
 HE 108/2008 vp  
  

 

294184 

 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elintarvikelain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elin-
tarvikelakia eräiden Euroopan yhteisön elin-
tarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten se-
kä käytännön valvontatyössä esiintyneiden 
kansallisten muutostarpeiden vuoksi.  

Elintarvikkeiden täydentämistä koskevasta 
lupamenettelystä luovuttaisiin. Siirrettävistä 
myyntikojuista, -katoksista ja muista niin sa-
notuista liikkuvista elintarvikehuoneistoista 
tulisi ilmoittaa alueen valvontaviranomaisel-
le. Virheellisin perustein myönnetty hy-

gieniaosaamistodistus voitaisiin perua. Kan-
sallinen vertailulaboratorio velvoitettaisiin 
ilmoittamaan eräistä tarttuvien tautien ja ruo-
kamyrkytysten aiheuttajista. Lihantarkastuk-
sesta tulisi antaa asianosaiselle kirjallinen 
päätös ja oikaisuohjeet. Lisäksi lakiin tehtäi-
siin eräitä muita lähinnä teknisluonteisia 
muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la   

1.1 Johdanto 

Elintarvikelain (23/2006) tavoitteena on 
elintarvikkeiden turvallisuuden varmistami-
nen ja kuluttajan suojaaminen elintarvikkei-
den aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudel-
lisilta tappioilta. Laissa säädetään elintarvik-
keita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä 
niiden valvonnan järjestämisestä. Lakia so-
velletaan kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, 
jakelu- ja jalostusvaiheissa lukuun ottamatta 
omaan käyttöön tarkoitettua alkutuotantoa ja 
elintarvikkeen käsittelyä yksityistaloudessa. 
Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2006. 
 
 
1.2 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä elintar-
vikkeiden ravitsemuksellista täydentämistä 
koskeva lainsäädäntö 
 

Elintarvikelain 3 §:ssä säädetään lain sovel-
tamisalaan kuuluvan Euroopan yhteisön lain-
säädännön täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 
Pykälässä luetellaan ne Euroopan yhteisön 
elintarvikelainsäädäntöön kuuluvat asetukset, 
joita sovelletaan suoraan sellaisenaan, mutta 
jotka edellyttävät kansallisia täytäntöönpano-
toimia. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita 
koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä, 
jäljempänä väiteasetus sekä Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintar-
vikkeisiin, jäljempänä täydentämisasetus, tu-
livat voimaan 19 päivänä tammikuuta 2007 
ja niitä alettiin soveltaa 1 päivästä heinäkuuta 
2007. Uusien asetusten tavoitteena on var-
mistaa kuluttajansuojelun korkea taso sekä 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Nämä 
kaksi asetusta olisi lisättävä elintarvikelain 3 
§:n luetteloon. 

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväit-
teistä ei aikaisemmin ole ollut yhteisölain-
säädäntöä. Elintarvikkeiden pakkausmerkin-
töjä koskevat yleiset vaatimukset sisältyvät 
myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden 
merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koske-
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2000/13/EY. Elintar-
vikkeiden ravintoarvomerkinnöistä säädetään 
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä an-
netulla neuvoston direktiivillä 90/496/ETY. 
Direktiivissä 2000/13/EY kielletään liittä-
mästä elintarvikkeisiin väitteitä, joiden mu-
kaan elintarvike ehkäisisi, hoitaisi tai paran-
taisi sairauksia. Vastaava säännös sisältyy 
elintarvikelain 9 §:n 1 momentin 3 kohtaan. 
Sen osalta, minkälaisia väitteitä saa esittää ja 
millä edellytyksillä, ei ole ollut yhteisölain-
säädäntöä. Suomessa Elintarviketurvalli-
suusvirasto (Evira, aikaisemmin Elintarvike-
virasto) on antanut ohjeet terveysväitteiden 
valvonnasta (3/2002) sekä kolesteroliväittei-
den valvonnasta (8/2000). 

Väiteasetusta sovelletaan kaupallisessa 
viestinnässä vapaaehtoisesti esitettäviin väit-
teisiin. Väitteet on jaettu ravitsemusväittei-
siin ja terveysväitteisiin. Asetuksessa tehdään 
ero sairauden ehkäisemisen ja sairauden ris-
kin vähentämisen välillä. Sairauden riskin 
vähentämistä koskevat väitteet ovat sallittuja, 
mutta niiltä edellytetään väitekohtaista hy-
väksymistä. Sairauden ehkäisemiseen, hoi-
tamiseen tai parantamiseen liittyvät väitteet 
ovat jatkossakin kiellettyjä elintarvikkeiden 
markkinoinnissa. Näin ollen elintarvikelain 
9 §:n 1 momentin 3 kohtaan sisältyvää sään-
nöstä ei ole tarpeen muuttaa. 

Elintarvikkeiden ravitsemuksellisesta täy-
dentämisestä ei myöskään ole ollut yhteisö-
lainsäädäntöä. Suomessa elintarvikkeiden ra-
vitsemuksellisesta täydentämisestä on säädet-
ty vitamiinien ja eräiden muiden aineiden li-
säämisestä elintarvikkeisiin annetulla asetuk-
sella (281/1972), jäljempänä vitaminointiase-
tus. Täydentäminen on ollut sallittua pää-
sääntöisesti vain Eviran luvalla. Aikaisem-
min voimassa olleen elintarvikelain 
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(361/1995) nojalla oli lisäksi annettu kauppa- 
ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien ja 
eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintar-
vikkeisiin (917/2002). Tällä asetuksella sal-
littiin eräiden ravintoaineiden lisääminen tiet-
tyihin elintarvikkeisiin ilman erillistä lupaa. 
Elintarvikelain 8 §:n 1 ja 2 momentissa sää-
detään elintarvikkeiden ravitsemuksellisesta 
täydentämisestä. Siinä annetaan maa- ja met-
sätalousministeriölle valtuutus säätää vita-
miinien ja kivennäisaineiden sekä eräiden 
muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkei-
siin. Jos lisäämisestä ei ole erikseen säädetty, 
se on sallittua ainoastaan Eviran myöntämäl-
lä luvalla. Uusi EY-asetus 1925/2006 ei edel-
lytä täydennetyiltä elintarvikkeilta ennakko-
hyväksyntää, minkä vuoksi elintarvikelain 
8 §:ää olisi muutettava. 

Täydentämisasetuksen soveltamisalaan 
kuuluu vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä 
eräiden muiden aineiden lisääminen elintar-
vikkeisiin. Asetuksessa määritellään perus-
teet vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä 
eräiden muiden aineiden lisäämiselle. Ase-
tuksessa säädetään myös eräistä vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevista ra-
joituksista. Täydennetyiltä elintarvikkeilta ei 
edellytetä ennakkohyväksyntää. Asetuksen 
liitteissä luetellaan sallitut vitamiinit ja ki-
vennäisaineet sekä sallitut vitamiini- ja ki-
vennäisainevalmisteet. Vitamiinien ja kiven-
näisaineiden lisäksi asetus koskee myös elin-
tarvikkeiden täydentämistä muilla aineilla. 
Asetuksessa vahvistetaan menettelytavat li-
sättävien vitamiinien ja kivennäisaineiden 
enimmäismäärien asettamiseksi. Lisäksi ase-
tuksessa säädetään vitamiineja ja kivennäis-
aineita sisältävien elintarvikkeiden pakkaus-
merkintöjä koskevista erityisistä vaatimuk-
sista. 

Elintarvikkeiden täydentämistä koskevat 
Suomen kansalliset säädökset (vitaminoin-
tiasetus ja kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetus 917/2002) on kumottu 1 päivästä hei-
näkuuta 2007 lukien, kun täydentämisasetus-
ta alettiin soveltaa.  
 
 
Liikkuva elintarvikehuoneisto 
 

Elintarvikehygieniasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehy-
gienia-asetus, liitteen II luvussa III säädetään 
siirrettävistä tai väliaikaisista tiloista kuten 
telttakatoksista, kojuista ja myyntivaunuista 
sekä niitä koskevista hygieniavaatimuksista. 
Vastaavasti elintarvikevalvonnasta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (321/2006), jäl-
jempänä elintarvikevalvonta-asetus, 3 §:ssä 
säädetään liikkuvista ajoneuvoista ja laitteis-
ta, kuten liikkuvasta kioskista, myyntivau-
nusta tai muusta laitteesta sekä tällaisten ajo-
neuvojen tai laitteiden hyväksymismenette-
lystä. Käsitteiden erilaisuudesta huolimatta 
kummassakin säädöksessä tarkoitetaan sa-
maa asiaa, josta toisessa käytetään nimitystä 
”siirrettävä tai väliaikainen tila” ja toisessa 
”liikkuva ajoneuvo tai laite”. Elintarvikelais-
sa olisi selvennettävä, että kysymys todella 
on samasta asiasta ja että mainitut tilat, ajo-
neuvot ja laitteet ovat elintarvikelain 6 §:n 18 
kohdan tarkoittamia elintarvikehuoneistoja. 

Elintarvikevalvonta-asetuksen 3 §:n mu-
kaan liikkuvan kioskin, myyntivaunun tai 
muun laitteen hyväksyy sen kunnan elintar-
vikevalvontaviranomainen, jossa kioski, 
myyntivaunu tai muu laite ensimmäisen ker-
ran otetaan käyttöön. Toisaalta kunkin elin-
tarvikevalvontaviranomaisen on toimialueel-
laan valvottava elintarvikelain noudattamista 
— kiinteiden, hyväksymiensä huoneistojen 
lisäksi myös paikkakunnalle väliaikaisesti 
saapuvissa elintarvikehuoneistoissa. Koska 
laissa ei ole velvoitettu elintarvikealan toimi-
jaa tiedottamaan saapumisestaan, voi liikku-
va elintarvikehuoneisto siirtyessään paikka-
kunnalta toiselle jäädä vaille valvontaa huo-
mattavaksikin ajaksi. Elintarvikelaissa olisi 
velvoitettava elintarvikealan toimija ilmoit-
tamaan liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ja 
siinä harjoitettavasta toiminnasta kaikkien 
niiden kuntien elintarvikevalvontaviranomai-
sille, joiden alueella hän toimintaansa harjoit-
taa. 
 
 
Imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskeva 
tiedotusaineisto 
 

Äidinmaidonkorvikkeista ja vierotusval-
misteista annettu yhteisölainsäädäntö uudis-
tettiin äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitus-
valmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muut-
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tamisesta annetulla komission direktiivillä 
2006/141/EY, joka on pantu kansallisesti täy-
täntöön kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tuksella äidinmaidonkorvikkeesta ja viero-
tusvalmisteesta (1216/2007). Mainitun direk-
tiivin 15 artiklassa edellytetään jäsenvaltioi-
den varmistavan, että perheet ja ne, joiden 
työhön kuuluu imeväisten ja pikkulasten ra-
vitsemus, saavat puolueetonta ja yhdenmu-
kaista tietoa imeväisten ja pikkulasten ruo-
kinnasta.  

Elintarvikelain 9 §:n 3 momentin nojalla 
tarkempia säännöksiä elintarvikkeen pakka-
uksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla 
tavoin markkinoinnin yhteydessä annettavis-
ta tiedoista annetaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella. Elintarvikelaista puut-
tuu säännös, jonka nojalla voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä imeväisten ja pikkulas-
ten ruokintaa koskevan tiedotusaineiston si-
sällöstä ja jakelusta. 

Aiempi komission direktiivi äidinmaidon-
korvikkeista ja vieroitusvalmisteista 
91/321/ETY oli Suomessa pantu täytäntöön 
aikaisemmin voimassa olleen elintarvikelain 
(526/41) nojalla äidinmaidonkorvikkeista ja 
vierotusvalmisteista annetulla asetuksella 
(337/1994). Tässä asetuksessa säädettiin, että 
sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, 
että direktiivin 91/321/ETY edellyttämää 
puolueetonta ja yhdenmukaista tiedotusai-
neistoa imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta 
on saatavilla perheiden käyttöön ja imeväis-
ten ja pikkulasten ravitsemuksen parissa 
työskentelevälle ammattihenkilöstölle. Ase-
tuksessa annettiin sosiaali- ja terveysministe-
riölle valtuutus antaa tarkempia määräyksiä 
tiedotusaineiston sisällöstä ja jakelusta. Ase-
tuksen nojalla annettiin sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen 
ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 
(807/1994). 

Asetus äidinmaidonkorvikkeista ja viero-
tusvalmisteista kumottiin vuonna 1997 äi-
dinmaidonkorvikkeesta ja vierotus-
valmisteesta annetun asetuksen kumoamises-
ta annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön 
asetuksella (484/1997). Ensin mainitun ase-
tuksen nojalla annetut säädökset jäivät kui-
tenkin voimaan. Sosiaali- ja terveysministe-
riön päätöstä imeväisen ja pikkulapsen ruo-

kintaa koskevasta tiedotusaineistosta ei ole 
erikseen kumottu. 

Imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koske-
van aineiston jakelun valvonta on järjestetty 
siten, että lääninhallitukset valvovat aineiston 
jakelua terveydenhuoltojärjestelmän piiriin 
kuuluvissa laitoksissa ja toimintayksiköissä. 
Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat, 
että vähittäismyymälöissä jaettava aineisto 
on sosiaali- ja terveysministeriön tarkemmin 
säätämällä tavalla ennalta hyväksyttyä. Li-
säksi elintarvikevalvontaviranomaiset valvo-
vat, että äidinmaidonkorvikkeita ja vierotus-
valmisteita valmistavien toimijoiden oma-
valvontasuunnitelmassa on kuvattuna ime-
väisten ja pikkulasten ruokintaa koskevan 
tiedotusaineiston ennakkohyväksyntää kos-
kevat menettelyt. Käytäntö on tarkoitus pitää 
ennallaan. 
 
 
Elintarvikkeiden ulkomyynti 
 

Elintarvikkeiden ulkomyynnistä säädetään 
elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä 
suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä jär-
jestelyistä ja jätehuollosta annetussa sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksessa (731/2007), 
jäljempänä ulkomyyntiasetus. Asetus annet-
tiin elintarvikelain (23/2006) ja terveyden-
suojelulain (763/1994) nojalla. Elintarvike-
lain muutoksella (989/2007) elintarvikeasiat 
keskitettiin 1.1.2008 alkaen maa- ja metsäta-
lousministeriöön. Tässä yhteydessä valtuudet 
säätää elintarvikkeiden ulkomyynnistä siir-
rettiin valtioneuvostolle, sillä ulkomyyntiase-
tukseen sisältyvät säännökset suurten yleisö-
tilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jä-
tehuollosta antaisi edelleen sosiaali- ja terve-
ysministeriö terveydensuojelulain nojalla.  

Ongelmaksi on muodostunut ulkomyyn-
tiasetuksen suhde eräiden elintarvikehuoneis-
tojen elintarvikehygieniasta annettuun sosi-
aali- ja terveysministeriön asetukseen 
(905/2007), jäljempänä elintarvikehuoneisto-
asetus. Elintarvikehuoneistoasetuksen 1 §:n 2 
momentissa todetaan, että asetusta ei sovelle-
ta elintarvikkeiden ulkomyyntiin. Vallitseva 
elintarvikkeiden vähittäiskaupan jako ulko-
myyntiasetuksen tarkoittamaan ulkomyyntiin 
ja toisaalta elintarvikehuoneistoasetuksen 
mukaiseen myyntiin on harhaanjohtava, sillä 
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myös ulkomyynti tapahtuu elintarvikelain 
6 §:n 18 kohdan määritelmän perusteella 
elintarvikehuoneistosta käsin. 

Ongelmaksi on myös huomattu ulkomyyn-
tiasetuksen suppeus verrattuna elintarvike-
huoneistoasetuksen laajuuteen. Käytännössä 
tämä on johtanut siihen, että elintarvikkeiden 
ulkomyyntiin on tarvittaessa, kun jollekin ul-
komyynnin osa-alueelle ei ulkomyyntiase-
tuksesta ole löytynyt säännöstä, sovellettu 
elintarvikehuoneistoasetusta.  
 
