet sekä 
laissa olevan valtuutussäännöksen nojalla an
nettavat määräykset. Tavoitteet, ohjeet ja mää
räykset ovat kiinteästi yhteydessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutoimintaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain säätämisen 
yhteydessä muutettiin useita ympäristötervey
denhuollon alaan kuuluvia lakeja siten, että 
vaikka kunnan niiden nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan muutoin mainittua la
kia, ei 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtia sovelleta. 
Tämä johtui siitä, että ympäristöterveyden
huolto ei ole yksilöön kohdistuvaa palvelutoi
mintaa niin kuin terveydenhuolto yleensä, vaan 
se muodostuu pääasiallisesti hallinnollisista ja 
valvonnallisista tehtävistä. Näiden osalta ei ole 
tarkoituksenmukaista soveltaa edellä mainittu
ja säännöksiä valtakunnallisen suunnitelman 
tavoitteista, ohjeista ja määräyksistä. Vastaava 
poikkeus ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 
momenttiin. 

Tarkemmat määräykset 

49 §. Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita kos
kevien direktiivien ja niihin liittyvien päätösten 
yksityiskohtaiset määräykset ehdotetaan saatet
taviksi voimaan maa- ja metsätalousministeri
ön päätöksellä. Direktiivit ja niihin liittyvät 
päätökset sisältävät tarkat määräykset muun 
muassa tuotantotiloista, laitoksista, maidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden käsittelystä ja niille 
asetettavista elintarvikehygieenisistä laatuvaati
muksista. Direktiiveissä ja päätöksissä on lisäk
si määräyksiä, jotka koskevat tuotantotilojen ja 
laitosten rekisteröintiä, valvontaa, näytteiden 
ottamista ja tutkimista sekä maidon ja maito
pohjaisten tuotteiden merkitsemistä. 

Maa- ja metsätalousministeriölle pykälän 1 
momentissa ehdotettu määräystenantovaltuus 
olisi sidottu nimenomaisesti ETA-sopimuksen 
täytäntöönpanoon. Muita määräyksiä kuin mi
tä direktiivien täytäntöönpano edellyttää, ei 
näin ollen voitaisi antaa. 

Tuotantotilaa koskevat määräykset sisältäi
sivät yleiset hygieniavaatimukset, laitteiden ja 
välineiden hoitamista koskevat vaatimukset se
kä lypsämiseen liittyvät hygieniavaatimukset. 
Määräykset koskisivat myös tuotantotilojen 
rekisteröintiä ja olosuhdehygieniaan kohdistu
vien tarkastusten järjestämistä. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin määräykset maidon kuumentami
sesta. Ne koskisivat sekä lämpökäsittelyä että 
termisointia. Lämpökäsittelyn teknisestä suo
rittamisesta annettaisiin yksityiskohtaiset mää
räykset. Niissä määriteltäisiin muun muassa 
pastörointiin, iskukuumennukseen ja steriloin
tiin liittyvät aika- ja lämpötilarvot. Ministeriön 
päätökseen sisältyisi myös maidon säilytystä ja 
keräilyä koskevat puhtaus-, aika- ja lämpötila
vaatimukset. 

Tarkemmat määräykset annettaisiin maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä myös lai
tosten hyväksymisestä ja niiden teknisiä vaati
muksia ja koko toimintaa koskevista elintarvi
kehygieenisistä vaatimuksista. Ministeriön pää
töksessä asetettaisiin muun lisäksi ne ehdot, 
joiden perusteella vähäisessä määrin maitopoh
jaisia tuotteita valmistaville laitoksille voitaisiin 
hyväksymisen yhteydessä myöntää poikkeuksia 
yleisistä vaatimuksista. 

Laitosten valvontaa ja tarkastusta koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset sisältäisivät esi
merkiksi omavalvontaan ja tarkastustiheyteen 
liittyvät vaatimukset. 

Valvontaviranomaiselle voitaisiin ministeriön 
päätöksellä asettaa pätevyyteen liittyviä ehtoja 
vain siinä tapauksessa, että tämä johtuisi ETA
sopimuksesta. Toistaiseksi ETA-sopimus ei 
suoranaisesti näitä pätevyysvaatimuksia aseta 
sen lisäksi, mitä laissa on ehdotettu säädettä
väksi. EY:llä on kuitenkin erillinen eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällistä 
tarkastusta koskeva direktiivi (89/662/ETY). 
Tämän direktiivin mukaiset toimenpiteet ovat 
eläinlääkärin suoritettavia. On mahdollista, et
tä myöhemmässä vaiheessa direktiivi tulee otet
tavaksi Suomen lainsäädäntöön. 

Direktiivien mukaiseen valvontaan kuuluu 
olennaisena osana säännöllisesti toistuva näyt
teiden ottaminen ja tutkiminen maidosta ja 
maitopohjaisista tuotteista. Näytteenottotapa, 
näytteiden. säilyttäminen ja käytetyt tutkimus
menetelmät vaikuttavat olennaisesti tutkimus
tuloksiin. On tärkeää, että tulokset ovat oikeita 
ja vertailukelpoisia riippumatta siitä;. missä 
tutkimukset on tehty. Tästä syystä erityisesti 
menetelmäpäätöksissä on annettu tarkat ohjeet 
analyysi- ja testausmenetelmistä. Tarkoitukse
na on, että sekä direktiivien että menetelmä
päätösten mukaiset menetelmäohjeet annettai
siin ministeriön päätöksellä. 

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden hy.gi• 
eenisen laadun arvioiminen edellyttää yhden~ 
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mukaisten laatukriteereiden olemassaoloa. Maa
ja metsätalousministeriön päätöksellä annettai
siin muun muassa maitoa ja maitopohjaisia 
tuotteita koskevat mikrobiologiset ja solupitoi
suutta koskevat raja-arvot. Lisäksi päätökseen 
otettaisiin käsittelemättömän maidon jäätyruis
pisteen sallitut vaihteluvälit sekä vieraiden ai
neiden sallitut enimmäismäärät ja määräykset 
vierasainevalvonnan järjestämisestä. 

Maitodirektiivin liitteessä on esitetty terveys
merkintää ja päällysmerkintöjä koskevat vaati
mukset. Näihin vaatimuksiin pohjautuen maa
ja metsätalousministeriö tulisi antamaan mää
räykset esimerkiksi terveysmerkinnän sisällöstä 
ja käyttötavasta. Määräykset annettaisiin myös 
merkinnän käyttöön liittyvistä vastuukysymyk
sistä ja käyttöoikeudesta. Määräykset koskisi
vat niinikään kuljetuserien merkitsemistä tun
nistamista varten ja tunnistamisessa käytettäviä 
muita mahdollisia menettelytapoja kuin suora
naista merkitsemistä. Todistuksia ja asiakirjoja 
koskevat ohjeet annettaisiin maitodirektiivin ja 
ostajamaiden vaatimusten mukaisesti. 

Laitoskäsitteen piiriin kuuluu ehdotetussa 
laissa keräilykeskus, vakiointikeskus, käsittely
laitos ja jalostamo. Maitodirektiivissä on kaik
ki alakäsitteet erikseen määritelty. Tarkoituk
sena on, että direktiivin mukainen tarkempi 
määrittely tehtäisiin maa- ja metsätalousminis
teriön päätöksellä ehdotetun pykälän valtuu
tuksen perusteella. 

Pykälän 2 momentin sisältämä määräysten
antovaltuus ei ole sidottu ETA-sopimuksen 
täytäntöönpanoon. Tämä johtuu siitä, että 
maitodirektiivi ei vaikuta kansallisiin sääntöi
hin, jotka koskevat raakamaidon ja maitopoh
jaisten tuotteiden myyntiä suoraan tilalta ku
luttajalle. Edellytyksenä on kuitenkin, että tuo
tantokarja on tuberkuloosista ja luoruistaudista 
vapaa ja että hygieniaolosuhteet täyttävät ase
tetut terveyttä koskevat vähimmäisvaatimuk
set. Tarkoituksena on, että maa- ja metsätalo
usministeriön päätöksellä annettaisiin kansalli
set määräykset siitä, millä ehdoilla maitoa ja 
maitopohjaisia tuotteita saisi myydä suoraan 
tuottajalta kuluttajalle. 