 
 
Virtuaalihuoneistot 
 

Euroopan yhteisön elintarvikelainsäädäntö 
edellyttää, että kaikkien elintarvikealan toi-
mijoiden on oltava rekisteröityjä tai hyväk-
syttyjä. Elintarvikealan toimijalla tarkoite-
taan yhteisölainsäädännössä luonnollista tai 
oikeushenkilöä tai -henkilöitä, jotka ovat vas-
tuussa elintarvikelainsäädännön vaatimusten 
noudattamisesta valvonnassaan olevassa elin-
tarvikeyrityksessä. Elintarvikeyrityksellä 
puolestaan tarkoitetaan voittoa tuottavaa tai 
tuottamatonta julkista tai yksityistä yritystä, 
joka toteuttaa mitä tahansa toimia, jotka liit-
tyvät mihin tahansa elintarvikkeiden tuotan-
non, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin. Edellä 
olevan perusteella on selvää ja erikoisesti jäl-
jitettävyyden kannalta tarpeellista, että myös 
sellaisten toimijoiden, jotka eivät fyysisesti 
käsittele elintarvikkeita, tulee olla elintarvi-
kelain nojalla hyväksyttyjä.  Tällaisia toimi-
joita ovat esimerkiksi niin sanotut agentuuri-
liikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden 
vienti- ja tuontikauppaa ja muut toimijat, jot-
ka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat 
elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai in-
ternetin välityksellä tehtyjen tilausten perus-
teella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti 
ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.  

Elintarvikelaissa käytetään hyväksymisestä 
käsitettä elintarvikehuoneiston hyväksymi-
nen. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan 
elintarvikelain 6 §:n 18 kohdan mukaan mitä 
tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden 
osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa 
myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tar-
koitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säily-
tetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoil-

laan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan 
alkutuotantopaikkaa. Tässä tapauksessa 
agentuuri- tai muu vastaava toiminta, niin 
sanottu virtuaalihuoneisto, on lainkohdassa 
tarkoitettua elintarvikkeen muuta käsittelyä. 

Elintarvikelain 15 §:n 1 momentissa sääde-
tään elintarvikehuoneiston hyväksyvistä vi-
ranomaisista. Kun huoneisto esitetään kun-
nan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväk-
syttäväksi, hakemus jätetään sen kunnan val-
vontaviranomaiselle, jossa huoneisto sijait-
see. Samassa momentissa kuitenkin tarken-
netaan, että tapauksissa, joissa toiminnan tar-
koitus on pelkästään elintarvikkeiden kuljet-
taminen tai säilyttäminen kuljetusajoneuvos-
sa taikka elintarvikkeiden maahantuonti tai 
maastavienti, on huoneiston hyväksyntää ha-
ettava toimijan kotikunnan valvontaviran-
omaiselta. Virtuaalitoiminnan moninaisuu-
den vuoksi olisi tarpeen laajentaa virtuaali-
huoneiston käsitettä koskemaan muutakin 
kuin maahantuontia ja maastavientiä ja sa-
malla olisi kuljetusajoneuvon ja virtuaali-
huoneiston hyväksymistaho selvennettävä. 
 
 
 
Elintarvikehygieeninen osaaminen 
 

Elintarvikelain voimaantulon yhteydessä 
kumottiin terveydensuojelulain muuttamises-
ta annetulla lailla (24/2006) terveydensuoje-
lulain 8 luku ja sen nojalla annetut asetukset, 
kuten elintarvikehuoneistossa työskenteleväl-
tä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä 
osaamisesta ja osaamisen testaamisesta an-
nettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
(1115/2001), jäljempänä hygieniaosaa-
misasetus. Asetuksessa säädettiin muun mu-
assa osaamistodistusta koskevista helpotuk-
sista, elintarvikealan toimijan velvollisuudes-
ta pitää kirjaa henkilökunnan osaamisesta, 
osaamistestaajien hyväksymistä koskevasta 
rajoituksesta sekä Eviran oikeudesta antaa 
tarkempia määräyksiä. Näistä seikoista, jois-
sa kysymys on henkilön oikeuksista ja vel-
vollisuuksista sekä Eviralle säädettävästä 
määräysvallasta, olisi uuden perustuslain 
edellyttämällä tavalla säädettävä lain tasolla.  

Elintarvikelain 27 §:n 2 momentin mukaan 
Evira antaa elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittavan todistuksen (osaamistodistus) 
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henkilölle, joka elintarvikehuoneistossa kä-
sittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita. Evira ei nykykäytännön mu-
kaan kuitenkaan itse myönnä tai anna todis-
tuksia, vaan niitä myöntävät Eviran elintarvi-
kelain 28 §:n nojalla hyväksymät osaamistes-
taajat. Todistuksen myöntäjästä olisi säädet-
tävä laissa. 

Käytännön ongelmaksi on osoittautunut se, 
että säädökset eivät anna mahdollisuutta mi-
tätöidä tai peruuttaa osaamistodistusta, joka 
on myönnetty väärin perustein. Osaamistes-
taajien toiminnan valvonnan yhteydessä nel-
jästä osaamistestaajasta on tähän mennessä 
tehty poliisille tutkintapyyntö. Poliisin esi-
tutkinnoissa on käynyt ilmi, että osaamisto-
distuksia on annettu rahaa vastaan henkilöil-
le, jotka eivät ole lainkaan osallistuneet 
osaamistestiin tai että osaamistestaaja on oh-
jannut testin aikana testattavia vastaamaan 
oikein. Väärinkäytösten selvittämistä on vai-
keuttanut testausasiakirjojen puuttuminen. 
Elintarvikelaissa olisi säädettävä mahdolli-
suudesta peruuttaa osaamistodistus sekä siitä, 
missä tilanteessa ja kenen toimesta peruutta-
minen voisi tapahtua. Elintarviketurvallisuu-
den varmistamiseksi olisi samalla säädettävä, 
että peruuttamispäätös tulisi voimaan heti 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Niinikään olisi valvonnan helpottamiseksi 
velvoitettava testaaja säilyttämään testaus-
asiakirjoja määräajan.  

Eviralle on laissa annettu oikeus antaa 
määräyksiä muun muassa osaamistestin laa-
timisesta. Laista kuitenkin puuttuu perus-
säännös testin laatimisen perusteista. 

Elintarvikelain 28 §:n 1 momentissa sääde-
tään edellytyksistä, joilla Evira voi hyväksyä 
henkilön osaamistestejä järjestäväksi osaa-
mistestaajaksi. Osaamistestaaja voi osoittaa 
pätevyytensä muun muassa suorittamalla 
osaamistestin, jolloin hänen on lisäksi annet-
tava selvitys kyvystään hoitaa testaajan teh-
täviä. Laissa olisi täsmennettävä, mitä seik-
koja tämä vaadittu selvitys koskisi. 

Valtioneuvoston elintarviketurvallisuutta 
koskevassa selonteossa (VNS 7/2006 vp) yh-
deksi tavoitteeksi asetettiin osaamistodistuk-
sen muuttaminen määräaikaiseksi. Tällä ha-
luttiin varmistaa, että elintarvikealan riskiteh-
tävissä työskentelevät pitävät yllä elintarvi-
kehygienian osaamistaan sekä päivittävät tie-

tonsa alan verrattain tiheään muuttuvista 
lainsäädäntövaatimuksista. Vastaavasti on 
pidetty tarpeellisena säätää osaamistodistuk-
sen perusteena olevan tutkinnon tai koulu-
tuksen vanhenemisesta.  Esityksen valmiste-
lussa nämä tavoitteet otettiin huomioon ja 
selvitettiin, mutta niistä luovuttiin toistaiseksi 
sidosryhmien esittämien näkökohtien vuoksi. 
 
 
 
Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitusvel-
vollisuus 
 

Tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien 
seurannasta, neuvoston päätöksen 
90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston di-
rektiivin 92/117/ETY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2003/99/EY, jäljempänä zoonoosidirek-
tiivi, 6 artikla edellyttää jäsenvaltioiden var-
mistavan, että elintarvikealan toimijat tutki-
essaan zoonoosien ja ruokamyrkytysten ai-
heuttajien esiintymistä säilyttävät tutkimustu-
lokset ja tutkimuksissa eristetyt mikrobikan-
nat. Lisäksi direktiivi edellyttää varmistetta-
van, että elintarvikealan toimijat toimittavat 
tutkimustulokset ja eristetyt kannat pyydettä-
essä viranomaisille. 

Suomessa direktiivin velvoite on ollut tar-
koitus toteuttaa siten, että hyväksytyt labora-
toriot, jotka tutkivat elintarvikealan toimijoi-
den toimeksiannosta näytteitä, säilyttävät 
eristetyt mikrobikannat toimijan puolesta ja 
toimittavat ne kansalliseen vertailulaborato-
rioon. Kansallinen vertailulaboratorio puoles-
taan säilyttää kannat ja tekee niille tarkempia 
jatkotutkimuksia. 

Elintarvikelain 40 §:ssä on säädetty hyväk-
sytyille laboratorioille velvollisuus toimittaa 
tiettyjä mikrobikantoja ja näytteitä kansalli-
seen vertailulaboratorioon. Elintarvikelaissa 
ei ole kuitenkaan nykyisin tarpeeksi selvästi 
säädetty vertailulaboratorion oikeudesta ja 
velvollisuudesta ilmoittaa viranomaiselle sil-
le toimitetuista kannoista ja näytteistä sekä 
näiden jatkotutkimusten tuloksista.  

Tämä on aiheuttanut jonkin verran tulkin-
taongelmia ja estänyt direktiivin tavoitteen 
täysimääräisen toteutumisen. 
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Ensisaapumistoimintaa koskevan päätöksen 
tiedoksianto 
 

Kunnan valvontaviranomainen on 1.5.2008 
saakka tehnyt ensisaapumistoimintaa koske-
vat päätökset, joita ovat omavalvontasuunni-
telman hyväksymistä ja pakkokeinoja koske-
vat päätökset. Tällöin päätös on annettu kun-
talain (365/1995) 95 § mukaisesti asianosai-
selle tiedoksi kirjeellä ja asian on katsottu 
tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. 

Ensisaapumisvalvonta siirtyi elintarvike-
valvonta-asetuksen nojalla Eviran vastuulle 
1.5.2008, mutta valvonta toteutetaan ensisi-
jaisesti niin, että kunnan viranomainen huo-
lehtii jatkossakin alueellaan ensisaapumis-
valvonnasta Eviran kanssa tekemänsä sopi-
muksen perusteella.  

Asianosaista velvoittavat päätökset, joiden 
tiedoksisaannista alkaa kulua määräaika, tu-
lee lähtökohtaisesti antaa tiedoksi hallintolain 
(434/2003) 60 §:n mukaista todisteellista tie-
doksiantotapaa käyttäen. Säännöksen sovel-
taminen sopimuksen perusteella tehtyihin en-
sisaapumistoimintaa koskeviin päätöksiin ot-
taen huomioon niiden suuren lukumäärän 
kuormittaa kunnan valvontaviranomaista 
huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Li-
säksi tiedoksiantotavasta tapauksessa, jossa 
kunnan viranhaltija tekee päätöksen valtion 
kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, on selke-
än säännöksen puuttuessa ollut epäselvyyttä. 
Tiedoksiantotavan tulisi myös olla yh-
teneväinen kunnan viranomaisen tekemien 
muiden päätösten tiedoksiantotavan kanssa. 
 
 
Lihantarkastuspäätös ja sen tiedoksi antami-
nen 
 

Lihantarkastuspäätökset ovat luonteeltaan 
oikeuksia luovia tai velvoittavia hallintopää-
töksiä. Lihan hyväksyvä päätös luo oikeuden 
saattaa liha elintarvikekäyttöön ja vastaavasti 
lihan hylkäävä päätös velvoittaa poistamaan 
lihan elintarvikeketjusta, kokonaan tai osit-
tain. Lihantarkastuspäätösten tulisi muotonsa 
puolesta täyttää hallintolaissa asetetut vaati-
mukset. Lihantarkastusasioiden ominaispiir-
teiden vuoksi eläimistä saatavien elintarvik-

keiden elintarvikehygieniasta (1195/1996) 
annetun lain, jäljempänä hygienialaki, 
40 §:ssä säädettiin lihantarkastuspäätöksen 
muodosta. Pykälän mukaan lihantarkastus-
päätös oli annettava kirjallisena vain, jos li-
han omistaja, haltija tai tuottaja sitä pyysi. 
Vuonna 2006 voimaantulleella elintarvike-
lailla kuitenkin kumottiin hygienialaki, jonka 
jälkeen lihantarkastuspäätösten muotoon ja 
tiedoksiantotapaan on tullut kaikilta osin so-
veltaa hallintolain vaatimuksia.  

Hallintolain muotovaatimukset täyttävien 
lihantarkastuspäätösten laatiminen on osoit-
tautunut vaikeaksi tehtäväksi. Koska kaikille 
elintarvikkeeksi teurastettaville eläimille on 
lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksen (38/EEO/2006) 
5 §:n mukaan suoritettava lihantarkastus, on 
selvää, että teurastamoissa, pienteurastamois-
sa ja poroteurastamoissa tarkastettavan lihan 
määrä on suuri. Esimerkiksi vuonna 2006 
Eviran palveluksessa olevat 41 tarkas-
tuseläinlääkäriä tarkastivat 21 teurastamossa 
nautoja 291 538 kpl, lampaita ja vuohia 
8 500 kpl, hevosia 834 kpl, sikoja 2 398 028 
kpl ja siipikarjaa 56 119 837 kpl. Näistä 
eläimistä tarkastuseläinlääkärit hylkäsivät 
928 722 siipikarjaan ja 17 340 muihin eläin-
lajeihin kuuluvaa eläintä. Osittain hylkääviä 
päätöksiä tehtiin yhteensä 189 971 ja päätök-
set koskivat nautoja, sikoja, lampaita, vuohia 
ja hevosia. Lisäksi tilastojen mukaan 300 366 
siipikarjaan kuuluvaa eläintä hyväksyttiin 
ehdollisesti. Muiden eläinten ehdollisista hy-
väksymispäätöksistä ei ollut saatavilla tilas-
totietoja. 

Lihantarkastukseen liittyvien tehtävien 
ohella tarkastuseläinlääkäri suorittaa valvo-
massaan laitoksessa toiminnan tarkastamis-
tehtäviä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläin-
peräisten tuotteiden virallisen valvonnan jär-
jestämistä koskevista erityissäännöistä anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 854/2004 artiklan 4 mukai-
sesti. Tarkastuseläinlääkärin työtehtäviin ku-
luu myös muun lainsäädännön edellyttämiä 
tehtäviä. Merkittävä osa työtehtävistä suori-
tetaan käytännön toimintana, kuten fyysisenä 
tarkastamisena. Kun otetaan huomioon tar-
kastuseläinlääkäreiden työtehtävien laaja kir-
jo suhteessa käytettäviin resursseihin, on hal-
lintolain muotovaatimukset täyttävien hallin-
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topäätösten laatiminen kaikista lihantarkas-
tuspäätöksistä käytännössä lähes mahdotonta.  

Elintarvikelain 75 §:n mukaan lihan omis-
taja, haltija tai tuottaja voi tehdä oikaisuvaa-
timuksen Eviran ja lääninhallituksen lihan-
tarkastuspäätöksestä. Säännös on luettavissa 
niin, että jokainen heistä voisi sen tehdä, 
riippumatta siitä, ovatko he asianosaisia. Se-
kaannusten välttämiseksi olisi käytettävä 
termiä asianosainen. 
 
 
 
Asetuksenantovaltuudet  
 

Elintarvikelain muutoksen myötä asetuk-
senantovaltuudet tulivat pääsääntöisesti maa- 
ja metsätalousministeriölle. Imeväisten ja 
pikkulasten ruokintaa koskevan tiedotusai-
neiston sisällön ja jakelun osalta olisi kuiten-
kin tarpeen valtuuttaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö antamaan tarkempia säännöksiä. Val-
tuudet säätää elintarvikkeiden ulkomyynnistä 
siirrettäisiin valtioneuvostolta maa- ja metsä-
talousministeriölle. 
 