Maahantuonti ja maastavienti 

50§. Pykälä koskisi raakamaidon, raaka
ainemaidon, lämpökäsitellyn kulutusmaidon ja 
maitopohjaisten tuotteiden maahantuontia se
kä toisesta ETA-valtiosta että ET A:n ulkopuo-

4 3403311 

Iisesta valtiosta. Pykälän 1 momentin mukaan 
tuonti olisi sallittu, jos tavara täyttää maa- ja 
metsätalousministeriön asettamat vaatimukset 
ja tuonnin yhteydessä esitetään ministeriön 
määräämät asiakirjat. 

Ministeriön päätöksellä asetettavat vaati
mukset koskisivat tavaran elintarvikehygieenis
tä laatua ja sen käsittely- ja valmistusolosuh
teilta edellytettäviä terveydellisiä vaatimuksia 
sekä näihin liittyviä terveystodistuksia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että terveydellisten syiden edellyttäessä 
maa- ja metsätalousministeriö voisi kieltää raa
kamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökäsitellyn 
kulutusmaidon ja maitopohjaisten tuotteiden 
maahantuonnin. Kyseeseen tuleva terveydelli
nen syy voisi olla esimerkiksi alkuperävaltiossa 
puhjennut sellainen tautiepidemia, joka voi 
elintarvikkeen välityksellä tarttua ihmiseen. 

ETA-sopimuksen mukaan tuonnille ei saa 
asettaa esteitä, jos tavara täyttää asianomaisis
sa direktiiveissä määritellyt vaatimukset. Tä
män vuoksi ehdotetaan pykälän 3 momenttiin 
otettavaksi säännös siitä, että ETA-valtioista 
tuotavan tavaran osalta maa- ja metsätalous
ministeriön tulisi antaa 1 momentissa mainitut 
määräykset ja 2 momentissa tarkoitetut kiellot 
ETA-sopimuksen mukaisesti. 

Siltä osin kuin maa- ja metsätalousministe
riön tuonnin edellytyksistä antamat määräykset 
koskisivat tuontia muista kuin ETA-valtioista, 
eli niin sanotuista kolmansista maista, tulee 
ottaa huomioon, että vaikka ETA-sopimuksen 
mukaan suhteita kolmansiin maihin koskevia 
EY:n direktiivien säännöksiä ei sovelleta, ei 
kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin kui
tenkaan saada soveltaa edullisempia määräyk
siä kuin niitä, jotka johtuvat sopimuksen so
veltamisesta. 

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden maa
hantuonnissa on lisäksi noudatettava eläintau
tilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten vaatimuksia. Sama koskee maasta
vientiä. 

51 §. Raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, läm
pökäsiteltyä kulutusmaitoa ja maitopohjaisia 
tuotteita voitaisiin viedä maasta, jos ne täyttä
vät ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaiset vaatimuk
set. 

Direktiiveissä edellytetään, että muihin ETA
valtioihin vietävä tavara merkitään ja sitä 
seuraa kaupallinen asiakirja tai joissain tapauk
sissa terveystodistus. Nämä ovat todistuksena 
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siitä, että tuote on direktiivin mukainen muun 
muassa alkuperältään sekä käsittely- ja valmis
tusolosuhteiltaan. Terveysmerkintää ja vienti
asiakirjoja koskevat direktiivin säännökset eh
dotetaan saatettaviksi voimaan maa- ja metsä
talousministeriön päätöksellä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että ET A:n ulkopuolelle vietä
vän tavaran on täytettävä maa- ja metsätalo
usministeriön määräämässä laajuudessa ehdo
tetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten vaatimukset sekä lisäksi ostaja
valtion asettamat vaatimukset. Jos ostajavaltio 
asettaa lievemmät vaatimukset kuin mitä ehdo
tetusta laista johtuu, ei vietävien tuotteiden 
tarvitsisi täyttää kaikkia ehdotetun lain mukai
sia vaatimuksia. Vietävien tuotteiden olisi kui
tenkin oltava sellaisia, että ne ovat elintarvik
keeksi sopivia. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi tarvit
taessa tarkemmat määräykset vientitarkastus
ten järjestämisestä. Määräyksiä on tarkoitus 
antaa lähinnä vientiasiakirjoista ja menettelyis
tä, joiden avulla vientiä koskevien sopimus
määräysten noudattaminen varmistetaan. 

Tuonti- ja vientivalvontaa koskevat yleiset 
säännökset 

52 §. Tuonti- ja vientivalvontaa suorittaisivat 
tulliviranomaiset Asetuksella voitaisiin säätää, 
että tuonti- ja vientivalvontaa suorittaisivat 
muutkin valtion viranomaiset. Kyseeseen tulisi 
lähinnä eläinlääkintä- ja elintarvielaitos, joka 
nykyisin suorittaa maitovalmisteiden tuonti- ja 
vientitarkastuksia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että tuojan ja viejän tulisi 
antaa tarkastuksessa ja siihen liittyvässä näyt
teenotossa tarvittava apu. Tälläista apua olisi 
esimerkiksi tarkastettavien tavaraerien luokse 
opastaminen, tavaroiden siirtäminen niin, että 
tarkastus voidaan suorittaa, sekä näytteenotos
sa avustaminen. 

53§. Tuonti- tai vientitarkastuksessa hylätty
jen raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökä
sitellyn kulutusmaidon ja maitopohjaisten tuot
teiden suhteen olisi meneteltävä tarkastuksen 
suorittaneen viranomaisen määräämällä taval
la. Näitä toimenpiteitä voisivat olla tavaran 
palauttaminen, käyttäminen hyväksyttävänä 
pidettävään tarkoitukseen tai hävittäminen. 
Tuojalla tai viejällä olisi mahdollisuus valita 

näiden vaihtoehtojen välillä sikäli kuin tähän ei 
ole terveydellisten seikkojen tai muun lainsää
dännön vuoksi estettä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi tuonti- tai vientitarkastuksen suorittaval
le viranomaiselle mahdollisuus tuojan tai viejän 
kustannuksella teettää ne toimenpiteet, joita 
tuoja tai viejä ei ole suorittanut. 

54§. Kunnan olisi järjestettävä laitosten val
vonta siten, että ETA-sopimuksen tai ET A:n 
ulkopuolisen ostajavaltion edellyttäessä laitosta 
valvoo ja vientiin tarvittavat terveystodistukset 
antaa eläinlääkäri, joka on virkasuhteessa joko 
kuntaan tai kuntayhtymään, sen mukaan, 
kumpi kunnassa huolehtii ehdotetun lain mu
kaisesta valvonnasta. Kunnat ja kuntayhtymät 
voisivat sopia, että tehtävän hoitaa virkavas
tuulla jonkin muun kunnan tai kuntayhtymän 
virkaeläinlääkäri. 

Ehdotetun lainkohdan tarkoituksena on var
mistaa ETA-sopimuksen toteuttaminen ja se, 
että laitoksen vientimahdollisuuksien varmista
miseksi laitoksen viranomaisvalvonta on järjes
tetty ostajamaan edellyttämällä tavalla. 

Jos vientiin ei tarvita terveystodistusta, vaan 
kaupallinen asiakirja riittää, voi tämän antaa 
muukin laitosta valvova viranomainen kuin 
eläinlääkäri. 

Laboratoriot 

55 §. Pykälä sisältäisi ETA-sopimuksen mu
kaisia kansallisia vertailulaboratorioita ja eh
dotetun lain mukaisia tutkimuksia tekevien 
laboratorioiden hyväksymistä koskevan sään
nöksen. 

Virka-apu 

56§. Pykälä sisältäisi poliisin ja tulliviran
omaisten virka-apua koskevan säännöksen. 

Muut kansainväliset sopimukset 

57§. Ehdotetun lain 25, 49, 50, 51 ja 54 §:ssä 
on viitattu ETA-sopimukseen tai Euroopan 
talousalueeseen. Jotta ehdotettua lakia ei pel
kästään kyseisten viittausten johdosta tarvitsisi 
muuttaa Suomen mahdollisen Euroopan unio
nin jäsenyyden myötä, ehdotetaan pykälään 
otettavaksi säännös siitä, että mitä ehdotetussa 
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laissa säädetään ETA-sopimuksesta ja ET A:s
ta, koskee soveltuvin osin Suomea sitovaa 
muuta kansainvälistä sopimusta ja kyseisen 
sopimuksen jäsenvaltioita. Suomen mahdolli
nen jäsenyys Euroopan unionissa ei aiheuttaisi 
ehdotettuun lakiin muita muutoksia. 

Tarkemmat säännökset 

58 §. Pykälän mukainen asetuksenantoval
tuus ja mahdollisuus jatkodelegointiin maa- ja 
metsätalousminsteriön päätöksellä annettaviin 
määräyksiin koskisivat lain täytäntöönpanon 
edellyttämien hallinnollisten ja menettelyllisten 
säännösten antamista. Pykälän nojalla ei voisi 
antaa kuntia koskevia säännöksiä. 

9 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

59-61 §. Ehdotettu laki liittyy ETA-sopi
muksen lisäpöytäkirjan voimaanpanoon. Lisä
pöytäkirjan mukaan maitodirektiivi tulee voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1995. Ehdotettu 
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samasta 
päivästä lukien. Voimaantulosta säädettäisiin 
kuitenkin asetuksella, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon lisäpöytäkirjan hyväksymisaikatau
lu. 

Ehdotetuna lailla kumottaisiin maidontar
kastuslaki ja eräiden maitovalmisteiden vienti
ja tuontitarkastuksista annettu laki niihin myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen ehdotetun lain voimaantuloa vireille 
saatetut asiat käsiteltäisiin ennen ehdotetun 
lain voimaantuloa voimassa olleiden säännös
ten, eli maidontarkastuslain ja eräiden maito
valmisteiden vienti- ja tuontitarkastuksista an
netun lain mukaisesti. Laitosten hyväksymisha
kemusten osalta noudatettaisiin kuitenkin ter
veydenhoitolain säännöksiä. Laitosten hyväk
symishakemusten osalta laitos voisi pyytää, 
että hakemus käsiteltäisiin ehdotetun lain mu
kaisesti.Tällöin laitos välttyisi siltä, että se tulisi 
vielä erikseen hyväksyttäväksi ehdotetun lain 
nojalla. 

Kaikki laitokset tulisi saattaa ehdotetun lain 
vaatimukset täyttäviksi asetuksella säädettävän 
siirtymäkauden kuluessa. Siirtymäkausi asetet
taisiin ETA-sopimuksen lisäpöytäkirjan mukai
sesti. Lisäpöytäkirjaa ei ole tätä esitystä annet
taessa vielä lopullisesti hyväksytty. 

Nykyisin toiminnassa olevat laitokset on 

hyväksytty terveydenhoitolain nojalla elintarvi
kehuoneistoiksi. Koska niillä jo on viranomai
sen hyväksyntä, ehdotetaan, että kunnan val
vontaviranomaisen tulisi ilman eri hakemusta 
todeta laitos myös ehdotetun lain mukaan 
hyväksytyksi, jos laitos täyttää tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys
ten vaatimukset. Tällöin eri hyväksymistä ei 
tarvitsisi erikseen hakea eikä tällaisesta hyväk
sytyksi toteamisesta voitaisi periä maksua. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Asetuksella säädettäisiin ehdotetun lain voi
maanpanoon liittyvistä seikoista. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi ehdo
tetun lain 49 §:n nojalla tarkemmat direktiivien 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat määräykset. 
Määräykset koskisivat muun muassa laitoksille 
ja niiden omavalvontajärjestelmille asetettavia 
vaatimuksia sekä viranomaisvalvontaa. Maa
ja metsätalousministeriö antaisi määräykset 
myös laitosten hyväksymis- ja rekisteröintime
nettelystä sekä terveysmerkinnöistä ja -todis
tuksista. Ministeriö asettaisi myös maitoa ja 
maitopohjaisia tuotteita koskevat elintarvike
hygieeniset vaatimukset ja vieraiden aineiden 
raja-arvot. 

Ehdotetun lain johdosta tulevat eräät maitoa 
ja maitopohjaisia tuotteita koskevat elintarvi
kelain nojalla annetut asetukset tarkistettaviksi 
siten, että ne eivät olisi ehdotetun lain kanssa 
päällekkäisiä tai ristiriitaisia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuk
sella säädettävänä ajankohtana. Tarkoituksena 
on, että ehdotettu laki tulisi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1995. 

Laitoksia koskisi erityinen siirtymäkausi, 
jonka kuluessa ne olisi saatettava ehdotetun 
lain vaatimukset täyttäviksi. Siirtymäkaudesta 
säädettäisiin asetuksella, koska myös siirtymä
kausijärjestelyt ovat sidoksissa ET A-sopimuk
sen lisäpöytäkirjaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Maitohygienialaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on turvata elintar

vikkeeksi käytettävän maidon ja siitä saatavien 
tuotteiden elintarvikehygieeninen laatu. 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan yleiseen kulutukseen 

tarkoitettuun lehmän, lampaan, vuohen ja puh
velin maitoon ja siitä saataviin tuotteisiin. 
Lakia sovelletaan myös maidon ja maidosta 
saatavien tuotteiden vähittäismyyntiä edeltäviin 
tuotanto-, käsittely-, varastointi-, tukkukaup
pa- ja kuljetusvaiheisiin. Lakia ei kuitenkaan 
sovelleta maidon eikä maidosta saatavien tuot
teiden kuljetukseen tukkukaupasta. 

Asetuksella voidaan säätää tämän lain sovel
tamisesta muiden eläinten kuin lehmän, lam
paan, vuohen ja puhvelin maitoon ja siitä 
saataviin tuotteisiin. 

Suhde eräisiin säädöksiin ja määritelmät 

3§ 
Laitoksissa ja tuotantotilalla maitoa ja siitä 

saatavia tuotteita käsittelevän henkilökunnan 
terveydentilaa koskevista vaatimuksista sääde
tään tartuntatautilaissa (583/86). Laitoksissa ja 
tuotantotilalla käytettävän veden laadusta sää
detään terveydenhoitolaissa ( 469/65). 

Eläintautien vastustamisesta ja ennalta eh
käisemisestä säädetään eläintautilaissa (55/80). 

Maidon ja siitä saatavien tuotteiden pak
kausmerkinnöistä säädetään elintarvikelaissa 
(526/41). 