 
 
 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

 
2.1 Tavoitteet 

Lain toimeenpanon alkuvaiheessa on il-
mennyt tarve ottaa huomioon muutokset ra-
vitsemus- ja terveysväitteitä sekä äidin-
maidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita 
koskevassa yhteisölainsäädännössä. Samalla 
olisi nostettava hygieniaosaamista koskevia 
säännöksiä lakitasolle ja täydennettävä niitä 
sekä täsmennettävä eräitä elintarvikehuoneis-
tojen valvontaan ja epidemioiden seurantaan 
liittyviä lainkohtia valvontatyön helpottami-
seksi. Lihantarkastuspäätöksen muotoa ja 
tiedoksiantotapaa sekä ensisaapumisvalvon-
taa koskevan päätöksen tiedoksiantotapaa on 
ollut syytä tarkastella uudestaan.  
 
 

2.2 Keskeiset ehdotukset 

Ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä elintar-
vikkeiden ravitsemuksellista täydentämistä 
koskeva lainsäädäntö 
 

Elintarvikelain 3 § päivitettäisiin lisäämällä 
väiteasetus ja täydentämisasetus niiden EY-
säädösten luetteloon, joita Suomessa sovelle-
taan sellaisenaan, mutta jotka edellyttävät 
kansallisia täytäntöönpanotoimia. 

Elintarvikelain 8 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään elintarvikkeiden ravitsemukselli-
sesta täydentämisestä. Pykälän 2 momentin 
mukaan asetuksella voidaan säätää vitamiini-
en, kivennäisaineiden ja muiden vastaavien 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin. Elin-
tarvikkeiden ravitsemukselliselta täydentämi-
seltä ei voida enää 1 päivästä heinäkuuta 
2007 lukien edellyttää luvanvaraisuutta. 
Täydentämisasetuksen soveltaminen edellyt-
tää kuitenkin kansallisia järjestelyjä muun 
muassa sen osalta, että elintarvikealan toimi-
jalta voidaan edellyttää ilmoitusta toimival-
taiselle viranomaiselle tuotteen saattamisesta 
Suomen markkinoille. Täydentämisasetus an-
taa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden pitää 
voimassa kansalliset enimmäis- ja vähim-
mäismäärät lisättäville vitamiineille ja kiven-
näisaineille, kunnes asiasta on yhteisötasolla 
säädetty. Näiden kansallisten järjestelyjen to-
teuttamista varten elintarvikelain 8 §:n 2 
momenttia muutettaisiin siten, että tarkempia 
säännöksiä EY-asetuksen soveltamisen edel-
lyttämistä kansallisista järjestelyistä annettai-
siin maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella.  
 
 
Liikkuva elintarvikehuoneisto 
 

Erotukseksi kiinteistä elintarvikehuoneis-
toista elintarvikelain 6 §:n määritelmiin lisät-
täisiin uusi 18 a kohta, jossa määriteltäisiin 
käsite ”liikkuva elintarvikehuoneisto”. Liik-
kuvan elintarvikehuoneiston määritelmä ko-
koaisi selkeällä tavalla yhteen eri puolilla 
elintarvikelainsäädäntöä sijaitsevat, samaa 
tarkoittavat, mutta kieliasultaan erilaiset 
määritelmät. Liikkuvalla elintarvikehuoneis-
tolla ei kuitenkaan tarkoitettaisi elintarvike-
lain 15 §:n 1 momentissa mainittua elintarvi-
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kehuoneistoa, jossa pelkästään kuljetetaan tai 
säilytetään elintarvikkeita kuljetusajoneuvos-
sa, kuten jakeluautoa tai hätäteurastusautoa.  

Liikkuvien elintarvikehuoneistojen valvon-
nan helpottamiseksi elintarvikelakiin lisättäi-
siin uusi 14 a §, jossa velvoitettaisiin elintar-
vikealan toimija ilmoittamaan liikkuvassa 
elintarvikehuoneistossa harjoittamastaan 
toiminnasta aina kulloisenkin paikkakunnan 
valvontaviranomaiselle. Ilmoitus olisi tehtävä 
niin hyvissä ajoin ennen toiminnan aloitta-
mista paikkakunnalla, että valvontaviran-
omaisella on mahdollisuus reagoida ilmoi-
tukseen antamalla esimerkiksi elintarvikkei-
den käsittelyä koskevia hygieniaohjeita. 
Toimijan etu olisi saada tällaiset ohjeet etu-
käteen eikä vasta tarkastustilanteessa paikan 
päällä, toimintansa ollessa täydessä käynnis-
sä. 
 
 
Imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskeva 
tiedotusaineisto 
 

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusval-
misteista annetun komission direktiivin 
2006/141/EY 15 artiklan edellyttämän tie-
donsaannin sekä tiedon yhdenmukaisuuden 
ja puolueettomuuden varmistamiseksi elin-
tarvikelain 9 §:ään lisättäisiin uusi 4 mo-
mentti, jonka nojalla tarkempia säännöksiä 
imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koske-
vasta tiedotusaineistosta antaisi elintarvike-
lain yleisestä linjasta poiketen sosiaali- ja 
terveysministeriö, jossa on tarvittava ime-
väisten ja pikkulasten ravitsemusta koskeva 
erityisasiantuntemus. 

Perustuslain 80 § edellyttää, että ministeri-
ön asetuksenantovaltuudesta säädetään pe-
rustuslaissa tai muussa laissa. Ehdotetun 4 
momentin lisääminen elintarvikelain 9 §:ään 
nostaisi asetuksenantovaltuuden imeväisten 
ja pikkulasten ruokintaa koskevan tiedostus-
aineiston osalta perustuslain edellyttämällä 
tavalla lain tasolle. 
 
 
Elintarvikkeiden ulkomyynti 
 

Lain 10 §:n 3 momentissa säädetty elintar-
vikkeiden ulkomyyntiä koskeva asetuksenan-
tovaltuus siirrettäisiin valtioneuvostolta maa- 

ja metsätalousministeriölle. Muutoksen voi-
maantulon jälkeen elintarvikkeiden ulko-
myyntiä koskevat säännökset kumottaisiin 
ulkomyyntiasetuksesta, ja siirrettäisiin tar-
peellisilta osiltaan elintarvikehuoneistoase-
tukseen ja, esimerkiksi ulkomyyntiasetuksen 
liitteessä 1 säädettyjen hygieniavaatimusten 
osalta, Eviran ulkomyyntiohjeeseen. Edel-
leen elintarvikehuoneistoasetuksen sovelta-
misalaa koskevasta 1 §:stä poistettaisiin raja-
us, jonka mukaan asetusta ei sovelleta ulko-
myyntiin. Elintarvikkeiden ulkomyynti olisi 
näin ollen elintarvikkeiden vähittäismyyntiin 
kuuluva osa-alue, jonka elintarvikehygieeni-
sistä järjestelyistä säädettäisiin elintarvike-
lain 10 §:n 2 momentin nojalla maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksessa. 

Esityksen tavoite on selkeyttää elintarvik-
keiden ulkomyyntiä koskevia säännöksiä. 
Esitys palvelee vuoden 2008 alusta toteutet-
tua elintarvikeasioiden keskittämistä maa- ja 
metsätalousministeriöön. 
 
 
Virtuaalihuoneistot  
 

Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen 
hyväksyttäväksi tarkoitetun elintarvikehuo-
neiston hyväksyy pääsääntöisesti sen kunnan 
valvontaviranomainen, jossa huoneisto sijait-
see. Elintarvikelain 15 §:n 1 momentissa 
säädettäisiin kahdesta erityistapauksesta. 
Toinen tapauksista on toiminta, jonka tarkoi-
tus on pelkkä elintarvikkeiden kuljetus tai 
säilyttäminen kuljetusajoneuvossa tai kontis-
sa, jolloin hyväksyjätaho muutettaisiin val-
vontaviranomaiseksi siinä kunnassa, jossa 
ajoneuvo tai kontti ensimmäisen kerran ote-
taan käyttöön. Näin käytäntö olisi yhdenmu-
kainen elintarvikevalvonta-asetuksessa sää-
detyn liikkuvia laitteita koskevan käytännön 
kanssa. Kuitenkin, jos uuden kuljetukseen tai 
säilytykseen käytettävän elintarvikehuoneis-
ton käyttöönottoa voidaan pitää jo hyväksy-
tyn toiminnan olennaisena muutoksena, uu-
den huoneiston hyväksyisi valvontaviran-
omainen siinä kunnassa, jossa toimintaa kos-
keva alkuperäinen hyväksyminen annettiin.  

Toisessa erityistapauksessa, elintarvikkei-
den maahantuonti ja maastavienti, säännös 
muutettaisiin koskemaan laajemmin virtuaa-
lihuoneistoja yleensäkin eli elintarvikehuo-
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neistoja, joissa elintarvikkeita myydään tai 
muuten käsitellään ilman, että elintarvikkeet 
ovat kyseisessä huoneistossa. Käytännössä 
on osoittautunut, että virtuaalihuoneistossa-
kin toiminta tapahtuu usein muualta kuin 
toimijan kodista käsin. Näin ollen virtuaali-
huoneistonkin hyväksyisi pääsäännön mukai-
sesti huoneiston sijaintikunnan valvontavi-
ranomainen. Laissa olisi kuitenkin huomioi-
tava erilaiset käytännöt virtuaalitoiminnassa, 
minkä vuoksi 15 §:n 1 momenttiin lisättäisiin 
tarkennus, jonka mukaan epäselvässä tapauk-
sessa tai muusta erityisestä syystä virtuaali-
huoneiston hyväksyjänä voisi olla toimijan 
kotikunnan valvontaviranomainen.  Erityinen 
syy olisi esimerkiksi se, että toimija harjoit-
taa toimintaa usean kunnan alueella. 
 
 
Elintarvikehygieeninen osaaminen 
 

Elintarvikelain 27 §:n 2 momentin mukaan 
osaamistodistus vaaditaan henkilöltä, joka 
hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa käsitte-
lee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita. Vaatimukselle annettaisiin 
eräitä helpotuksia, joista aiemmin on säädetty 
hygieniaosaamisasetuksessa. Henkilöllä, joka 
käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantu-
via elintarvikkeita yhdessä tai useamassa 
elintarvikehuoneistossa yhteensä alle kolme 
kuukautta, ei tarvitsisi olla osaamistodistusta. 
Kyseinen säännös on helpottanut etenkin 
nuorten työllistymistä elintarvikealalla, kun 
hygieniaosaamista ei ole vaadittu osoitetta-
vaksi välittömästi työhöntulon yhteydessä, 
kuten esimerkiksi ensimmäisellä kesätyöpai-
kalla. Osaamistodistusta ei myöskään edelly-
tettäisi seuraavilta, erikseen mainituilta hen-
kilöryhmiltä: kassalla tai valmiiden annosten 
tarjoilijoina toimivat sekä vangit, asevelvolli-
set, sosiaalihuollon asiakkaat, kehitysvam-
maiset ja vammaiset. Vangeilta ja asevelvol-
lisilta on osoittautunut mahdottomaksi vaatia 
hygieniaosaamisen osoittamista, sillä he suo-
rittavat usein keittiöpalvelusta siihen käsket-
tyinä. Näiden, ja myös muiden mainittujen 
työntekijöiden kohdalla olisi elintarvikehuo-
neiston vastaavan esimiehen huomioitava 
osaamistodistusta vailla olevien erityinen oh-
jaustarve, jotta keittiöhygienia ja sitä kautta 
elintarvikkeiden turvallisuus voidaan taata. 

Vaatimus osaamistodistuksesta koskee yhtä 
lailla elintarvikehuoneistossa työskentelevää 
huoneiston haltijaa ja omistajaa. Koska ky-
seessä ovat henkilöiden oikeudet, olisi edellä 
esitetyistä helpotuksista säädettävä uuden pe-
rustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolla.  

Elintarvikealan toimijalla on vastuu työn-
tekijöidensä hygieniaosaamisesta. Koulutus-
tarpeiden arvioimiseksi ja osaamistodistusten 
asianmukaisuuden varmistamiseksi toimijan 
tulisi pitää kirjaa henkilökunnan osaamisesta. 
Kirjanpito helpottaisi hygieniaosaamisvaati-
musten viranomaisvalvontaa. Edellä mainitut 
esitykset mahdollistaisivat entisen hy-
gieniaosaamisasetuksen mukaisten käytäntö-
jen jatkumisen.  

Elintarvikelain 27 §:n 2 momentin sään-
nöstä elintarvikehygieenisestä osaamisesta 
muutettaisiin niin, että osaamista osoittava 
todistus olisi Eviran hyväksymän mallin mu-
kainen. Säännös osaamistodistuksen myön-
tämisestä siirrettäisiin uuteen 27 a §:ään ja 
muutettaisiin niin, että todistuksen myöntäisi 
Eviran hyväksymä osaamistestaaja. Käytän-
nössä on olemassa vain yksi hyväksytty to-
distusmalli. Osaamistestaajat tilaavat todis-
tukset Eviralta. Yksittäistapauksissa ja sa-
moin edellytyksin kuin osaamistestaaja Evira 
voisi antaa uuden todistuksen jo myönnetyn 
tilalle esimerkiksi tilanteissa, joissa osaamis-
testaaja ei ole tavoitettavissa. Käytännössä 
näin voi tapahtua, jos osaamistestaajalta on 
peruutettu osaamistestaajan oikeus tai jos tes-
taaja on lopettanut toimintansa ja jos testilo-
makkeet ovat Eviran hallussa tai muuten voi-
daan varmistua henkilön oikeudesta uuteen 
todistukseen. 

Eviralle säädettäisiin oikeus peruuttaa 
osaamistodistus, jonka osaamistestaaja on 
myöntänyt virheellisin perustein. Näin pyrit-
täisiin estämään tilanne, jossa pakkaamatto-
mia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsit-
telisi henkilö, jolta puuttuisi tehtävän onnis-
tuneen hoitamisen kannalta riittävä osaami-
nen. Käytännössä osaamistodistuksen peruut-
taminen koskisi tapauksia, joissa voidaan 
selkeästi ja yksilöidysti osoittaa, ettei henkilö 
ole saanut todistusta säädetyllä tavalla.  

Eviran tekemä päätös osaamistodistuksen 
peruuttamisesta on valituskelpoinen päätös, 
joka normaalisti tulisi voimaan vasta päätök-
sen saatua lainvoiman. Sen estämiseksi, että 
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työntekijä voisi virheellisen todistuksen tur-
vin vaarantaa elintarviketurvallisuutta, olisi 
lain 78 §:ään lisättävä säännös siitä, että 
osaamistodistuksen peruuttamista koskeva 
Eviran päätös tulisi voimaan heti muutok-
senhausta huolimatta. 

Osaamistestaajan hyväksymisen kriteereis-
tä säädetään elintarvikelain 28 §:ssä. Sen 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetut työkoke-
muksensa perusteella hyväksytyt osaamistes-
taajat ovat Eviran valvonnassa osoittautuneet 
muita osaamistestaajia kykenemättömäm-
miksi järjestämään luotettavia testitilaisuuk-
sia. Tämän vuoksi lainkohtaan lisättäisiin 
täsmennys siitä, mitä seikkoja testaajaksi ha-
kevan henkilön selvitys kyvyistään koskisi. 
Henkilöllä olisi oltava kokemusta esimies-
tasoisten omavalvonnan vastuuhenkilön teh-
tävien hoitamisesta ja myös koulutus- tai 
koetilaisuuksien järjestämisestä. Näin voitai-
siin varmistaa, että testaajiksi hyväksytään 
vastuuntuntoisia henkilöitä, jotka ymmärtä-
vät toimivansa virkavastuulla. Valvonnan 
helpottamiseksi säädettäisiin testaajalle vel-
vollisuus säilyttää osaamistodistuksen myön-
tämiseen liittyviä asiakirjoja kolme vuotta. 
Vastaavasti varmistettaisiin Eviralle oikeus 
pyytää valvontaa varten tarvitsemansa tiedot 
ja asiakirjat testaajalta. 

Hyväksyessään osaamistestaajia Eviran 
olisi otettava huomioon testaajien tasapuoli-
nen saatavuus maassamme sekä Eviran omat 
resurssit testaajien valvonnassa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että uusien testaajien hyväk-
syminen voitaisiin Eviran toimesta keskeyt-
tää sillä edellytyksellä, että minkään alueen 
tai yrityksen hygieniaosaamistestaaminen ei 
siitä kohtuuttomasti kärsi testaajapulan vuok-
si. Milloin näin uhkaa käydä, olisi Eviran 
ryhdyttävä toimenpiteisiin testaajien saata-
vuuden varmistamiseksi.  