4§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) raakamaidolla yhdestä tai useammasta 

eläimestä saatua maitoa, jota ei ole kuumen
nettu yli 40°C eikä käsitelty muulla vastaavalla 
tavalla; 

2) tuotantotilalla tilaa, jossa pidetään yhtä 
tai useampaa maitoa tuottavaa lehmää, lam
masta, vuohta tai puhvelia; 

3) raaka-ainemaidolla jalostettavaa raaka-

maitoa ja pakastettua, lämpökäsiteltyä tai ter
misoitua raakamaitoa sekä sellaista maitoa, 
joka on saatu raakamaidosta poistamalla siitä 
tai lisäämällä siihen maidon luonnollisia ai
nesosia; 

4) lämpökäsitellyllä kulutusmaidolla lopulli
selle käyttäjälle tai laitoksille myytävää pastö
roitua, iskukuumennettua taikka steriloitua 
maitoa; 

5) lämpökäsittelyllä mitä tahansa käsittelyä, 
johon liittyy sellainen kuumennus, jonka välit
tömänä seurauksena on negatiivinen reaktio 
fosfataasikokeessa; 

6) termisoinnilla raakamaidon kuumentamis
ta vähintään 15 sekunnin ajaksi 57-68°C läm
pötilaan siten, että maito käsittelyn jälkeen 
antaa positiivisen reaktion fosfataasikokeessa; 

7) maitopohjaisilla tuotteilla: 
a) maitotuotteita, joilla tarkoitetaan tuottei

ta, joiden alkuperäisenä raaka-aineena on käy
tetty yksinomaan maitoa ja joihin on lisätty 
vain valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita, 
joilla ei ole korvattu mitään maidon ainesosaa 
kokonaan eikä osittain; ja 

b) yhdistelmämaitotuotteita, joilla tarkoite
taan tuotteita, joihin maito tai maitotuote 
kuuluu olennaisena osana määrän tai tuotteen 
ominaisuuksien suhteen ja joissa mikään osa ei 
korvaa tai ole tarkoitettu korvaamaan mitään 
maidon ainesosaa; 

8) laitoksella keräilykeskusta, vakiointikes
kusta, käsittelylaitosta tai jalostamoa, jossa 
raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, lämpökäsitel
tyä kulutusmaitoa tai maitopohjaisia tuotteita 
käsitellään; sekä 

9)valvontaviranomaisella maa- ja metsätalo
usministeriötä, eläinlääkintä- ja elintarvikelai
tosta, lääninhallitusta, tulliviranomaisia ja kun
nan valvontaviranomaista. 

2 luku 

Viranomaiset 

Yleinen toimeenpano 

5§ 
Tämän lain valtakunnallisesta toimeenpanos

ta huolehtii maa- ja metsätalousministeriö. 
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Valvonnan johto ja toteutus 

6§ 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos johtaa tä

män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamisen valvontaa muulta 
kuin tuotantoeläinten terveydentilan tarkasta
mista koskeviita osin. 

Läänin alueella tämän lain mukaisen valvon
nan ja tarkastuksen johto kuuluu lääninhalli
tukselle. 

7§ 
Kunta hoitaa alueellaan tämän lain mukai

sen valvonnan ja tarkastuksen siten kuin tässä 
laissa tarkemmin säädetään. Tehtävästä huo
lehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu 
monijäseninen toimielin, jota jäljempänä tässä 
laissa kutsutaan kunnan valvontaviranomaisek
si. Kunnanvaltuusto voi päättää, että toimielin 
voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhal
tijalle. 

3 luku 

Maidolle ja maitopohjaisille tuotteille sekä 
niiden tuotannolle asetettavat vaatimukset 

Yleiset vaatimukset 

8§ 
Raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökä

sitellyn kulutusmaidon ja maitopohjaisten tuot
teiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia, 
eikä niissä saa olla ihmisen terveydelle haital
lisia ominaisuuksia. 

9§ 
Maidon tuotantoon käytettävissä eläimissä ei 

saa olla sellaisia sairauksia tai vikoja, jotka 
voisivat olennaisesti heikentää niistä saatavan 
maidon elintarvikehygieenistä laatua tai koos
tumusta. Tuotantoeläimissä tai niiden kanssa 
pidettävissä eläimissä ei myöskään saa olla 
sellaisia tarttuvia tauteja, jotka maidon välityk
sellä voivat tarttua ihmiseen. 

10 § 
Tuotantotilalla on eläintenpitotilojen sekä 

maidonkäsittelytilojen ja -laitteiden oltava hel
posti puhtaana pidettäviä. Niiden on oltava 
siten hoidettuja, että tuotettavan maidon elin
tarvikehygieeninen laatu voidaan turvata. Mai
toa on kaikissa vaiheissa käsiteltävä niin, ettei 
maito saa haitallisia ominaisuuksia. 

Tuotantotilalta ei saa luovuttaa elintarvik
keeksi raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, lämpö
käsiteltyä kulutusmaitoa eikä maitopohjaisia 
tuotteita, jotka eivät vastaa tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
vaatimuksia. 

Tuotantotilojen ja -eläinten tarkastus 

II § 
Tuotantotilat on rekisteröitävä ja ne on 

säännöllisesti tarkastettava sen varmistamisek
si, että tuotantotilalla noudatetaan, mitä tässä 
laissa tai sen nojalla on säädetään tai määrä
tään. Kunta huolehtii tuotantotilojen rekiste
röinnistä sekä niiden säännöllisen tarkastuksen 
järjestämisestä. 

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä 
kunnan velvollisuutena ei ole huolehtia mai
dontuotantoon käytettävien eläinten terveyden
tilan tarkastamisesta. Kunnan valvontaviran
omaisen on kuitenkin huolehdittava kunnan
eläinlääkärin 12 §:n 3 momentin mukaisesti 
tekemän ilmoituksen mahdollisesti edellyttä
mistä jatkotoimenpiteistä, kuten maidon tilalta 
luovuttamisen rajoittamisesta tai kieltämisestä, 
jos tätä ei ole jo kunnaneläinlääkärin eläintau
tilain nojalla annetulla määräyksellä rajoitettu 
tai kielletty. 

12 § 
Jos eläinlääkäri tuotantotilalla suorittamaosa 

eläinlääkärikäynnin yhteydessä havaitsee, että 
maidontuotantoon käytettävien tai niiden 
kanssa pidettävien eläinten terveydentila ei 
täytä 9 §:ssä ja sen nojalla asetettuja vaatimuk
sia, on eläinlääkärin ilmoitettava tästä eläinten 
omistajalle tai haltijalle. 

Muun eläinlääkärin kuin kunnaneläinlääkä
rin on lisäksi ilmoitettava havaitsemistaan 1 
momentissa tarkoitetuista epäkohdista asian
omaiselle kunnaneläinlääkärille. 

Jos kunnaneläinlääkäri suorittamaosa eläin
lääkärikäynnin tai saamansa ilmoituksen pe
rusteella toteaa, että tuotantotilan eläinten ter
veydentila on sellainen, että tilalla tuotettu 
maito ilmeisesti voi olla elintarvikehygieeniseltä 
laadultaan tai koostumukseltaan niin heikenty
nyttä, ettei sitä 10 §:n 2 momentin mukaan saa 
luovuttaa tilalta elintarvikkeena käytettäväksi, 
on kunnaneläinlääkärin ilmoitettava asiasta 
kunnan valvontaviranomaiselle. Jos eläintauti
lain mukaisia toimenpiteitä ei aikaisemmin ole 
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suoritettu, huolehtii kunnaneläinlääkäri tarvit
taessa kyseisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

13§ 
Kunnaneläinlääkärin on suoritettava erilli

nen maidontuotantotilan eläinten terveydenti
lan tarkastus, jos: 

1) tähän on kunnaneläinlääkärin tuotantoti
lalla suorittaman käynnin tai muulta eläinlää
käriltä saadun ilmoituksen perusteella havaittu 
olevan aihetta; tai 

2) kunnaneläinlääkäri ei tunne tilan maidon
tuotantoeläinten tai niiden kanssa pidettävien 
eläinten terveydentilaa. 

Erillinen tarkastus ei 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa ole kuitenkaan tar
peen, jos kunnaneläinlääkärillä on käytettävis
sään tilan maidontuotantoeläimiä vakituisesti 
hoitavan eläinlääkärin antama tieto maidon
tuotantoeläinten ja niiden kanssa pidettävien 
eläinten terveydentilasta ja kunnaneläinlääkäri 
pitää tätä riittävänä selvityksenä eläinten ter
veydentilasta. 

14 § 
Tuotantotilan eläinten terveydentilan erilli

nen tarkastus suoritetaan valtion kustannuksel
la. Kunnaneläinlääkärillä on oikeus saada siitä 
valtion varoista korvaus siten kuin siitä erik
seen asetuksella säädetään. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset erillisen tarkastuksen suoritta
misesta. Kunnaneläinlääkärin erillisen tarkas
tuskäynnin johdosta suorittamiin toimenpitei
siin sovelletaan 12 §:n 3 momentin säännöksiä. 

4 luku 

Laitoksille ja kuljetuksille asetettavat 
vaatimukset 

Laitosten hyväksyminen ja laitoksille asetettavat 
vaatimukset 

15 § 
Kunnan valvontaviranomaisen on hyväksyt

tävä laitos ennen sen toiminnan aloittamista ja 
ennen kuin laitoksen toimintaa jatketaan lai
toksessa tehtyjen oleellisten muutosten jälkeen. 
Laitos hyväksytään, jos se täyttää tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys
ten vaatimukset. Hyväksyminen tehdään hake
muksesta. 

Kunnan on ilmoitettava laitoksen hyväksy
misestä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle, 
joka pitää hyväksytyistä laitoksista rekisteriä ja 
antaa niille numeron. 

Laitoksen on ilmoitettava kunnan valvonta
viranomaiselle toimintansa lopettamisesta. 
Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
asia edelleen eläinlääkintä- ja elintarvikelaitok
selle. 

16 § 
Kunnan valvontaviranomaisen on mahdolli

suuksien mukaan annettava pyydettäessä neu
voja, jotka ovat tarpeen laitoksen saamiseksi 
tämän lain ja sen nojalla annettujen määräys
ten mukaiseksi. 

17 § 
Laitosten ja niiden toiminnan sekä toimin

taympäristön on oltava sellaisia, että raaka
ainemaidon, lämpökäsitellyn kulutusmaidon ja 
maitopohjaisien tuotteiden elintarvikehygieeni
nen laatu säilyy laitoksissa tapahtuvan käsitte
lyn aikana hyvänä. Lämpökäsitelty kulutus
maito ja maitopohjaiset tuotteet on tuotettava 
hyvää valmistustapaa noudattaen moitteetto
mista valmistusaineista puhtaissa olosuhteissa. 

Sellaisten tuotteiden, joissa osa maidon aine
osista on korvattu muilla kuin maitopohjaisilla 
tuotteilla, valmistuksessa on noudatettava, mi
tä 1 momentissa säädetään. 

Laitos ei saa vastaan ottaa eikä käyttää 
raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, lämpökäsitel
tyä kulutusmaitoa eikä maitopohjaisia tuottei
ta, jotka eivät täytä tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten vaatimuk
sia. 

18 § 
Raakamaito, raaka-ainemaito, lämpökäsitel

ty kulutusmaito ja maitopohjaiset tuotteet on 
valmistuksen tai pakkaamisen yhteydessä taik
ka ennen kuljetusta merkittävä tunnistamista 
varten tai varustettava terveysmerkinnällä. 

Laitosten omavalvonta 

19 § 
Laitoksen on huolehdittava siitä, että siellä 

estetään terveyshaittaa aiheuttavien elintarvike
hygieenisten epäkohtien syntyminen. Tässä tar
koituksessa laitoksen on kustannuksellaan laa-
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dittava ja toteutettava kunnan valvontaviran
omaisen hyväksymä valvontajärjestelmä (oma
valvontajärjestelmä). Eläinlääkintä- ja elintarvi
kelaitoksen tehtävänä on avustaa kunnan val
vontaviranomaista omavalvontajärjestelmän 
hyväksymisessä, jos valvontaviranomainen tätä 
pyytää. 

Laitoksen on huolehdittava siitä, että oma
valvonnassa saadut tulokset ovat kunnan val
vontaviranomaisen käytettävissä. Laitoksen on 
välittömästi ilmoitettava kunnan valvontavi
ranomaiselle omavalvonnassa esille tulleet 1 
momentissa tarkoitetut epäkohdat. Laitoksen 
on poistettava markkinoilta sellaiset laitoksesta 
toimitetut elintarvikkeet, jotka voivat aiheuttaa 
vakavaa haittaa ihmisen terveydelle. 

20§ 
Omavalvontajärjestelmään liittyen laitos on 

velvollinen kustannuksellaan ottamaan näytteet 
vastaan ottamastaan raakamaidosta tuotanto
tilalla ja laitoksessa sekä tutkimaan ne. Lisäksi 
laitoksen on kustannuksellaan otettava ja tut
kittava näytteet raaka-ainemaidosta, lämpökä
sitellystä kulutusmaidosta ja maitopohjaisista 
tuotteista niiden elintarvikehygieenisen laadun 
varmistamiseksi. 

Laitoksen on ilmoitettava kunnan valvonta
viranomaiselle vastaan ottamaosa raakamaidon 
tutkimustuloksista silloin, kun raakamaito ei 
tutkimustulosten mukaan täytä tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys
ten vaatimuksia. Muiden 1 momentissa tarkoi
tettujen tutkimustulosten osalta noudatetaan 
19 §:n 2 momentin säännöksiä. 

Kuljetus ja säilytys 

21 § 
Raakamaito, raaka-ainemaito, lämpökäsitel

ty kulutusmaito ja maitopohjaiset tuotteet on 
kuljetettava ja säilytettävä siten, että niiden 
elintarvikehygieeninen laatu säilyy hyvänä. 

Kuljetukseen ja säilytykseen käytettäviä as
tioita tai säiliöitä ei saa ilman kunnan valvon
taviranomaisen lupaa käyttää muuhun tarkoi
tukseen kuin elintarvikehygieenisesti moitteet
tomien elintarvikkeiden kuljetukseen. 

5 luku 

Valvonta 

Laitosten valvonta 

22§ 
Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevi

en laitosten säännöllinen valvonta. 
Laitosten on kustannuksellaan annettava 

valvontaviranomaisille valvontaa varten tar
peellinen apu. 

23 § 
Kunta on velvollinen kustannuksellaan otta

maan raakamaidosta, raaka-ainemaidosta, 
Iämpökäsitellystä kulutusmaidosta ja maito
pohjaisista tuotteista tarvittavat näytteet niiden 
elintarvikehygieenisen laadun toteamiseksi sekä 
laitosten omavalvonnan ja laitoksen velvolli
suutena olevan näytteenoton ja -tutkimisen 
valvontaa varten. Tutkimustulokset on välittö
mästi toimitettava laitokselle. 

Näytteiden ottamisessa ja tutkimisessa nou
datetaan lisäksi, mitä elintarvikelaissa tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään. 

Valvontaviranomaisten tiedonsaanti-ja 
tarkastusoikeus 

24 § 
Valvontaviranomaisilla on oikeus saada val

vontaa varten tarpeelliset tiedot valtion ja 
kunnan viranomaisilta sekä elinkeinonharjoit
tajilta ja henkilöiltä, joita tämän lain velvoitteet 
koskevat. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
valvontaa varten tarvittavia tietoja, jotka yksi
tyistä liike- tai ammattitoimintaa tai yksityisen 
taloudellista asemaa taikka terveydentilaa kos
kevina muutoin olisivat salassa pidettäviä. 

25 § 
Valvontaviranomaisilla on oikeus tehdä val

vonnan edellyttämiä tarkastuksia ja tutkimuk
sia ja sitä varten päästä paikkoihin, joissa 
harjoitetaan tässä laissa tarkoitettua toimintaa. 
Valvontaviranomaisilla on myös oikeus korva
uksetta ottaa valvontaa varten tarvittavia näyt
teitä sekä tarkastaa toiminnassa käytettävät 
laitteet, välineet ja tilat. 

Mitä 1 momentissa säädetään Suomen viran
omaisten oikeudesta päästä tarkastettavaan lai-
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tokseen, koskee myös Euroopan talousalueesta 
tehdyssä sopimuksessa tarkoitettuja laitosten 
tarkastajia. 

26§ 
Mitä edellä säädetään laitosten avunantovel

vollisuudesta sekä viranomaisten tiedonsaanti
ja tarkastusoikeudesta, koskee myös tuotanto
tilalla suoritettavia tarkastuksia. 