Lain 28 §:ssä säädetään Eviralle oikeus an-
taa määräyksiä osaamistestin perusteista, laa-
timisesta ja arvioinnista. Määräysten perus-
teeksi lakiin lisättäisiin säännös testin tavoit-
teesta ja laatimisperiaatteesta. Samalla sel-
vennettäisiin, että testikysymykset laatii Evi-
ra. 

Elintarvikelaissa ei enää annettaisi ministe-
riölle hygieniaosaamista taikka osaamistodis-
tuksia, -testaajia tai -testejä koskevia asetuk-
senantovaltuuksia. Eviralle säädettäisiin oi-

keus antaa määräyksiä koulutuksesta ja tut-
kinnoista, joiden katsotaan vastaavan osaa-
mistodistuksen suorittamista, sekä testien jär-
jestämisestä. Määräykset testien järjestämi-
sestä koskisivat esimerkiksi testeistä tiedot-
tamista, testin yksilöllisen suorittamisen 
varmistamista, mahdollisuutta suorittaa testi 
suullisesti sekä koetilaisuuksien tiloja, väli-
neitä ja valvontahenkilöstöä. 

Lakitekstin selventämiseksi hygieniaosaa-
mista ja sen osoittamista koskevat säännökset 
esitettäisiin neljässä pykälässä aikaiseman 
kahden sijasta. 
 
Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitusvel-
vollisuus 
 

Zoonoosidirektiivin 6 artikla edellyttää jä-
senmaiden varmistavan, että viranomainen 
saa tietoa zoonoosien ja ruokamyrkytysten 
aiheuttajien tutkimuksista ja eristetyistä mik-
robikannoista. Lainmuutoksen tarkoitus olisi 
varmistaa, että kansallinen vertailulaborato-
rio voi direktiivin asettaman tavoitteen mu-
kaisesti antaa näistä kannoista ja niiden jat-
kotutkimuksista yksityiskohtaisia tietoja vi-
ranomaiselle. 

Esityksen mukaan kansallinen vertailulabo-
ratorio ilmoittaisi sille toimitetuista näytteistä 
ja mikrobikannoista ja niiden jatkotutkimuk-
sista Eviralle ja Kansanterveyslaitokselle, 
jotka vastaavat yhteistyössä valtakunnallises-
ta zoonoosien ja ruokamyrkytysepidemioiden 
seurannasta. Tiedonvaihdon lisääntyminen 
edistäisi zoonoosien ja ruokamyrkytysten 
seurantaa ja torjuntaa. Viime aikoina ovat 
yleistyneet maantieteellisesti laajat epidemi-
at, joissa esiintyy sairaustapauksia useilla 
paikkakunnilla, mutta paikkakuntakohtaiset 
tapauskertymät voivat olla alhaisia. Tällaisia 
epidemioita ei pystytä selvittämään perintei-
sin menetelmin, vaan edellytyksenä on mik-
robikantojen säännöllinen tyypitystoiminta 
sekä ihmisistä ja elintarvikkeista eristettyjen 
kantojen vertailu.  
 
Ensisaapumistoimintaa koskevan päätöksen 
tiedoksianto 
 

Tiedoksiannon helpottamiseksi ja epäsel-
vyyksien välttämiseksi 42 §:ään ehdotetaan 
tehtäväksi lisäys, jonka mukaan kunnan val-
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vontaviranomaisen nimeämän viranhaltijan 
ensisaapumistoimintaa koskevan päätöksen 
tiedoksianto tapahtuisi hallintolain 59 §:n 
mukaisesti tavallisena tiedoksiantona. Pää-
töksen katsottaisiin tulleen asianosaisen tie-
toon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettä-
misestä. Tiedoksiantotapa olisi tällöin yh-
denmukainen lain 43 a §:ään ehdotetun me-
nettelyn ja myös kuntalain 95 §:ssä omaksu-
tun menettelyn kanssa, eli sama tiedoksianto-
tapa vallitsisi kunnan valvontaviranomaisen 
eri päätöksissä.  Ehdotus merkitsisi paluuta 
ensisaapumisvalvonnassa aikaisemmin val-
linneeseen käytäntöön, eikä merkitsisi muu-
tosta asianosaisen oikeusturvaan. 
 
 
Lihantarkastuspäätös ja sen tiedoksi antami-
nen 
 

Elintarvikelakiin ehdotetaan otettavaksi uu-
si 43 a §, jonka mukaan lihantarkastuspäätös 
olisi annettava kirjallisena. Pykälän 3 mo-
mentissa valvontaviranomainen velvoitettai-
siin huolehtimaan siitä, että jokainen lihan-
tarkastuspäätös toimitetaan asianosaiselle. 

Päätöksen tulisi sisältää tieto päätöksen 
tehneestä viranomaisesta, päätöksen tekemi-
sen ajankohdasta ja asianosaisista, eläin- tai 
eräkohtaisesti riittävät yksilöintitiedot, pää-
töksen kohteena olevan lihan määrä (esimer-
kiksi kiloina tai kappaleina), hylkäyksen tai 
ehdollisen hyväksynnän syy sekä sen henki-
lön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen 
voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. 
Asianosaisasemassa lihantarkastusasiassa on 
ensisijaisesti se, jonka hallussa eläin on tar-
kastushetkellä. Lähtökohtaisesti lihan haltija 
on tällöin teurastamo, ellei muuta osoiteta. 
Elintarvikelain 75 § määrittelee asianosaisek-
si lihan omistajan, haltijan tai tuottajan. Tätä 
säännöstä muutettaisiin niin, että se antaa 
mahdollisuuden määritellä asianosainen ta-
pauskohtaisesti. 

Hylkäyksen syyn osalta päätöksessä olisi 
mainittava se tosiasiasyy, johon päätös perus-
tuu. Päätöksessä olisi yksilöitävä se sairaus 
tai muu vika, johon hylkäys perustuu niin, et-
tä hylkäykselle on löydettävissä säädösperus-
ta. Päätöksessä olisi myös viitattava niihin 
säädöksiin, joiden perusteella hylkäyspäätök-
set tehdään. Yksityiskohtaista pykäläkohtais-

ta oikeusohjetta ei päätökseen tarvitsisi liit-
tää. Tältä osin ehdotuksessa poikettaisiin hal-
lintolain 45 §:n 1 momentin vaatimuksista. 
Epäselvässä tilanteessa asianosainen voisi 
pyytää lisätietoja päätöksessä mainitulta hen-
kilöltä. 

Käytännössä päätöksen antaminen voitai-
siin toteuttaa teurastamon tietojärjestelmästä 
otetulla tulosteella tai otteella, josta yllämai-
nitut tiedot ovat selvästi luettavissa. Tulos-
teen oheen liitettäisiin oikeusohje, josta hyl-
käyksen perustana olevat säädökset ilmene-
vät. Mukaan liitettäisiin myös oikaisuvaati-
musohje. Päätöksen tiedoksianto tapahtuisi 
asianosaisille kirjeitse. Vaihtoehtoisesti ja 
mahdollisuuksien mukaan voitaisiin noudat-
taa sähköisestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annetun lain (13/2003) mukaista 
tiedoksiantotapaa tai antaa päätös tiedoksi 
sähköpostin välityksellä. Valvontaviran-
omainen ja teurastamo sopisivat tiedonanto-
tavasta tapauskohtaisesti tarkemmin. 

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa hallin-
non palvelukykyä ja -tasoa siten, että viran-
omaisvoimavaroja kohdennetaan ja keskite-
tään asianosaisen kannalta olennaisiin koh-
tiin, vaarantamatta kuitenkaan asianosaisen 
oikeusturvaa. Ehdotusta voidaan lihantarkas-
tuspäätösprosessin erityispiirteet huomioon 
ottaen pitää perusteltuna. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset   

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaatimus ilmoittaa liikkuvasta elintarvike-
huoneistosta kaikkien niiden paikkakuntien 
valvontaviranomaisille, joiden alueella liik-
kuva elintarvikehuoneisto toimii, aiheuttaisi 
elintarvikealan toimijalle jonkin verran lisää 
toimistokuluja.  

Elintarvikelaki tuli sovellettavaksi niin sa-
nottuihin virtuaalihuoneistoihin jo lain voi-
maantullessa. Kun nyt ainoastaan selvennet-
täisiin, mitä virtuaalihuoneistolla tarkoitetaan 
ja mille elintarvikevalvontaviranomaiselle 
hyväksymishakemus jätetään, ei 15 §:ään 
tehtävillä muutoksilla olisi taloudellisia vai-
kutuksia.  

Eviralla olisi oikeus perua henkilölle jo 
myönnetty osaamistodistus, jos se on myön-
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netty virheellisin perustein. Jos henkilö kui-
tenkin tarvitsee uuden todistuksen, uuteen 
osaamistestiin osallistumisesta aiheutuisi hä-
nelle kulu, joka riippuu osaamistestaajan pe-
rimästä hinnasta. Käytännössä osaamistestien 
hinnat ovat noin 15—80 euroa riippuen siitä, 
järjestääkö osaamistestaaja koulutusta ennen 
testiä vai ei. Mikäli osaamistestaaja on saman 
yrityksen palveluksessa kuin testattava, mikä 
on tavallista suuremmissa elintarvikealan yri-
tyksissä, tulee uuden todistuksen hinnaksi 
vain noin viiden euron painatuskustannus. 
Merkittävästä taloudellisesta vaikutuksesta ei 
siis olisi kyse. Jos voidaan osoittaa, että tes-
tattava on syytön tilanteeseen ja toiminut hy-
vässä uskossa, elintarvikealan toimija voisi 
vastata kustannuksista, jotka testattavalle ai-
heutuvat uuden todistuksen hankkimisesta, 
ellei vahingosta vastuullista tavoiteta.  

Muut hygieniaosaamista koskevat muutok-
set perustuisivat vanhaan hygieniaosaa-
misasetukseen eikä niillä täten olisi uusia ta-
loudellisia vaikutuksia.  

Vertailulaboratorion ilmoitusvelvollisuu-
della ei olisi suoria taloudellisia vaikutuksia. 
Ilmoitusvelvollisuus tehostaisi ruokamyrky-
tysten torjuntatyötä, mikä osaltaan edistäisi 
ehkäisevää kansanterveystyötä ja vähentäisi 
väestön sairastumisesta aiheutuvia kuluja.   

Koska lihantarkastuspäätösten tekeminen 
edellyttää eläinlääkärin ammattipätevyyttä, 
edellyttäisi hallintolain kaikki vaatimukset 
täyttävän kirjallisen päätöksen laatiminen 
kaikista lihantarkastuspäätöksistä vastaavasti 
tarkastuseläinlääkäreiden määrän huomatta-
vaa lisäämistä. Ehdotetun 43 a §:n lisäämi-
nen elintarvikelakiin merkitsisi sitä, että teu-
rastamoissa, pienteurastamoissa ja poro-
teurastamoissa valvontaa suorittavien eläin-
lääkäreiden määrä voitaisiin säilyttää entisel-
lään. Tällöin myös lihantarkastuksesta aiheu-
tuvat kustannukset pysyisivät nykyisellä ta-
solla.  
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan  

Liikkuvan elintarvikehuoneiston määritte-
leminen selkeyttäisi ja yhtenäistäisi valvon-
taviranomaisten toimintaa. Elintarvikealan 
toimijalle säädettävä velvollisuus ilmoittau-
tua kaikkien niiden kuntien valvontaviran-

omaisille, joiden toimialueella myyntiä har-
joitetaan, tehostaisi liikkuvien huoneistojen 
valvontaa.  

Elintarvikkeiden ulkomyyntiä koskevien 
asetuksenantovaltuuksien siirtyminen valtio-
neuvostolta maa- ja metsätalousministeriölle 
mahdollistaisi elintarvikkeiden ulkomyyntiä 
koskevien hygieniavaatimusten esittämisen 
samassa asetuksessa kuin elintarvikkeiden 
vähittäismyyntiä koskevien vaatimusten 
yleensäkin. Vaatimusten löytyminen samasta 
säädöksestä helpottaisi valvontaviranomais-
ten työtä ja edistäisi tulkintojen yhdenmu-
kaistumista valvontaviranomaisten välillä. 

Uusi säännös siitä, mille valvontaviran-
omaiselle virtuaalihuoneistosta on tehtävä 
hyväksymishakemus, myös selkeyttäisi ja 
yhdenmukaistaisi valvontaviranomaisten 
toimintaa. 

Eviralle esitettävä mahdollisuus perua vää-
rin perustein myönnetty osaamistodistus li-
säisi viranomaisen valtuuksia sen toivomalla 
ja tarpeelliseksi näkemällä tavalla. Osaamis-
testaajan pätevyysvaatimusten täsmentämi-
nen helpottaisi testaajahakemusten käsittelyä. 
Vaatimus testausasiakirjojen säilyttämisestä 
ja esittämisestä helpottaisi mahdollisten vää-
rinkäytösten selvitystyötä. 

Vertailulaboratorion ilmoitusvelvollisuus 
tehostaisi zoonoosien ja ruokamyrkytysepi-
demioiden torjunnasta vastaavien terveys- ja 
elintarvikeviranomaisten välistä yhteistyötä, 
mutta ei muuttaisi eri viranomaisten nykyisiä 
tehtäviä.  

Ensisaapumistoimintaa koskevien päätös-
ten tiedoksiantaminen tavallisena tiedoksian-
tona selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi kunnan 
valvontaviranomaisen toimintaa ja säästäisi 
valvontaviranomaisen resursseja voimassa 
olevan lain mukaiseen oikeustilaan verrattu-
na. Ehdotus merkitsisi paluuta aiempaan käy-
täntöön. 

Ehdotettu 43 a § lisäisi tarkastuseläinlääkä-
rin velvollisuuksia vuoden 2006 maaliskuun 
alkua edeltäneestä tilanteesta. Vanhan järjes-
telmän mukaisen ilmoituksen sijaan asian-
osaiselle tulisi lähettää suppea päätös oi-
kaisuohjeineen. Ehdotetussa pykälässä tulisi 
esiin valvontaviranomaisen velvollisuus huo-
lehtia siitä, että lihantarkastuspäätös toimite-
taan asianosaisille, mitä on asianosaisen oi-



 HE 108/2008 vp  
  

 

15

keusturvanäkökohtien kannalta pidettävä tär-
keänä.  
 
 
3.3 Ympäristövaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi ympäris-
tövaikutuksia. 
 
 
3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Liikkuvista huoneistoista ja virtuaalihuo-
neistoista kuluttajalle myytävien elintarvik-
keiden turvallisuus varmistuisi, kun valvon-
taviranomainen hyvissä ajoin saisi tiedot 
näissä huoneistoissa harjoitettavasta toimin-
nasta. Myös elintarvikealan toimijoiden toi-
mintaedellytykset paranisivat, kun he saisivat 
valvontaviranomaiselta toimintaansa koske-
vat hygieniamääräykset ajoissa ennen myyn-
nin aloittamista. 

Ulkomyyntiä koskevien elintarvikehygiee-
nisten vaatimusten esittäminen samassa sää-
döksessä elintarvikehuoneistoja laajemmin 
koskevien vaatimusten kanssa selventäisi ul-
komyynnille asetettuja vaatimuksia ja auttaisi 
elintarvikealan toimijoita paremmin ymmär-
tämään ulkomyynnin erityisvaatimuksia. Pe-
rehtymistä helpottaisi se, että ulkomyyntiä 
koskevat elintarvikemääräykset löytyisivät 
yhdestä säädöksestä. Lainsäädännön selven-
täminen selkeyttäisi tulkintaa valvontaviran-
omaisten välillä, millä on erityistä merkitystä 
sektorilla, jossa toimijat liikkuvat useiden 
valvontaviranomaisten toimialueilla. 

Henkilön oikeuksia koskevien hygienia-
osaamisvaatimusten nostaminen lakitasolle 
parantaisi yksilön oikeusturvaa. Eviralle sää-
detty mahdollisuus peruuttaa väärin perustein 
myönnetty todistus vaikuttaisi elintarviketur-
vallisuutta edistävästi. Testaajan kokemusta 
koskevan vaatimuksen tarkentaminen kohot-
taisi testaajien tasoa. Kun yksityiskohtainen 
sääntely hygieniaosaamisen osoittamiseen 
liittyvissä kysymyksissä poistuisi säädösta-
solta siirtyen Eviran määräysvaltaan, saatai-
siin joustoa lainsäädännön tulkitsemiseen. 
Käytännönläheisyyttä toisi Eviralle annettava 
mahdollisuus erityistapauksissa toimia osaa-
mistodistuksen myöntäjänä. 