Määräykset ja kiellot 

27 § 
Jos laitos tai tuotantotila taikka niiden toi

minta eivät täytä tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vaati
muksia, on kunnan valvontaviranomaisen ke
hotettava laitosta tai tuotantotilaa korjaamaan 
kyseiset epäkohdat. Kunnan valvontaviran
omainen voi tällöin antaa terveyshaittojen eh
käisemiseksi tarpeellisia määräyksiä ja kieltoja. 

28 § 
Jos raakamaito, raaka-ainemaito, lämpökä

sitelty kulutusmaito tai maitopohjainen tuote 
taikka niiden käsittely, varastointi tai kuljetus 
taikka näiden aikana vallinneet olosuhteet eivät 
täytä tämän lain tai sen nojalla annettujen 
määräysten vaatimuksia, voi kunnan valvonta
viranomainen kieltää niiden luovuttamisen elin
tarvikkeeksi ja käyttämisen elintarvikkeen val
mistukseen. 

Kunnan valvontaviranomainen voi tällöin 
määrätä, miten kyseisen omaisuuden suhteen 
on meneteltävä. Käyttötarkoitusta määrättäes
sä on pyrittävä siihen, että elinkeinonharjoitta
jan taloudellinen menetys jää mahdollisimman 
pieneksi. 

29§ 
Kiireellisissä tapauksissa 27 ja 28 §:ssä tar

koitetun päätöksen voi tehdä laitosta valvova 
tai tuotantotilan 11 §:n 1 momentin nojalla 
tarkastava kunnan viranhaltija. Päätöksestä on 
viipymättä ilmoitettava kunnan valvontaviran
omaiselle. 

30§ 
Ennen 27-29 §:ssä tarkoitetun päätöksen 

tekemistä viranomaisen on varattava elinkei
nonharjoittajalle tai tämän edustajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi. Kiireellisissä tapauksissa elin
keinonharjoittajalle tai tämän edustajalle on 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi vain, jos 
nämä ovat viivytyksettä tavattavissa. Päätök
sestä on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle. 

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

31 § 
Kunnan valvontaviranomainen voi asettaa 

27-29 §:n nojalla antamansa kiellon tai mää
räyksen tehosteeksi uhkasakon tai teettämis
taikka keskeyttämisuhan. 

Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttä
misuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muu
toin, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) sääde
tään. 

Haltuunotto 

32 § 
Kunnan valvontaviranomainen voi ottaa 

raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökäsitel
lyn kulutusmaidon tai maitopohjaisen tuotteen 
haltuunsa, jos on syytä epäillä tämän lain tai 
sen nojalla annettujen määräysten vastaisen 
menettelyn aiheuttavan välitöntä vaaraa ihmi
sen terveydelle eikä 27-29 ja 31 §:n mukaisia 
toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä. 

Kiireellisissä tapauksissa haltuunottopäätök
sen ja jäljempänä 34 §:n 2 momentissa tarkoi
tetun päätöksen voi tehdä laitosta valvova 
kunnan viranhaltija. Päätöksestä on mahdolli
simman pian ilmoitettava kunnan valvontavi
ranomaiselle. 

33 § 
Haltuunotto on suoritettava todistajan läs

nä ollessa. Elinkeinonharjoittajan tai tämän 
edustajan kuulemisesta ennen haltuunottopää
töksen tekoa sekä päätöksen ilmoittamisesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 30 §:ssä sääde
tään. Sille, jolta omaisuus on otettu, on annet
tava todistus, josta ilmenee haltuun otetun 
omaisuuden määrä ja haltuunoton syy. 

Haltuun otetusta omaisuudesta voidaan kor
vauksetta ottaa näytteitä tutkimuksia varten. 

Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja 
käyttäminen 

34§ 
Haltuun otettu omaisuus voidaan tarvittaes

sa säilyttää asianomaisessa laitoksessa sopivalla 
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tavalla merkittynä taikka sinetöidyssä tai muu
toin merkityssä varastotilassa. Omaisuus on 
sen elintarvikehygieenisen laadun selvittämisek
si mahdollisesti tarvittavien tutkimusten ajan 
säilytettävä siten, että sen laatu säilyy mahdol
lisimman hyvänä. 

Kunnan valvontaviranomainen päättää siitä, 
mihin tarkoitukseen elinkeinonharjoittajan on 
haltuun otettu omaisuus käytettävä. Päätös on 
tehtävä viipymättä haltuunoton jälkeen. Jos 
haltuun otetulle omaisuudelle on tarpeen tehdä 
sen elintarvikehygieenisen laadun selvittämisek
si tutkimuksia, on päätös tehtävä viipymättä 
tutkimustulosten selvittyä. Omaisuuden käyttö
tarkoitusta määrättäessä on pyrittävä siihen, 
että elinkeinonharjoittajan taloudellinen mene
tys jää mahdollisimman pieneksi. 

Kunnan valvontaviranomainen voi asettaa 
määräajan, minkä kuluessa elinkeinonharjoit
tajan on toteutettava valvontaviranomaisen 
määräämät toimenpiteet. Jos elinkeinonharjoit
taja ei noudata määräaikaa, voi kunnan val
vontaviranomainen määrätä kyseiset toimenpi
teet teetettäviksi elinkeinonharjoittajan kustan
nuksella. 

35 § 
Jos esitutkintaviranomainen on pakkokeino

lain (450/87) nojalla takavarikoinut laitoksesta 
maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, saa esitut
kintaviranomainen myydä omaisuuden vain 
kunnan valvontaviranomaisen hyväksymään 
tarkoitukseen. Valvontaviranomainen voi ter
veydellisten syiden vaatiessa määrätä, että 
omaisuus on myymisen sijasta hävitettävä. 

36§ 
Kunnan valvontaviranomainen määrää siitä, 

miten haltuun otetun tai takavarikoidun mai
don tai maitopohjaisten tuotteiden suhteen on 
meneteltävä, jos syytettä tämän lain rikkomi
sesta ei nosteta tai tuomioistuin ei julista 
takavarikoitua omaisuutta valtiolle menetetyk
si. 

Haltuun otettu tai takavarikoitu omaisuus 
on tällöin määrättävä sellaisenaan omistajalle 
palautettavaksi, jos tähän ei ole terveydellistä 
estettä. Muussa tapauksessa omaisuus on luo
vutettava omistajalle tämän toimesta käytettä
väksi tai myytäväksi kunnan valvontaviran
omaisen hyväksymään tarkoitukseen. Omai
suuden käyttötarkoitusta määrättäessä on py
rittävä siihen, että elinkeinonharjoittajan talou
dellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi. 

5 34033JJ 

Laitoksen hyväksynnän peruutus 

37 § 
Jos olosuhteet laitoksessa tai laitoksen toi

minta eivät vastaa tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vaati
muksia eikä epäkohtia ole kunnan valvontavi
ranomaisen kehotuksesta huolimatta korjattu, 
on kunnan velvoitettava laitos määräajassa 
korjaamaan puutteet. Jos terveydelliset seikat 
edellyttävät, voidaan laitoksen hyväksyminen 
peruuttaa väliaikaisesti joko kokonaan tai osit
tain asian käsittelyn ajaksi. 

Jos korjauskehotusta ei noudateta, on kun
nan valvontaviranomaisen peruutettava laitok
selle antamansa hyväksyminen. 

Kunnan valvontaviranomaisen on eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitoksen kehotuksesta ryh
dyttävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin toi
menpiteisiin. 

Vettä ja henkilökunnan terveydentilaa 
koskevien säännösten valvominen 

38 § 
Tämän lain mukaiset valvontaviranomaiset 

varmistavat, että laitoksessa ja tuotantotilalla 
käytettävä vesi sekä niissä maitoa ja siitä 
saatavia tuotteita käsittelevän henkilökunnan 
terveydentila täyttävät tartuntatautilaissa ja 
terveydenhoitolaissa sekä niiden nojalla asete
tut vaatimukset. 

Mitä tässä luvussa säädetään tämän lain 
mukaisista vaatimuksista, koskee laitoksessa ja 
tuotantotilalla käytettävän veden sekä niissä 
maitoa ja siitä saatavia tuotteita käsittelevän 
henkilökunnan terveydentilan osalta 1 momen
tissa mainituissa laeissa asetettuja vaatimuksia. 

6 luku 

Muutoksenhaku 
Oikaisuvaatimus ja valitus 

39 § 
Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla 

antamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oi
keus saattaa päätös 7 §:ssä tarkoitetun lauta
kunnan tai muun toimielimen käsiteltäväksi. 
Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on tehtävä 
kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian
omainen on saanut päätöksestä tiedon. Päätök-
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seen on liitettävä ohjeet sen saattamiseksi 
toimielimen käsiteltäväksi. 

40§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lautakun

nan tai muun toimielimen tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen haetaan muutosta muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetyssä järjestyksessä valittamalla 
lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Tuonti- ja vientitarkastuksen suorittaneen 
viranomaisen päätökseen haetaan muutosta va
littamalla siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Täytäntöönpano 

41 § 
Tämän lain 27-29, 31, 32, 34--37 ja 53 §:n 

nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrä
tä, että päätöstä on noudatettava, ennen kuin 
se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oi
kaisuvaatimus on käsitelty, jollei valitusviran
omainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen 
käsittelevä viranomainen toisin määrää. Oi
kaisuvaatimus ja valitus on käsiteltävä kiireel
lisinä. 

7 luku 

Rangaistussäännökset 

Rangaistussäännökset 

42 § 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) käyttää elintarvikkeeksi, käsittelee, kuljet

taa, tuo maahan taikka vie maasta raakamai
toa, raaka-ainemaitoa, lämpökäsiteltyä kulu
tusmaitoa tai maitopohjaisia tuotteita tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastaisesti, 

2) harjoittaa tämän lain mukaista toimintaa 
sellaisessa laitoksessa, jota ei ole hyväksytty 
taikka jonka hyväksyntä on väliaikaisesti tai 
kokonaan peruutettu tai jolla ei ole hyväksyt
tyä omavalvontajärjestelmää, 

3) rikkoo viranomaisen tämän lain nojalla 
antamaa määräystä tai kieltoa taikka hal
tuunottopäätöstä, 

4) valvontaviranomaisen huomautuksesta tai 
kiellosta huolimatta toimittaa tuotantotilalta 

laitokseen sellaista maitoa, joka ei täytä tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vaatimuksia, tai 

5) harjoittaa muuta kuin edellisissä kohdissa 
mainittua, tässä laissa tarkoitettua toimintaa 
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös
ten tai määräysten vastaisesti 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, maitohy
gienialain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Valvontaviranomaiset voivat jättää esitutkin
taviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, 
jota kokonaisuuden kannalta on pidettävä il
meisen vähäisenä. 

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoi
tetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta 
teosta. 

43 § 
Joka tahallaan rikkoo 46 §:ssä säädetyn sa

lassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistus
ta, maitohygienialaissa säädetyn salassapitovel
vollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeu
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa rikoksesta 
syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän 
salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelle
taan kuitenkin rikoslain 40 luvun 5 §:n sään
nöksiä. 

M enettämisseuraamus 

44 § 
Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 

säännöksiä tai määräyksiä käsitelty, kuljetettu, 
maahan tuotu tai maasta viety raakamaito, 
raaka-ainemaito, lämpökäsitelty kulutusmaito, 
tai maitopohjainen tuote taikka niiden arvo 
voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle 
menetetyksi. 

Edellä 42 ja 43 §:ssä tarkoitettujen rikosten 
tuottaman taloudellisen hyödyn ja rikosten 
tekemiseen käytetyn esineen tai muun omaisuu
den tuomitsemisessa valtiolle menetetyksi nou
datetaan, mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä sää
detään. 
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8 luku 

Erinäiset säännökset 

Maksut 

45 § 
Kunta voi pena elinkeinonharjoittajalta 

maksun seuraavien tämän lain mukaisten teh
tävien suorittamisesta: 

1) laitoksen ja sen omavalvontajärjestelmän 
hyväksyminen; 

2) Euroopan talousalueen ulkopuolelle mai
toa tai siitä saatavia tuotteita vievien laitosten 
valvonta siltä osin kuin vienti ostajamaan 
vaatimuksesta edellyttää tavanomaista katta
vampaa valvontaa; 

3) tuotantotilojen tarkastus; sekä 
4) laitosten rakentamissuunnitelmia koskeva 

tavanomaista laajempi neuvonta. 
Maksut peritään kunnan hyväksymän taksan 

mukaisesti. Maksu saadaan määrätä enintään 
omakustannusarvon mukaiseksi. Maksut saa
daan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimi
sestä ulosottotoimin annetussa laissa (367 /61) 
säädetään. 

Valtion viranomaisten tämän lain nojalla 
suorittamista tarkastuksista perittävistä mak
suista määrätään valtion maksuperustelain 
(150/92) nojalla, jollei Suomea sitovasta kan
sainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. 

Salassapitovelvollisuus 

46§ 
Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 

taikka valvontaan liittyvää tutkimustehtävää 
tai muuta tehtävää suorittaessaan on saanut 
tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta 
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa 
ilman asianomaisen suostumusta ilmaista sivul
liselle tai käyttää yksityiseksi hyödykseen näin 
saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään ei estä tietojen 
ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille ri
koksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaisel
le tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuk-

sen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja 
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edellyt
täessä. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koskevien 
tietojen salassapidosta on säädetty erikseen. 

Laitosrekisteri 

47 § 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos pitää val

takunnallista rekisteriä kaikista hyväksytyistä 
laitoksista. Kunta pitää rekisteriä valvomistaan 
laitoksista. Luetteloihin voidaan tallentaa tä
män lain noudattamisen valvonnan kannalta 
tarpeellisia tietoja. 

Kunnan on ilmoitettava pitämästään laitos
rekisteristä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitok
selle laitoksen määräämät tiedot. 

Valtionosuus 

48 § 
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 

tormmtaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
nettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain 6 §:n 1 mo
mentin 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tämän lain 
mukaiseen toimintaan. 

Tarkemmat määräykset 

49 § 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa Euroo

pan talousalueesta tehdyn sopimuksen täytän
töönpanon edellyttämät tarkemmat määräyk
set: 

1) maidon tuotanto-olosuhteista ja käsittelys
tä tuotantotilalla; 

2) tuotantotilan rekisteröinnistä ja rekisteri
tietojen ilmoittamisesta sekä tuotantotilan tar
kastamisesta; 

3) maidon kuumentamisesta, säilytyksestä ja 
keräilystä; 

4) laitosten hyväksymisestä sekä laitoksille, 
niiden ympäristölle ja laitteille sekä toiminnalle 
ja toimintaympäristölle asetettavista elintarvi
kehygieenisistä vaatimuksista sekä laitoksessa 
käytettävistä pesu- ja desinfioimisaineista; 

5) laitosten valvonnasta ja tarkastamisesta 
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sekä laitosten ilmoitusvelvollisuudesta ja tutki
mustulosten säilyttämisestä; 

6) valvonta- ja tarkastusviranomaisten kel
poisuusvaatimuksista; 

7) näytteiden ottamisesta raakamaidosta, 
raaka-ainemaidosta, lämpökäsitellystä kulutus
maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä 
näytteiden käsittelystä, tutkimisesta ja tutki
musmenetelmistä sekä laitosten omavalvontaan 
liittyviä tutkimuksia suorittavista tutkimusla
boratorioista; 

8) raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpö
käsitellyn kulutusmaidon ja maitopohjaisten 
tuotteiden elintarvikehygieenisestä laadusta se
kä vieraiden aineiden sallituista enimmäismää
ristä ja vierasainevalvonnasta; 

9) raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpö
käsitellyn kulutusmaidon ja maitopohjaisten 
tuotteiden pakkaamisesta, varastoinnista ja 
kuljettamisesta; 

10) pakkausten ja kuljetuserien merkitsemi
sestä ja niitä seuraavista todistuksista ja asia
kirjoista; sekä 

11) edellä 4 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen 
laitosten määritelmistä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määrä
ykset ehdoista, joilla tilalla tuotettua raakamai
toa sekä maitopohjaisia tuotteita saadaan myy
dä tilalta suoraan kuluttajalle. 