Ilmoitusvelvollisuuden säätäminen vertai-
lulaboratoriolle edistäisi zoonoosien ja ruo-
kamyrkytysten seurantaa ja torjuntaa ja sitä 
kautta väestön terveyttä. Mitä aikaisemmin 
viranomaiset selvittävät epidemian, sitä pie-
nemmiksi jäävät yleensä myös elintarvi-
kealan toimijalle aiheutuvat tappiot mahdol-
lisesta takaisinvedosta ja maineen menetyk-
sestä.  

Lihantarkastuspäätöksen sisällöstä ja tie-
doksi antamisesta säädettäisiin käytännönlä-
heisesti ja kustannustehokkaasti vaarantamat-
ta asianosaisten oikeusturvaa. 
 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä kauppa- ja teolli-
suusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministe-
riöstä sekä Evirasta saatujen aloitteiden poh-
jalta.  

Esityksestä on 21.12.2007 pyydetty lausun-
to seuraavilta tahoilta: Kauppa- ja teolli-
suusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
ympäristöministeriö, oikeusministeriö ja ope-
tusministeriö, maa- ja metsätalousministeriön 
osastot ja yksiköt, Evira, Kansanterveyslai-
tos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus, Säteilyturvakeskus, Tullilabora-
torio, Kuluttajavirasto, lääninhallitukset, 
Suomen Kuntaliitto, Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, Joensuun Kaupungin Ym-
päristövirasto, Savo-Karjalan Ympäristötut-
kimus Oy, Suomen kuluttajaliitto ry, Kulutta-
jat-Konsumenterna r.y., Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund SLC 
r.f., Ruoka-Suomi teemaryhmä, Elintarvike-
teollisuusliitto ry, Suomen Kalakauppiasliit-
to-Finlands Fiskhandlarförbund ry, Tori- ja 
Markkinakaupan Keskusjärjestö, Luontais-
tuotealan tukkukauppiaiden liitto ry, Päivit-
täistavarakauppa ry, Suomen Terveystuote-
kauppiaiden Liitto ry, Matkailu- ja Ravinto-
lapalvelut MARA ry, Oy Cool West Ltd., 
Helsingin yliopisto, Suomen Eläinlääkäriliit-
to ry., Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys 
ry, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto-
Akademiska naturvetarförbundet LAL, Kun-
nallinen ympäristö- ja terveydenhoitoyhdis-
tys ry, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry, 
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Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Julkis-
ten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Esitys 
on annettu keskeisten sidosryhmien nähtä-
väksi uudemman kerran 11.3.2008 ja 
24.6.2008. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistel-
tu esitys uudeksi hygieniaosaamisasetukseksi 

on rauennut. Sen valmistelun yhteydessä 
käytiin syksyllä 2006 lausuntokierros, jossa 
osittain käsiteltiin nyt esitettyjen 27—28 §:n 
sisältöä. Maa- ja metsätalousministeriö kuuli 
vielä sidosryhmiä hygieniaosaamista koske-
vista vaatimuksista 9.5.2008 järjestetyssä ta-
paamisessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

3 §. Euroopan yhteisön lainsäädäntö. Elin-
tarvikelain 3 §:n 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 14 ja 15 kohta, joissa mainit-
taisiin väiteasetus ja täydentämisasetus nii-
den asetusten joukossa, joiden valvontaan 
sovelletaan elintarvikelakia.  

6 §. Määritelmät. Elintarvikelain 6 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 18 a kohta, jossa 
määritellään liikkuva elintarvikehuoneisto. 
Määritelmän mukaan liikkuvan elintarvike-
huoneiston käsite pitäisi sisällään sekä ylei-
sen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset 
siirrettävät tai väliaikaiset tilat että elintarvi-
kevalvonta-asetuksen mukaiset liikkuvat ajo-
neuvot ja laitteet. 

8 §. Eräitä elintarvikkeita koskevat vaati-
mukset. Elintarvikkeiden ravitsemukselliselta 
täydentämiseltä ei voida enää edellyttää en-
nakkohyväksyntää. Elintarvikelain 3 §:n 1 
momentin 15 kohdassa tarkoitettu täydentä-
misasetus antaa kuitenkin mahdollisuuden 
eräisiin kansallisiin järjestelyihin.  Asetuksen 
15 artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdol-
lisuus edellyttää elintarvikealan toimijoilta 
ilmoitusta toimivaltaiselle viranomaiselle 
tuotteen saattamisesta kyseisen jäsenvaltion 
markkinoille. Lisäksi asetus antaa jäsenvalti-
oille mahdollisuuden soveltaa kansallisia 
säännöksiä elintarvikkeiden pakolliseen täy-
dentämiseen sekä elintarvikkeisiin lisättävien 
vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- 
ja vähimmäismääriin edellyttäen, että vastaa-
vista asioista ei ole annettu yhteisötason 
säännöksiä. Elintarvikelain 8 §:n 2 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elin-
tarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmis-
tuttaa tai tuo maahan täydentämisasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvaa elintarviketta, olisi 
tehtävä siitä ilmoitus Eviralle. Tarkempia 
säännöksiä ilmoituksen tekemisestä sekä 
muista täydentämisasetuksen soveltamisen 
edellyttämistä kansallisista järjestelyistä an-
nettaisiin maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.  

9 §. Elintarvikkeesta annettavia tietoja 
koskevat yleiset vaatimukset. Pykälään ehdo-

tetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka no-
jalla tarkempia säännöksiä imeväisten ja pik-
kulasten ruokintaa koskevasta tiedotusaineis-
tosta annettaisiin sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. Säännökset koskisivat tiedo-
tusaineiston sisältöä ja jakelua. Koska aineis-
ton sisältö kuuluu sosiaali- ja terveysministe-
riön päätöksen mukaisen ennakkohyväksy-
misen piiriin, jakelun valvonnassa kiinnitet-
täisiin sisällön osalta huomiota vain siihen, 
että ennakkohyväksyntä on asianmukaisella 
tavalla ennen aineiston jakelun aloittamista 
hankittu.  

10 §. Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotan-
topaikkaa koskevat yleiset vaatimukset. Voi-
massa olevassa laissa viitataan virheellisesti 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygie-
nia-asetuksen 5 artiklaan. 1 momenttia ehdo-
tetaan korjattavaksi siten, että siinä viitattai-
siin asetuksen 3 artiklaan.  

Voimassa olevan 3 momentin säännöksen 
mukaan tarkempia säännöksiä elintarvikkei-
den myynnistä tai luovutuksesta ulkotiloissa 
ja suurissa yleisötilaisuuksissa annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 3 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että kyseinen ase-
tuksenantovaltuus siirrettäisiin maa- ja met-
sätalousministeriölle. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ulkomyyntiasetuksen elintarvikkei-
den ulkomyyntiä koskevat säännökset siirret-
täisiin soveltuvin osin osaksi elintarvikehuo-
neistoasetusta, josta poistettaisiin sovelta-
misalan rajaus 1 §:n 2 momentista. Sosiaali- 
ja terveysministeriö säätäisi jatkossakin ter-
veydensuojelulain 25 §:n nojalla suurten 
yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 
sekä jätehuollosta.  

14 §. Hakemusmenettely elintarvikehuo-
neiston hyväksymiseksi. Vaatimus ilmoittaa 
huoneiston toiminnan keskeyttämisestä ja lo-
pettamisesta siirrettäisiin 2 momentista seu-
raavaan 14 a §:ään, samoin kuin ilmoituksia 
koskeva asetuksenantovaltuutus 4 momentis-
sa, ja 4 momentti muutettaisiin koskemaan 
vain hyväksymishakemuksen sisältöä.  Muu-
toksista johtuen 4 momentti siirtyisi pykälän 
3 momentiksi. 
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14 a §. Elintarvikehuoneiston toiminnasta 
ilmoittaminen. Uuteen pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi liikkuvia elintarvikehuoneistoja 
koskeva vaatimus. Elintarvikealan toimijan 
olisi ilmoitettava elintarvikkeen myynnistä ja 
muusta käsittelystä liikkuvasta huoneistosta 
kaikkien niiden paikkakuntien valvontavi-
ranomaisille, joiden toimialueella toimintaa 
harjoitetaan. Ilmoitus olisi tehtävä hyvissä 
ajoin niin, että valvontaviranomainen saa tie-
don ennen toiminnan aloittamista. Tarkoitus 
olisi, että valvontaviranomainen ehtisi tarkas-
taa ilmoituksen, ottaa tarvittaessa yhteyttä 
toimijaan antaakseen hygieniaohjeita ja va-
rautua toiminnan tarkastamiseen paikan pääl-
lä. Vaatimus koskisi 13 §:n sekä 1 että 2 
momenteissa tarkoitettuja liikkuvia elintarvi-
kehuoneistoja. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä pykä-
lässä tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä ja 
toimittamisesta valvontaviranomaiselle. Esi-
merkiksi liikkuvasta huoneistosta tehtävään 
ilmoitukseen sisältyisi myyntiartikkeleiden 
lisäksi tietoja liikkuvassa huoneistossa mah-
dollisesti tapahtuvasta muusta elintarvikkei-
den käsittelystä, elintarvikkeiden säilytykses-
tä ja puhtaanapitoon käytettävän veden han-
kinnasta. Toimijan olisi huolehdittava, että 
huoneistoa ja toimintaa koskevat tiedot ovat 
valvontaviranomaisella viimeistään neljä ar-
kipäivää ennen myynnin aloittamista. Arki-
päivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista 
perjantaihin. Tiedon sunnuntaina tapahtuvas-
ta myynnistä olisi oltava valvontaviranomai-
sella viimeistään tiistai-aamuna. Kuitenkin 
silloin, kun liikkuvassa elintarvikehuoneis-
tossa harjoitetaan eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden ennen vähittäismyyntiä tapahtuvaa 
valmistusta tai muuta käsittelyä, kuten liik-
kuvassa teurastamossa, olisi tietojen oltava 
valvontaviranomaisella jo kaksi viikkoa en-
nen toiminnan aloittamista paikkakunnalla. 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden mainittu 
käsittely edellyttää muun muassa eläintautei-
hin ja eläinten hyvinvointiin liittyvien näkö-
kohtien ja ympäristöhaittojen huomioimista. 
Pidempi  aika  olisi  siksi  varattava elintar-
vike-, eläintauti-, ympäristönsuojelu- ja ter-
veydensuojeluviranomaisten välisen yhteis-
työn mahdollistamiseksi. 

15 §. Elintarvikehuoneiston hyväksyvä vi-
ranomainen ja hyväksymispäätös. Pykälän 1 
momentissa eritellään viranomaiset, jotka 
hyväksyvät elintarvikehuoneiston. Pykälään 
lisättäisiin huoneistot, joissa harjoitetaan niin 
sanottua virtuaalitoimintaa eli välitetään, 
myydään tai muuten käsitellään elintarvik-
keita ilman, että elintarvikkeet ovat kyseises-
sä huoneistossa. Tällaiset huoneistot hyväk-
syttäisiin saman periaatteen mukaan kuin ta-
valliset elintarvikehuoneistot, eli huoneiston 
hyväksyisi huoneiston sijaintikunnan valvon-
taviranomainen. Erityisestä syystä, esimer-
kiksi silloin, kun huoneiston sijainnista on 
epäselvyyttä, voisi hyväksymisen kuitenkin 
antaa toimijan kotikunnan valvontaviran-
omainen.  

Säännöstä sellaisen elintarvikehuoneiston 
hyväksymisestä, jossa pelkästään kuljetetaan 
tai säilytetään elintarvikkeita kuljetusajoneu-
vossa tai kontissa, muutettaisiin niin, että hy-
väksyjä olisi valvontaviranomainen siinä 
kunnassa, jossa ajoneuvo tai kontti ensim-
mäisen kerran otetaan käyttöön. Jos uuden 
kuljetukseen tai säilytykseen käytettävän 
elintarvikehuoneiston käyttöönottoa on pidet-
tävä jo hyväksytyn toiminnan olennaisena 
muutoksena, elintarvikehuoneiston hyväksyi-
si valvontaviranomainen siinä kunnassa, jos-
sa aiempi hyväksyminen annettiin. 

27 §. Elintarvikehygieeninen osaaminen. 
Elintarvikelain 27 §:n 2 momentissa säädet-
täisiin edelleen vaatimuksesta elintarvikehy-
gieenisen osaamisen osoittamisesta. Uutena 
tarkennuksena säädettäisiin, että itse osaa-
mistodistuksen olisi oltava Eviran hyväksy-
män mallin mukainen. Lisäksi säädettäisiin, 
että vaatimus osaamistodistuksen hankkimi-
sesta tulisi ajankohtaiseksi vasta, kun työnte-
kijä on ollut yhteensä kolme kuukautta työs-
sä, jossa hän käsittelee pakkaamattomia hel-
posti pilaantuvia elintarvikkeita hyväksytyssä 
elintarvikehuoneistossa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
henkilöryhmistä, joilta osaamistodistusta ei 
edellytetä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin elintar-
vikealan toimijalle velvoite pitää kirjaa työn-
tekijöidensä hygieniaosaamisesta. Kirjanpi-
don olisi oltava valvontaviranomaisen tarkis-
tettavissa osana omavalvontakirjanpitoa. 
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27 a §. Osaamistodistus. Osaamistodistuk-
sen myöntäjä olisi Eviran hyväksymä osaa-
mistestaaja. Pykälän 1 momenttiin siirrettäi-
siin osaamistodistuksen myöntämisperusteet 
27 §:n 2 momentista. Tarvittaessa osaamis-
testaaja voisi antaa jo myönnetyn todistuksen 
tilalle uuden esimerkiksi silloin, kun todistus 
on kadonnut tai testatun nimi on muuttunut. 
Edellytyksenä on tällöin, että osaamistestaaja 
pystyy varmistamaan, että kyseinen henkilö 
on todella suorittanut hyväksytysti osaamis-
testin tai on oikeutettu osaamistodistukseen 
tutkinnon tai koulutuksen kautta. Jos henkilö 
ei voi esittää todistusta testin suorittamisesta, 
osaamistestaaja voi antaa uuden osaamisto-
distuksen sillä edellytyksellä, että hänellä on 
arkistoituna alkuperäinen testilomake, josta 
käy ilmi, että henkilö on suoriutunut testistä 
taikka dokumentit asianmukaisesta koulutuk-
sesta tai tutkinnosta. Jos oikeutta osaamisto-
distukseen ei pystytä varmistamaan, henkilön 
on osoitettava osaamisensa suorittamalla uusi 
testi tai esittämällä todistukseen oikeuttavat 
asiakirjat koulutuksesta tai tutkinnosta. Tar-
vittaessa Evira voisi, samoin edellytyksin 
kuin osaamistestaaja, antaa uuden todistuk-
sen jo myönnetyn tilalle. Käytännössä näin 
voi tapahtua, jos osaamistestaajalta on peruu-
tettu osaamistestaajan oikeus tai jos testaaja 
on kuollut, muuttanut pois tai muutoin lopet-
tanut toimintansa.  

Säännös tarkempien määräysten antamises-
ta siirrettäisiin 27 §:stä 27 a §:n 2 momentik-
si. Jatkossa Evira antaisi tarkempia määräyk-
siä siitä, millainen koulutus tai tutkinto vas-
taisi osaamistestin suorittamista.  

Täysin uutena asiana säädettäisiin 3 mo-
mentissa Eviralle oikeus peruuttaa osaamis-
todistus, jonka osaamistestaaja on myöntänyt 
virheellisin perustein. Virheen tulisi olla 
oleellinen, esimerkiksi todistuksen myöntä-
minen ilman testiä.  