Maahantuonti ja maastavienti 

50§ 
Raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, lämpökäsi

teltyä kulutusmaitoa ja maitopohjaisia tuotteita 
saa tuoda maahan, jos tavara täyttää maa- ja 
metsätalousministeriön määräämät vaatimuk
set ja tuonnin yhteydessä esitetään ministeriön 
määräämät asiakirjat. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö antaa lisäksi määräykset maahantuon
nissa noudatettavasta tarkastusmenettelystä ja 
tuontitarkastuspaikoista. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää 
raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpökäsitel
lyn kulutusmaidon ja maitopohjaisten tuottei
den maahantuonnin, jos siinä valtiossa, josta 
ne ovat peräisin, vallitsevat terveydelliset epä
kohdat tätä edellyttävät. 

Euroopan talousalueelta tuotavan tavaran 
osalta maa- ja metsätalousministeriön on an
nettava 1 ja 2 momentissa tarkoitetut määrä
ykset ja kiellot Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti. 

51§ 
Raakamaitoa, raaka-ainemaitoa, lämpökäsi

teltyä kulutusmaitoa sekä maitopohjaisia tuot
teita saa viedä maasta, jos ne täyttävät tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten vaatimukset. 

Euroopan talousalueelle vietävä vientierä on 
merkittävä maa- ja metsätalousministeriön Eu
roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mu
kaisesti määräämällä tavalla ja erää on seurat
tava ministeriön mainitun sopimuksen mukai
sesti määräämät vientiasiakirjat. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
on Euroopan talousalueen ulkopuolelle vietä
vien raakamaidon, raaka-ainemaidon, lämpö
käsitellyn kulutusmaidon sekä maitopohjaisten 
tuotteiden täytettävä maa- ja metsätalousminis
teriön määräämässä laajuudessa tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys
ten vaatimukset sekä lisäksi asianomaisen os
tajamaan asettamat vaatimukset. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvit
taessa tarkemmat määräykset vientitarkastus
ten järjestämisestä. 

Tuonti- ja vientivalvontaa koskevat yleiset 
säännökset 

52§ 
Tulliviranomaiset huolehtivat raakamaidon, 

raaka-ainemaidon, lämpökäsitellyn kulutus
maidon sekä maitopohjaisten tuotteiden tuonti
ja vientivalvonnasta. Muista tuonti- ja vienti
valvontaa suorittavista valtion viranomaisista 
säädetään asetuksella. 

Tuojan ja viejän on kustannuksellaan annet
tava tuonti- ja vientitarkastuksessa ja niihin 
liittyvässä näytteiden ottamisessa tarvittava 
apu. 

53§ 
Tuonti- tai vientitarkastuksessa hylätyt raa

kamaito, raaka-ainemaito, lämpökäsitelty ku
lutusmaito tai maitopohjaiset tuotteet ·on tar
kastuksen suorittaneen viranomaisen määräyk
sen mukaisesti vietävä maasta, käytettävä tar
kastuksen suorittaneen viranomaisen hyväksy
mään tarkoitukseen tai hävitettävä. Jollei ter
veydellisistä syistä tai muun lainsäädännön 
vuoksi muuta johdu, voi tuoja tai viejä valita, 
mihin edellä mainituista toimenpiteistä tavaran 
suhteen ryhdytään. Toimenpiteiden aiheutta
mista kustannuksista vastaa tavaran tuoja tai 
viejä. 
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Tuonti- tai vientitarkastuksen suorittava vi
ranomainen voi tuojan tai viejän kustannuksel
la määrätä teetettäviksi ne toimenpiteet, joihin 
tuojan tai viejän on tuonti- tai vientitarkastuk
sessa hylätyn tavaran osalta ryhdyttävä ja jotka 
tuoja tai viejä on laiminlyönyt. Teettämisessä 
noudatetaan soveltuvin osin uhkasakkolain 
säännöksiä. 

54§ 
Kunnan on järjestettävä laitosten valvonta 

siten, että Euroopan talousalueesta tehdyn so
pimuksen tai Euroopan talousalueen ulkopuo
lisen ostajavaltion niin edellyttäessä laitosta 
valvoo ja vientiin tarvittavat terveystodistukset 
antaa kuntaan tai, jos tämän lain mukaisista 
tehtävistä huolehtii kuntayhtymä, kuntayhty
mään virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös sopia, 
että kunnan tai kuntayhtymän eläinlääkärille 1 
momentissa säädetty tehtävä annetaan toiseen 
kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteessa ole
van eläinlääkärin hoidettavaksi virkavastuulla. 

Laboratoriot 

55§ 
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Eu

roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mu
kaiset kansalliset vertailulaboratoriot maidon 
ja siitä saatavien tuotteiden tutkimuksia varten 
ja määrää niiden tehtävät. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos hyväksyy 
laboratoriot, joissa saadaan tehdä laitoksen ja 
kunnan o.ttamien tämän lain edellyttämien 
näytteiden tutkimuksia. Se myös pitää hyväk
symistään laboratorioista rekisteriä. 

Virka-apu 

56§ 
Poliisi- ja tulliviranomaiset ovat velvollisia 

tämän lain mukaisten valvontaviranomaisten 
pyynnöstä antamaan valvontaviranomaisille 
virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisten tehtävien 
suorittamisessa. 

Muut kansainväliset sopimukset 

57§ 
Mitä tässä laissa säädetään Euroopan talous-

alueesta tehdystä sopimuksesta ja Euroopan 
talousalueesta, koskee soveltuvin osin Suomea 
sitovaa muuta kansainvälistä sopimusta ja sen 
jäsenvaltioita. 

Tarkemmat säännökset 

58§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta voidaan antaa tarvittaessa asetuk
sella, ei kuitenkaan kunnan viranomaisia kos
kevasta menettelystä. 

Asetuksella voidaan myös säätää, että maa
ja metsätalousministeriö voi antaa l momen
tissa tarkoitetun asetuksen soveltamisesta tar
kempia määräyksiä. 

9 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

59§ 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tällä lailla kumotaan 19 päivänä heinäkuuta 

1946 annettu maidontarkastuslaki (558/46) se
kä eräiden maitovalmisteiden vienti- ja tuonti
tarkastuksesta 16 päivänä tammikuuta 1981 
annettu laki (35/81) niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

60 § 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 

asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa 
sovellettujen säännösten mukaisesti. Laitoksen 
elintarvikehuoneistoksi hyväksymisen osalta 
hakija voi pyytää, että terveydenhoitolain mu
kaisen menettelyn sijasta laitos hyväksytään 
tämän lain säännösten mukaisesti. 

61 § 
Tämän lain voimaan tullessa tmmmnassa 

olevat laitokset on saatettava tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaisiksi asetuksella säädettävän ajan kulu
essa tämän lain voimaan tulosta lukien. Sama 
koskee laitoksia, joiden elintarvikehuoneistoksi 
hyväksymistä koskeva hakemus on vireillä tä
män lain voimaan tullessa ja joka 60 §:n mu-
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kaisesti ratkaistaan terveydenhoitolain nojal
la. 

Kunta toteaa ennen tämän lain voimaantu
loa terveydenhoitolain nojalla elintarvikehuo
neistoksi hyväksytyn laitoksen tämän lain mu
kaisesti hyväksytyksi laitokseksi varmistuttu
aan siitä, että laitos täyttää tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
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vaatimukset. Tällöin laitoksen ei erikseen tar
vitse hakea hyväksymistä. 

Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitetta
va 2 momentin nojalla ilman hakemusta hy
väksymänsä laitokset eläinlääkintä- ja elintar
vikelaitokselle valtakunnalliseen rekisteriin 
merkittäviksi. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä 