28 §. Osaamistestaaja. Pykälässä säädetään 
osaamistestaajaksi hakevan henkilön hyväk-
symisen edellytyksistä. Pykälän 1 momentin 
3 kohdan mukaan testaajaksi hyväksyttäisiin 
henkilö, joka on suorittanut osaamistestin ja 
antanut selvityksen kyvystään hoitaa testaa-
jan tehtäviä. Annettava selvitys koskisi hen-
kilön kokemusta elintarvikehuoneistossa 
omavalvonnan vastuuhenkilön tehtävien hoi-
tamisesta sekä koulutus- tai koetilaisuuksien 

järjestämisestä. Evira arvioisi kokemuksen 
riittävyyden. Pykälään lisättäisiin vaatimus, 
että Eviran on hyväksyttävä testaajia sellai-
nen määrä, joka mahdollistaa testaajien tasa-
puolisen saatavuuden sekä testaajien riittävän 
valvonnan Eviran toimesta. 

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin Eviralle 
oikeus vaatia osaamistestaajalta osaamisto-
distusten myöntämiseen liittyviä tietoja ja 
asiakirjoja esimerkiksi testeihin osallistuneis-
ta henkilöistä, testiolosuhteista, testien järjes-
tämisestä aiheutuneista kuluista tai varsinai-
sista testisuorituksista muun muassa tarkis-
tusarvostelua varten. Vastaavasti testaajalle 
asetettaisiin velvollisuus säilyttää kaikkia 
osaamistodistuksen myöntämiseen liittyviä 
asiakirjoja vähintään kolme vuotta. Tällainen 
velvoite on osoittautunut tarpeelliseksi Evi-
ran selvittäessä osaamistestaukseen liittyviä 
väärinkäytösepäilyjä. Ilman arkistointivelvoi-
tetta ei ole ollut mahdollista vaatia nähtäväk-
si mahdollisesti lainvastaisten osaamistodis-
tuksen taustalla olevia testisuorituksia, jol-
loin väärinkäytösten todistaminen on ollut 
vaivalloista. 

28 a §. Osaamistesti. Pykälän 1 momentis-
sa annettaisiin uusi perussäännös osaamistes-
tistä. Evira laatisi osaamistestin yksittäiset 
kysymykset. Testikokonaisuus olisi laaditta-
va niin, että sen avulla voidaan luotettavasti 
arvioida testattavan elintarvikehygieenistä 
osaamista. Lisäksi momenttiin siirrettäisiin 
28 §:n 2 momentin valtuutus, jonka mukaan 
Evira antaa tarkempia määräyksiä testin pe-
rusteista, laatimisesta ja arvioinnista. Evira 
valtuutettaisiin antamaan määräyksiä myös 
osaamistestien järjestämisestä. Nämä koski-
sivat esimerkiksi testaajan velvollisuuksia 
järjestää testitilaisuuksia ja tiedottaa niistä 
sekä varmistua testin asianmukaisesta suorit-
tamisesta ja valvonnasta, mahdollisuutta suo-
rittaa testi suullisesti sekä koetilaisuuksien ti-
loja, välineitä ja henkilöstöä. 

Säännökset kielistä, joilla testi voidaan 
suorittaa ja oikeudesta periä testistä maksua 
siirrettäisiin 28 §:n 2 ja 4 momenteista esite-
tyn pykälän 2 ja 3 momenteiksi. 

40 a §. Kansallisen vertailulaboratorion 
ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin 
kansallisen vertailulaboratorion velvollisuu-
desta ilmoittaa tietoja sille toimitetuista mik-
robikannoista ja näytteistä sekä näihin koh-
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distetuista jatkotutkimuksista Eviralle ja 
Kansanterveyslaitokselle. Kansallisina ver-
tailulaboratorioina toimivat Eviran tutkimus- 
ja analytiikkaosasto, Kansanterveyslaitoksen 
ympäristöterveyden osasto ja Tullilaborato-
rio.  Näin ollen mikrobien osalta Eviran tut-
kimus- ja analytiikkaosasto toimittaisi tiedot 
Eviran valvontaosastolle ja Kansanterveys-
laitokselle, jotka yhteistyössä vastaavat val-
takunnallisesta ruokamyrkytysepidemioiden 
seurannasta. Niille ilmoitettaisiin tiedot, joita 
tarvitaan taudinaiheuttajien esiintymisen seu-
rantaan elintarvikeketjussa, epidemiatilantei-
den selvitykseen ja ennaltaehkäisyyn sekä 
taudinaiheuttajien torjuntatyön kehittämi-
seen.  

Pykälässä säädettäisiin Eviralle laajemmat 
tiedonsaantioikeudet kuin Kansanterveyslai-
tokselle. Koska Kansanterveyslaitos ei ole 
elintarvikevalvontaviranomainen, ei sen toi-
minnan kannalta katsota olevan tarpeellista 
toimittaa tietoja, jotka sisältävät elintarvi-
kealan toimijoiden tunnistetietoja. Eviralle 
nämä tiedot ovat tarpeen valvonnan ohjauk-
sessa epidemiatilanne-epäilyissä. 

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten sisällös-
tä ja toimittamisesta annettaisiin valtioneu-
voston asetuksella. Ympäristöterveydenhuol-
lon laboratorioita koskevat terveydensuojelu-
lain ja elintarvikelain nojalla annettavat 
säännökset on pyritty kokoamaan samaan 
valtioneuvoston asetukseen. Kantoja ja näyt-
teitä koskevat taustatiedot olisivat vastaavat, 
kuin mitä elintarvike- ja terveydensuojelulain 
nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 
annettu valtioneuvoston asetus (1174/2006) 
edellyttää hyväksyttyjen laboratorioiden toi-
mittavan vertailulaboratorioon kantojen ja 
näytteiden mukana, lukuun ottamatta toimi-
joiden identifiointitietoja Kansanterveyslai-
toksen osalta. Lisäksi ilmoitettaisiin vertailu-
laboratorioiden tekemien kantojen ja näyttei-
den tyypitysten ja muiden jatkotutkimusten 
tulokset. Ilmoituksia annettaisiin sekä sään-
nönmukaisina yhteenvetoraportteina että yk-
sityiskohtaisina tapausraportteina epäiltäessä 
tai todettaessa ruokamyrkytysepidemia tai 
muu terveysvaaratilanne. 

42 §. Ensisaapumisvalvonnan järjestämi-
nen. Lain 42 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 momentti, jonka mukaan kunnan val-
vontaviranomaisen nimeämän viranhaltijan 

ensisaapumistoiminnasta antama päätös an-
nettaisiin tiedoksi hallintolain 59 §:n mukai-
sesti tavallisena tiedoksiantona. Tällöin pää-
töksen katsottaisiin tulleen asianosaisen tie-
toon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettä-
misestä. Nykyinen 4 momentti siirtyisi 5 
momentiksi. 

43 a §. Lihantarkastuspäätös. Elintarvike-
lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 43 a §. Py-
kälän 1 momentissa kuvattaisiin päätöksen 
muotoa ja sisältöä. Lihantarkastuksesta tulisi 
antaa kirjallinen päätös. Päätöksen tulisi si-
sältää tieto päätöksen tehneestä viranomai-
sesta, päätöksen tekemisen ajankohdasta ja 
asianosaisista, eläin- tai eräkohtaisesti riittä-
vät yksilöintitiedot, päätöksen kohteena ole-
van lihan määrä, hylkäyksen syy sekä sen 
henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asian-
osainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja 
päätöksestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan päätökseen 
tulisi liittää oikaisuvaatimusohje muutoksen-
hakua varten. Päätöstä ei tarvitsisi allekirjoit-
taa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin päätök-
sen tiedoksiannosta. Päätös annettaisiin tie-
doksi kirjeellä hallintolain mukaisesti tai 
sähköistä tiedonantotapaa käyttäen sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netun lain mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tie-
doksianto voitaisiin tehdä sähköpostilla, jos 
asianosainen on antanut siihen suostumuk-
sensa. Päätös katsottaisiin tällöin annetuksi 
tiedoksi silloin, kun asianosainen on lähettä-
nyt viranomaiselle vastaanottokuittauksen. 
Vastaanottokuittauksella tarkoitetaan sään-
nöksessä asianosaisen lähettämää varsinaista 
sähköpostia tai sähköpostijärjestelmän välit-
tämää automaattista viestiä siitä, että sähkö-
posti on avattu.  Mikäli asianosainen ei nou-
da päätöstä tai lähetä vastaanottokuittausta 
sähköpostitiedoksiantoon seitsemän päivän 
kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, anne-
taan päätös muuta tiedoksiantotapaa käyttä-
en. Jos päätösasiakirjan sähköistä tiedoksian-
toa tai sähköpostitiedoksiantoa ei tapahdu tai 
se epäonnistuu teknisesti, valitusaika lasket-
taisiin vasta päätöksen muusta tiedoksiannos-
ta. Epäonnistuneet yritykset sähköisen tie-
doksiannon toteuttamiseksi eivät siten vaa-
rantaisi henkilön oikeusturvaa. 
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75 §. Muutoksenhaku lihantarkastuspää-
tökseen. Elintarvikelain 75 §:n 1 momentin 
mukaan oikaisuvaatimuksen Eviran tai lää-
ninhallituksen lihantarkastuspäätöksestä voi 
tehdä lihan omistaja, haltija tai tuottaja. 
Säännöksen mukaan oikaisuvaatimuksen 
voisi siis tehdä myös henkilö, jonka oikeutta 
asia ei välttämättä koske.  

Momenttia muutettaisiin niin, että oi-
kaisuvaatimuksen voisi tehdä vain asianosai-
nen. Muutoksella pyrittäisiin selkeyttämään 
oikeustilaa siltä osin, kuka on oikeutettu vaa-
timaan oikaisua päätökseen ja kohdentamaan 
oikeus vain tahoon, jonka intressiä lihantar-
kastusasia koskee. Asianosainen määrittyisi 
tapauskohtaisesti, mutta on lähtökohtaisesti 
se, jonka hallussa eläin tai ruho on tarkastus-
päätöksen tekohetkellä. 

78 §. Täytäntöönpano. Virheellisin perus-
tein myönnetyn osaamistodistuksen peruut-
taminen on valituskelpoinen päätös. Pak-
kaamattomien, helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden parissa työskentelevää väärin pe-
rustein myönnetyn todistuksen haltijaa voi 
pitää riskinä hygienian ja elintarviketurvalli-
suuden kannalta. Tällaisen henkilön ei tulisi 
jatkaa työskentelyä kyseisessä tehtävässä ai-
kana ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 
Päätöstä osaamistodistuksen peruuttamisesta 
tulisi tämän takia noudattaa heti.  

Lain 78 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan päätöstä olisi muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, ellei 
Evira tai valitusviranomainen toisin määrää. 
 
 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. 
 
 
 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

3.1 Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 

tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on pi-
tänyt elinkeinovapautta perustuslain mukai-
sena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeino-
toiminnan luvanvaraisuuden olevan mahdol-
lista erityisin perustein (PeVL 19/2002 vp). 
Rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuuden 
säätämistä on pidetty asiallisesti luvanvarai-
suuteen rinnastettavana sääntelynä (PeVL 
56/2002 vp). 

Ehdotetun lain 14 a §:ssä laajennettaisiin 
liikkuvia elintarvikehuoneistoja koskevaa il-
moitusvelvollisuutta. Valvonnan järjestämi-
seksi on välttämätöntä, että valvontaviran-
omainen saa tiedon valvottavien toimijoiden 
olemassaolosta ja sijainnista. Ehdotetussa 
pykälässä tarkoitetulla toimijoiden ilmoitus-
velvollisuudella pyritään edistämään hyvä-
laatuisten, turvallisten elintarvikkeiden tar-
jontaa sekä asianmukaisten tietojen antamista 
elintarvikkeista niiden ostajille ja käyttäjille. 
Ehdotetun lain 27 §:ssä asetetaan hy-
gieniaosaamisen osoittamista koskevia vaa-
timuksia elintarvikehuoneistossa työskente-
levälle henkilölle ja elintarvikealan toimijal-
le. Myös näillä pyritään edistämään elintar-
vikkeiden laatua ja turvallisuutta. Tällaisia 
syitä voidaan pitää sellaisina tärkeinä yhteis-
kunnallisina intresseinä, joilla voidaan perus-
tella elinkeinovapauden rajoittamista. Rajoi-
tukset ovat myös välttämättömiä perustuslain 
22 §:ssä tarkoitettujen perusoikeuksien tur-
vaamiseksi. Perustuslain 20 §:n mukaan vas-
tuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaa-
maan jokaiselle oikeus terveelliseen ja tur-
valliseen ympäristöön. 
 
 
 
3.2 Asetuksenantovaltuudet ja lainsää-

däntövallan siirtäminen 

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Pe-
rustuslakivaliokunnan käytännön (PeVL 
56/2002 vp) mukaan asetuksen antamiseen ja 
lainsäädäntövallan delegoimiseen liittyvien 
valtuutusten tulee olla riittävän täsmällisiä ja 
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tarkkarajaisia. Laista tulee käydä selvästi il-
mi, mistä on tarkoitus säätää asetuksella. 
 
 
 
3.3 Oikeusturva 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-
kaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva pää-
tös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.  

Ehdotetun lain 43 a §:ssä annettava lihan-
tarkastuspäätös vastaa muodoltaan hallinto-
lain mukaista hallintopäätöstä. Asianosainen 
voi hakea päätökseen muutosta oikaisuvaa-
timuksella lain 75 § mukaan. Esityksessä on 
otettu huomioon asianosaisten oikeusturva 
niin hyvin kuin se on mahdollista ottaen 
huomioon lihantarkastuspäätösten suuren 
määrän. Oikeusturvan kannalta muutos on 

kuitenkin parannus vanhan hygienialain mu-
kaiseen järjestelmään, jossa asianosainen 
joutui erikseen pyytämään valituskelpoisen 
päätöksen. Ehdotus ei ole ristiriidassa perus-
tuslain 21 §:n kanssa.  
 
 
3.4 Lakiehdotuksen säätämisjärjestys 

Ehdotettu laki vastaisi perustuslain edellyt-
tämää säädöstasoa eikä se sisältäisi perustus-
lain kannalta ongelmallisia perusoikeusrajoi-
tuksia. Maa- ja metsätalousministeriö sekä 
sosiaali- ja terveysministeriö voisivat antaa 
laissa täsmällisesti ja tarkkarajaisesti yksi-
löidyistä asioista asetuksia. Edellä esitetyin 
perustein katsotaan, että esitykseen sisältyvä 
ehdotus voidaan käsitellä tavallisessa säätä-
misjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 

elintarvikelain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 

12 ja 13 kohta, 8 §:n 2 momentti, 10 ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 27 ja 28 § sekä 75 §:n 1 mo-
mentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 989/2007 ja 10, 14, 27 ja 28 § osaksi 
viimeksi mainitussa laissa,  

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 14 ja 15 kohta, 6 §:ään uusi 18 a kohta, 9 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa uusi 4 momentti, lakiin uusi 14 a, 27 a, 28 a ja 40 
a §, 42 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 
43 a § sekä 78 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seu-
raavasti: 

 
 

3 § 

Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan yhteisön säädöksien ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta 
ei säädetä muun lain nojalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) salmonellan ja muiden tiettyjen elintar-
vikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoo-
noosien aiheuttajien valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 2160/2003; 

13) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja 
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 396/2005; 

14) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- 
ja terveysväitteistä annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1924/2006, jäljempänä väiteasetus;  

15) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräi-
den muiden aineiden lisäämisestä elintarvik-

keisiin annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1925/2006, jäljem-
pänä täydentämisasetus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 

Määritelmät 

Tässä pykälässä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 a) liikkuvalla elintarvikehuoneistolla 
yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen 
II luvussa III tarkoitettua siirrettävää tai väli-
aikaista tilaa kuten esimerkiksi liikkuvaa 
kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai 
muuta liikkuvaa laitetta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 

valmistuttaa tai tuo maahan 3 §:n 1 momen-
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tin 15 kohdassa tarkoitetun täydentämisase-
tuksen soveltamisalaan kuuluvaa elintarvi-
ketta, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarvike-
turvallisuusvirastolle. Tarkempia säännöksiä 
ilmoituksen tekemisestä sekä muista täyden-
tämisasetuksen soveltamisen edellyttämistä 
kansallisista järjestelyistä annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

9 § 

Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat 
yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön 

lainsäädännön edellyttämän imeväisten ja 
pikkulasten ruokintaa koskevan tiedotusai-
neiston sisällöstä ja jakelusta annetaan sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella. 
 
 
 

10 § 

Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaik-
kaa koskevat yleiset vaatimukset 

Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka 
on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja 
varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava 
sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei 
elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopai-
kassa tuotettavien, valmistettavien, säilytet-
tävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden 
turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet, 
elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat 
myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset 
vaatimukset. Elintarvikehuoneistoa ja alku-
tuotantopaikkaa ei saa käyttää asumiseen tai 
muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa 
aiheutua terveysvaaraa. Elintarvikehuoneis-
tossa ja alkutuotantopaikassa on oltava sen 
toimintaan nähden riittävät työtilat. Elintar-
vikehuoneiston ja alkutuotantopaikan raken-
teellisista ja toiminnallisista vaatimuksista 
sekä siellä käytettävän veden laadusta sääde-
tään myös yleisen elintarvikehygienia-
asetuksen 4 artiklassa sekä eläimistä saatavi-

en elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 3 ar-
tiklassa. 

Tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikko-
jen ja elintarvikehuoneistojen rakenteellisista 
ja toiminnallisista vaatimuksista, alkutuotan-
topaikassa käytettävän ja elintarvikehuoneis-
tossa elintarvikkeiden valmistukseen ja käsit-
telyyn käytettävän veden laatuvaatimuksista 
ja niissä elintarvikkeita käsittelevälle henki-
löstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuk-
sista annetaan maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksella. 

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden 
myynnistä tai luovutuksesta ulkotiloissa ja 
suurissa yleisötilaisuuksissa annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
 
 
 

14 § 

Hakemusmenettely elintarvikehuoneiston hy-
väksymiseksi 

Elintarvikealan toimijan on haettava elin-
tarvikehuoneiston hyväksymistä 15 §:ssä tar-
koitetulta viranomaiselta ennen toiminnan 
aloittamista tai toiminnan olennaista muut-
tamista. Hakemuksen yhteydessä valvontavi-
ranomaiselle on esitettävä kirjallinen oma-
valvontasuunnitelma. 

Hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä 
säädetään myös valvonta-asetuksen 31 artik-
lassa, yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 6 
artiklassa, eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 4 artiklassa ja elä-
mistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetuksen 3 artiklassa. 

Tarkempia säännöksiä hyväksymishake-
muksen sisällöstä annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 
 
 
 

14 a §  

Elintarvikehuoneiston toiminnasta ilmoitta-
minen 

Hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimin-
nan keskeyttämisestä, toiminnan lopettami-
sesta sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitet-
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tava hyväksymispäätöksen tehneelle valvon-
taviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta 
ennen aiottua toimenpidettä.  

Toimijan on ilmoitettava elintarvikkeen 
myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa, 
13 §:n mukaan hyväksytyssä tai ilmoitetussa 
elintarvikehuoneistossa niiden kuntien val-
vontaviranomaisille, joiden alueella toimin-
taa harjoitetaan hyvissä ajoin niin, että tieto 
on viranomaisella viimeistään neljä arkipäi-
vää ennen toiminnan aloittamista. Liikkuvas-
ta elintarvikehuoneistosta, jossa käsitellään 
eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vä-
hittäismyyntiä, on kuitenkin ilmoitettava nii-
den kuntien valvontaviranomaisille, joiden 
alueella toimintaa harjoitetaan niin, että tieto 
on viranomaisella viimeistään 14 vuorokautta 
ennen toiminnan aloittamista. 

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten sisällös-
tä ja antamisesta annetaan maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksella. 
 
 
 

15 § 

Elintarvikehuoneiston hyväksyvä viranomai-
nen ja hyväksymispäätös 

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy 
teurastamot ja niiden yhteydessä olevat liha- 
ja kala-alan elintarvikehuoneistot. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hy-
väksyy alkoholilain (1143/1994) 5 ja 35 §:ssä 
tarkoitetut valmistus- ja varastopaikat. Lää-
ninhallitus hyväksyy poroteurastamot sekä 
alkoholilain 13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut alkoholijuomamyymälät. Elintar-
vikehuoneiston, jossa harjoitettavan toimin-
nan tarkoitus on pelkästään elintarvikkeiden 
kuljetus tai säilyttäminen kuljetusajoneuvos-
sa tai kontissa, hyväksyy sen kunnan valvon-
taviranomainen, jonka alueella ajoneuvo tai 
kontti otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, 
paitsi, jos kyse on toisessa kunnassa hyväk-
sytyn elintarvikehuoneiston 13 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Elintarvikehuoneiston sijain-
tikunnan elintarvikevalvontaviranomainen 
hyväksyy muut elintarvikehuoneistot.  Elin-
tarvikehuoneiston, jota käytetään ainoastaan 
elintarvikkeiden myyntiin, välittämiseen tai 

muuhun käsittelyyn ilman, että elintarvikkeet 
ovat kyseisessä huoneistossa, voi hyväksyä 
toimijan kotikunnan valvontaviranomainen, 
jos sijaintikunta on epäselvä tai siihen on 
muu erityinen syy.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

27 § 

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevis-
ta yleisistä vaatimuksista säädetään yleisen 
elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan 
A kohdan 4 alakohdassa e ja kohdan 5 ala-
kohdassa d sekä liitteen II luvun 12 kohdassa 
1. 

Elintarvikealan toimijan on kustannuksel-
laan huolehdittava siitä, että tämän lain nojal-
la hyväksyttävässä elintarvikehuoneistossa 
työskentelevillä, pakkaamattomia helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henki-
löillä on elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittava Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymän mallin mukainen todistus (osaa-
mistodistus), jos hän on työskennellyt pak-
kaamattomien helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä 
yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneis-
tossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. 

Osaamistodistusta ei kuitenkaan tarvitse ol-
la henkilöllä, joka työskentelee elintarvike-
huoneistossa pelkästään: 

1) kassatehtävissä;  
2) valmiiden annosten tarjoilijana; 
3) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n 

velvoittamana vankina; 
4) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukai-

sessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa 
palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta annetun lain (194/1995) mu-
kaisessa asepalvelussa taikka siviilipalvelus-
lain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluk-
sessa; 

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoit-
tamana asiakkaana, kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain (519/1977) mukai-
sessa työtoiminnassa taikka vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
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toimista annetun lain (380/1987) tarkoitta-
massa suojatyössä; tai 

6) yhdyskuntapalvelusta annetun lain 
(1055/1996) tarkoittamana tuomittuna. 

Elintarvikealan toimijan on osana omaval-
vontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneis-
tossa työskentelevien henkilöiden elintarvi-
kehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä 
esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. 
 
 
 

27 a §  

Osaamistodistus 

Osaamistodistuksen myöntää 28 §:n tar-
koittama Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymä osaamistestaaja. Osaamistodistus 
myönnetään henkilölle, joka on suorittanut 
hyväksyttävästi elintarvikehygieenistä osaa-
mista arvioivan testin (osaamistesti) tai saa-
nut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen 
taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat 
tiedot sisältyvät. Tarvittaessa Elintarviketur-
vallisuusvirasto voi myöntää osaamistodis-
tuksen samoin perustein.  

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tar-
kempia määräyksiä osaamistestiä vastaavista 
koulutuksista ja tutkinnoista. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa 
osaamistodistuksen, jos se on myönnetty 
olennaisesti virheellisin perustein.  
 
 
 

28 § 

Osaamistestaaja 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvike-
turvallisuusviraston hyväksymät osaamistes-
taajat. Osaamistestaajia tulee hyväksyä mää-
rä, joka mahdollistaa osaamistestaajien alu-
eellisesti tasapuolisen saavutettavuuden sekä 
osaamistestaajien riittävän valvonnan. Osaa-
mistestaajaksi voidaan hyväksyä hakemuk-
sesta henkilö: 

1) jolla on tämän lain 35 §:n 2 momentissa 
edellytetty korkeakoulututkinto; 

2) joka on kelpoinen korkeakoulun tai Ope-
tushallituksen toimialaan kuuluvan oppilai-

toksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehto-
rin tai opettajan virkaan tai toimeen tutkin-
non tai aineenhallinnan osalta; taikka 

3) joka on suorittanut osaamistestin ja jolla 
on antamansa selvityksen perusteella riittä-
västi kokemusta omavalvonnan vastuuhenki-
lön tehtävien hoitamisesta elintarvikehuo-
neistossa sekä kokemusta koulutus- tai koeti-
laisuuksien järjestämisestä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo osaa-
mistestaajien toimintaa ja voi tätä tarkoitusta 
varten vaatia osaamistestaajalta osaamisto-
distusten myöntämiseen liittyviä tietoja ja 
asiakirjoja. Osaamistestaajalla on velvolli-
suus säilyttää kaikki osaamistodistuksen 
myöntämiseen liittyvät asiakirjat vähintään 
kolme vuotta. Elintarviketurvallisuusvirasto 
voi peruuttaa osaamistestaajan hyväksynnän, 
jos osaamistestaaja rikkoo olennaisesti toi-
mintaansa koskevia säännöksiä eikä ole kor-
jannut toimintaansa Elintarviketurvallisuus-
viraston kehotuksesta huolimatta asetetussa 
määräajassa. 

Osaamistestaajiin sovelletaan heidän suo-
rittaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä, 
mitä 36 §:n 2 momentissa säädetään ulko-
puolisista asiantuntijoista. 
 
 
 
 

28 a § 

Osaamistesti  

Osaamistesti on laadittava siten, että sen 
avulla voidaan luotettavasti arvioida siihen 
osallistuvan elintarvikehygieenistä osaamis-
ta. Testin kysymykset laatii Elintarviketur-
vallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusviras-
to antaa tarkempia määräyksiä testin perus-
teista, laatimisesta ja järjestämisestä sekä tes-
tin hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista. 

Osaamistesti suoritetaan testiin osallistuvan 
valinnan mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Osaamistesti voidaan kuitenkin suorittaa 
muulla kielellä, jos testiin osallistuva ei hal-
litse riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa määräyk-
siä siitä, millä muilla kielillä osaamistesti 
voidaan suorittaa.  
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Osaamistestaajalla on oikeus periä testistä 
maksu, joka vastaa enintään testin järjestämi-
sestä aiheutuvia todellisia kustannuksia. 
 
 
 

5 luku  

Laboratoriot 

40 a § 

Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitusvel-
vollisuus 

Kansallisen vertailulaboratorion on ilmoi-
tettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ja 
Kansanterveyslaitokselle epidemiologista 
seurantaa varten tarvittavat tiedot sekä Elin-
tarviketurvallisuusvirastolle lisäksi valvon-
nan ohjausta varten tarvittavat tiedot 40 §:n 
tarkoittamista mikrobikannoista ja näytteistä. 
Kansanterveyslaitokselle toimitettavat tiedot 
eivät saa sisältää valvontakohteiden tunniste-
tietoja. 

Tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällös-
tä ja sen toimittamisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 
 
 
 

42 § 

Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kunnan 

elintarvikevalvontaviranomaisen nimeämän 
viranhaltijan ensisaapumistoimintaa koskeva 
päätös annetaan tiedoksi asianosaisille hallin-
tolain (434/2003) 59 §:ssä tarkoitettuna ta-
vallisena tiedoksiantona. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

43 a § 

Lihantarkastuspäätös 

Lihantarkastuksesta annetaan kirjallinen 
päätös. Päätöksessä on oltava seuraavat tie-
dot: 

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja pää-
töksen tekemisen ajankohta; 

2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi 
kohdistuu; 

3) riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöinti-
tiedot; 

4) päätöksen kohteena olevan lihan määrä; 
5) hylkäyssyy tai miten asia on muutoin 

ratkaistu; sekä 
6) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta 

asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätieto-
ja päätöksestä. 

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaati-
musohje. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. 

Lihantarkastuspäätös annetaan tiedoksi asi-
anosaisille hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna 
kirjeenä tai sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 18 
§:ssä tarkoitettuna todisteellisena sähköisenä 
tiedoksiantona. Päätös voidaan asianosaisen 
suostumuksella antaa tiedoksi sähköpostilla. 
Päätös katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi 
silloin, kun asianosainen lähettää valvontavi-
ranomaiselle vastaanottokuittauksen. 
 
 
 

75 § 

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan Elintarviketur-
vallisuusviraston tai lääninhallituksen pää-
tökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
Asianosainen voi tehdä päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä 
viipymättä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

78 § 

Täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osaamistodistuksen peruuttamista koske-

vaa päätöstä on valituksesta huolimatta nou-
datettava, jollei Elintarviketurvallisuusvirasto 
tai valitusviranomainen toisin määrää. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta 
20  .  

 
————— 

 
 

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008   

 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 

Laki 

elintarvikelain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 3 §:n 1 momentin 

12 ja 13 kohta, 8 §:n 2 momentti, 10 ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 27 ja 28 § sekä 75 §:n 1 mo-
mentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 989/2007 ja 10, 14, 27 ja 28 § osaksi 
viimeksi mainitussa laissa,  

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 14 ja 15 kohta, 6 §:ään uusi 18 a kohta, 9 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa uusi 4 momentti, lakiin uusi 14 a, 27 a, 28 a ja 40 
a §, 42 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 
43 a § sekä 78 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan yhteisön säädöksien ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta 
ei säädetä muun lain nojalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) salmonellan ja muiden tiettyjen elintar-
vikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoo-
noosien aiheuttajien valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 2160/2003; sekä 

13) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja 
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 396/2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §

Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien 
elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koske-
vien Euroopan yhteisön säädöksien ja niiden 
nojalla annettujen säädösten täytäntöön-
panoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta 
ei säädetä muun lain nojalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) salmonellan ja muiden tiettyjen elintar-
vikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoo-
noosien aiheuttajien valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 2160/2003; 

13) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja 
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 396/2005; 

14) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- 
ja terveysväitteistä annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1924/2006, jäljempänä väiteasetus;  

15) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräi-
den muiden aineiden lisäämisestä elintarvik-
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keisiin annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, jäl-
jempänä täydentämisasetus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Määritelmät 

Tässä pykälässä tarkoitetaan: 
 

6 § 

Määritelmät 

Tässä pykälässä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 a) liikkuvalla elintarvikehuoneistolla 
yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen 
II luvussa III tarkoitettua siirrettävää tai vä-
liaikaista tilaa kuten esimerkiksi liikkuvaa 
kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai 
muuta liikkuvaa laitetta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden 

vastaavien aineiden lisäämisestä elintarvik-
keisiin voidaan säätää maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. Jos lisäämisestä ei 
ole erikseen säädetty, mainittujen aineiden li-
sääminen elintarvikkeisiin on sallittua ainoas-
taan Elintarvikeviraston myöntämällä luvalla. 
Lupa voidaan myöntää, jos lisäämisen tarkoi-
tuksena on korvaavien elintarvikkeiden ravit-
semuksellisen vastaavuuden varmistaminen 
tai elintarvikkeiden ravitsemuksellinen täy-
dentäminen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
lisätty määrä on sellainen, että se korvaa vain 
valmistuksessa aiheutuneen hävikin tai tasaa 
valmistusaineessa luontaisesti esiintyvän 
vaihtelun. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 

valmistuttaa tai tuo maahan 3 §:n 1 momen-
tin 15 kohdassa tarkoitetun täydentämisase-
tuksen soveltamisalaan kuuluvaa elintarvi-
ketta, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarvike-
turvallisuusvirastolle. Tarkempia säännöksiä 
ilmoituksen tekemisestä sekä muista täyden-
tämisasetuksen soveltamisen edellyttämistä 
kansallisista järjestelyistä annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat 
yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §

Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat 
yleiset vaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön 
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lainsäädännön edellyttämän imeväisten ja 
pikkulasten ruokintaa koskevan tiedotusai-
neiston sisällöstä ja jakelusta annetaan sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella. 
 

 
10 § 

Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa 
koskevat yleiset vaatimukset 

Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka 
on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja 
varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava 
sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei 
elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopai-
kassa tuotettavien, valmistettavien, säilytettä-
vien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden tur-
vallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet, elin-
tarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat myös 
muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaati-
mukset. Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotan-
topaikkaa ei saa käyttää asumiseen tai muu-
hun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa ai-
heutua terveysvaaraa. Elintarvikehuoneistossa 
ja alkutuotantopaikassa on oltava sen toimin-
taan nähden riittävät työtilat. Elintarvikehuo-
neiston ja alkutuotantopaikan rakenteellisista 
ja toiminnallisista vaatimuksista sekä siellä 
käytettävän veden laadusta säädetään myös 
yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 artik-
lassa sekä eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 5 artiklassa. 

 
Tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikko-

jen ja elintarvikehuoneistojen rakenteellisista 
ja toiminnallisista vaatimuksista, alkutuotan-
topaikassa käytettävän ja elintarvikehuoneis-
tossa elintarvikkeiden valmistukseen ja käsit-
telyyn käytettävän veden laatuvaatimuksista 
ja niissä elintarvikkeita käsittelevälle henki-
löstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuk-
sista annetaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.  

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden 
myynnistä tai luovutuksesta ulkotiloissa ja 
suurissa yleisötilaisuuksissa annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

10 § 

Elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaik-
kaa koskevat yleiset vaatimukset 

Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka 
on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja 
varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava 
sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei 
elintarvikehuoneistossa tai alkutuotantopai-
kassa tuotettavien, valmistettavien, säilytet-
tävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden 
turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet, 
elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat 
myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset 
vaatimukset. Elintarvikehuoneistoa ja alku-
tuotantopaikkaa ei saa käyttää asumiseen tai 
muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa 
aiheutua terveysvaaraa. Elintarvikehuoneis-
tossa ja alkutuotantopaikassa on oltava sen 
toimintaan nähden riittävät työtilat. Elintar-
vikehuoneiston ja alkutuotantopaikan raken-
teellisista ja toiminnallisista vaatimuksista 
sekä siellä käytettävän veden laadusta sääde-
tään myös yleisen elintarvikehygienia-
asetuksen 4 artiklassa sekä eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 3 ar-
tiklassa. 

Tarkempia säännöksiä alkutuotantopaikko-
jen ja elintarvikehuoneistojen rakenteellisista 
ja toiminnallisista vaatimuksista, alkutuotan-
topaikassa käytettävän ja elintarvikehuoneis-
tossa elintarvikkeiden valmistukseen ja käsit-
telyyn käytettävän veden laatuvaatimuksista 
ja niissä elintarvikkeita käsittelevälle henki-
löstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuk-
sista annetaan maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksella. 

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden 
myynnistä tai luovutuksesta ulkotiloissa ja 
suurissa yleisötilaisuuksissa annetaan maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. 
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14 § 

Hakemusmenettely elintarvikehuoneiston hy-
väksymiseksi 

Elintarvikealan toimijan on haettava elin-
tarvikehuoneiston hyväksymistä 15 §:ssä tar-
koitetulta viranomaiselta ennen toiminnan 
aloittamista tai toiminnan olennaista muutta-
mista. Hakemuksen yhteydessä valvontavi-
ranomaiselle on esitettävä kirjallinen omaval-
vontasuunnitelma. 

Hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimin-
nan keskeyttämisestä, toiminnan lopettami-
sesta sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitet-
tava hyväksymispäätöksen tehneelle viran-
omaiselle vähintään 14 vuorokautta aikai-
semmin. 

Hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä 
säädetään myös valvonta-asetuksen 31 artik-
lassa, yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 6 
artiklassa, eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 4 artiklassa ja eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetuksen 3 artiklassa. 

Tarkempia säännöksiä hyväksymishake-
muksen sisällöstä ja ilmoitusten tekotavasta 
annetaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella. 

14 § 

Hakemusmenettely elintarvikehuoneiston hy-
väksymiseksi 

Elintarvikealan toimijan on haettava elin-
tarvikehuoneiston hyväksymistä 15 §:ssä tar-
koitetulta viranomaiselta ennen toiminnan 
aloittamista tai toiminnan olennaista muut-
tamista. Hakemuksen yhteydessä valvontavi-
ranomaiselle on esitettävä kirjallinen oma-
valvontasuunnitelma. 

(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
Hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä 

säädetään myös valvonta-asetuksen 31 artik-
lassa, yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 6 
artiklassa, eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen 4 artiklassa ja elämis-
tä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetuksen 3 artiklassa. 

Tarkempia säännöksiä hyväksymishake-
muksen sisällöstä annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 
 

 
 14 a § 

Elintarvikehuoneiston toiminnasta ilmoitta-
minen 

Hyväksytyn elintarvikehuoneiston toimin-
nan keskeyttämisestä, toiminnan lopettami-
sesta sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitet-
tava hyväksymispäätöksen tehneelle valvon-
taviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta 
ennen aiottua toimenpidettä.  

Toimijan on ilmoitettava elintarvikkeen 
myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa, 
13 §:n mukaan hyväksytyssä tai ilmoitetussa 
elintarvikehuoneistossa niiden kuntien val-
vontaviranomaisille, joiden alueella toimin-
taa harjoitetaan hyvissä ajoin niin, että tieto 
on viranomaisella viimeistään neljä arkipäi-
vää ennen toiminnan aloittamista. Liikkuvas-
ta elintarvikehuoneistosta, jossa käsitellään 
eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vä-
hittäismyyntiä, on kuitenkin ilmoitettava nii-
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den kuntien valvontaviranomaisille, joiden 
alueella toimintaa harjoitetaan niin, että tie-
to on viranomaisella viimeistään 14 vuoro-
kautta ennen toiminnan aloittamista. 

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten sisällös-
tä ja antamisesta annetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella. 
 

 
15 § 

Elintarvikehuoneiston hyväksyvä viranomai-
nen ja hyväksymispäätös 

Elintarvikevirasto hyväksyy teurastamot ja 
niiden yhteydessä olevat liha- ja kala-alan 
elintarvikehuoneistot. Sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskus hyväksyy alko-
holilain (1143/1994) 5 ja 35 §:ssä tarkoitetut 
valmistus- ja varastopaikat. Lääninhallitus 
hyväksyy poroteurastamot sekä alkoholilain 
13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
alkoholijuomamyymälät. Kunnan elintarvike-
valvontaviranomainen hyväksyy muut elintar-
vikehuoneistot. Elintarvikehuoneiston, jossa 
harjoitettavan toiminnan tarkoitus on pelkäs-
tään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttämi-
nen kuljetusajoneuvossa tai kontissa taikka 
elintarvikkeiden maahantuonti tai maasta-
vienti, hyväksyy elintarvikealan toimijan ko-
tikunnan elintarvikevalvontaviranomainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Elintarvikehuoneiston hyväksyvä viranomai-
nen ja hyväksymispäätös 

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy 
teurastamot ja niiden yhteydessä olevat liha- 
ja kala-alan elintarvikehuoneistot. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hy-
väksyy alkoholilain (1143/1994) 5 ja 35 §:ssä 
tarkoitetut valmistus- ja varastopaikat. Lää-
ninhallitus hyväksyy poroteurastamot sekä 
alkoholilain 13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut alkoholijuomamyymälät. Elintar-
vikehuoneiston, jossa harjoitettavan toimin-
nan tarkoitus on pelkästään elintarvikkeiden 
kuljetus tai säilyttäminen kuljetusajoneuvos-
sa tai kontissa, hyväksyy sen kunnan valvon-
taviranomainen, jonka alueella ajoneuvo tai 
kontti otetaan ensimmäisen kerran käyttöön, 
paitsi, jos kyse on toisessa kunnassa hyväksy-
tyn elintarvikehuoneiston 13 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetusta toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Elintarvikehuoneiston sijain-
tikunnan elintarvikevalvontaviranomainen 
hyväksyy muut elintarvikehuoneistot.  Elin-
tarvikehuoneiston, jota käytetään ainoastaan 
elintarvikkeiden myyntiin, välittämiseen tai 
muuhun käsittelyyn ilman, että elintarvikkeet 
ovat kyseisessä huoneistossa, voi hyväksyä 
toimijan kotikunnan valvontaviranomainen, 
jos sijaintikunta on epäselvä tai siihen on 
muu erityinen syy.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
27 § 

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevista 
yleisistä vaatimuksista säädetään yleisen elin-
tarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan A 

27 §

Elintarvikehygieeninen osaaminen 

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevis-
ta yleisistä vaatimuksista säädetään yleisen 
elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan 
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kohdan 4 alakohdassa e ja kohdan 5 alakoh-
dassa d sekä liitteen II luvun 12 kohdassa 1. 

 
Elintarvikealan toimijan on kustannuksel-

laan huolehdittava siitä, että tämän lain nojal-
la hyväksyttävässä elintarvikehuoneistossa 
työskentelevillä, pakkaamattomia helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henki-
löillä on elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittava Elintarvikeviraston antama todistus 
(osaamistodistus). Osaamistodistus annetaan 
henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi 
elintarvikehygieenistä osaamista arvioivan 
testin (osaamistesti) tai saanut vastaavat tie-
dot sisältävän koulutuksen taikka suorittanut 
tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. 

Tarkempia säännöksiä osaamistodistuksesta 
ja elintarvikehygieenisestä osaamisesta sekä 
siihen rinnastettavasta koulutuksesta ja tut-
kinnoista, joiden sisällön katsotaan vastaavan 
osaamistestin suorittamista, annetaan maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. 

A kohdan 4 alakohdassa e ja kohdan 5 ala-
kohdassa d sekä liitteen II luvun 12 kohdassa 
1. 

Elintarvikealan toimijan on kustannuksel-
laan huolehdittava siitä, että tämän lain nojal-
la hyväksyttävässä elintarvikehuoneistossa 
työskentelevillä, pakkaamattomia helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henki-
löillä on elintarvikehygieenistä osaamista 
osoittava Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymän mallin mukainen todistus (osaa-
mistodistus), jos hän on työskennellyt pak-
kaamattomien helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä 
yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneis-
tossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. 

Osaamistodistusta ei kuitenkaan tarvitse 
olla henkilöllä, joka työskentelee elintarvike-
huoneistossa pelkästään: 

1) kassatehtävissä;  
2) valmiiden annosten tarjoilijana; 
3) vankeuslain (767/2005) 8 luvun 2 §:n 

velvoittamana vankina; 
4) asevelvollisuuslain (1438/2007) mukai-

sessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa 
palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta annetun lain (194/1995) mu-
kaisessa asepalvelussa taikka siviilipalvelus-
lain (1446/2007) mukaisessa siviilipalveluk-
sessa; 

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoit-
tamana asiakkaana, kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain (519/1977) mukai-
sessa työtoiminnassa taikka vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tu-
kitoimista annetun lain (380/1987) tarkoit-
tamassa suojatyössä; tai 

6) yhdyskuntapalvelusta annetun lain 
(1055/1996) tarkoittamana tuomittuna. 

Elintarvikealan toimijan on osana omaval-
vontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneis-
tossa työskentelevien henkilöiden elintarvi-
kehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä 
esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. 
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 27 a §  

Osaamistodistus 

Osaamistodistuksen myöntää 28 §:n tar-
koittama Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymä osaamistestaaja. Osaamistodistus 
myönnetään henkilölle, joka on suorittanut 
hyväksyttävästi elintarvikehygieenistä osaa-
mista arvioivan testin (osaamistesti) tai saa-
nut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen 
taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat 
tiedot sisältyvät. Tarvittaessa Elintarviketur-
vallisuusvirasto voi myöntää osaamistodis-
tuksen samoin perustein.  

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tar-
kempia määräyksiä osaamistestiä vastaavista 
koulutuksista ja tutkinnoista. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruut-
taa osaamistodistuksen, jos se on myönnetty 
olennaisesti virheellisin perustein.  
 

 
28 § 

Osaamistestit 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvike-
viraston hyväksymät osaamistestaajat. Osaa-
mistestaajaksi hyväksytään henkilö: 

 
 
 
 
 
1) jolla on tämän lain 35 §:n 2 momentissa 

edellytetty korkeakoulututkinto; 
2) joka on kelpoinen korkeakoulun tai Ope-

tushallituksen toimialaan kuuluvan oppilai-
toksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin 
tai opettajan virkaan tai toimeen tutkinnon ja 
aineenhallinnan osalta; taikka 

3) joka suorittamalla osaamistestin sekä 
muun antamansa selvityksen mukaan on ky-
kenevä hoitamaan testaajan tehtäviä. 

Osaamistesti suoritetaan testiin osallistu-
van valinnan mukaan joko suomeksi tai ruot-
siksi. Osaamistesti voidaan kuitenkin suorit-
taa muulla kielellä, jos testiin osallistuva ei 
hallitse riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. 
Elintarvikevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä siitä, millä muilla kielillä osaamistesti 

28 § 

Osaamistestaaja 

Osaamistestejä voivat järjestää Elintarvike-
turvallisuusviraston hyväksymät osaamistes-
taajat. Osaamistestaajia tulee hyväksyä mää-
rä, joka mahdollistaa osaamistestaajien alu-
eellisesti tasapuolisen saavutettavuuden sekä 
osaamistestaajien riittävän valvonnan. Osaa-
mistestaajaksi voidaan hyväksyä hakemuk-
sesta henkilö: 

1) jolla on tämän lain 35 §:n 2 momentissa 
edellytetty korkeakoulututkinto; 

2) joka on kelpoinen korkeakoulun tai Ope-
tushallituksen toimialaan kuuluvan oppilai-
toksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehto-
rin tai opettajan virkaan tai toimeen tutkin-
non tai aineenhallinnan osalta; taikka 

3) joka on suorittanut osaamistestin ja jolla 
on antamansa selvityksen perusteella riittä-
västi kokemusta omavalvonnan vastuuhenki-
lön tehtävien hoitamisesta elintarvikehuo-
neistossa sekä kokemusta koulutus- tai koeti-
laisuuksien järjestämisestä. 
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voidaan suorittaa. Elintarvikevirasto antaa 
määräyksiä myös testin perusteista ja laati-
misesta sekä testin hyväksyttävän suorittami-
sen arvioinnista. 

Elintarvikevirasto valvoo osaamistestaajien 
toimintaa. Elintarvikevirasto voi peruuttaa 
osaamistestaajan hyväksynnän, jos osaamis-
testaaja rikkoo olennaisesti toimintaansa kos-
kevia säännöksiä eikä ole korjannut toimin-
taansa Elintarvikeviraston kehotuksesta huo-
limatta asetetussa määräajassa. 
 
 
 
 
 
 
 

Osaamistestin järjestäjällä on oikeus periä 
testistä maksu, joka vastaa enintään testin 
järjestämisestä aiheutuvia todellisia kustan-
nuksia. Osaamistestaajiin sovelletaan heidän 
suorittaessaan tämän pykälän mukaisia tehtä-
viä, mitä 36 §:n 2 momentissa säädetään ul-
kopuolisista asiantuntijoista. 

Tarkempia säännöksiä osaamistestaajien 
kelpoisuudesta ja muista hyväksymisen edel-
lytyksistä annetaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella. 

 
 
 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo osaa-

mistestaajien toimintaa ja voi tätä tarkoitusta 
varten vaatia osaamistestaajalta osaamisto-
distusten myöntämiseen liittyviä tietoja ja 
asiakirjoja. Osaamistestaajalla on velvolli-
suus säilyttää kaikki osaamistodistuksen 
myöntämiseen liittyvät asiakirjat vähintään 
kolme vuotta. Elintarviketurvallisuusvirasto 
voi peruuttaa osaamistestaajan hyväksynnän, 
jos osaamistestaaja rikkoo olennaisesti toi-
mintaansa koskevia säännöksiä eikä ole kor-
jannut toimintaansa Elintarviketurvallisuus-
viraston kehotuksesta huolimatta asetetussa 
määräajassa. 

Osaamistestaajiin sovelletaan heidän suo-
rittaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä, 
mitä 36 §:n 2 momentissa säädetään ulko-
puolisista asiantuntijoista. 
 

 
 
 28 a §

Osaamistesti  

Osaamistesti on laadittava siten, että sen 
avulla voidaan luotettavasti arvioida siihen 
osallistuvan elintarvikehygieenistä osaamis-
ta. Testin kysymykset laatii Elintarviketurval-
lisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto 
antaa tarkempia määräyksiä testin perusteis-
ta, laatimisesta ja järjestämisestä sekä testin 
hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista. 

Osaamistesti suoritetaan testiin osallistu-
van valinnan mukaan joko suomeksi tai ruot-
siksi. Osaamistesti voidaan kuitenkin suorit-
taa muulla kielellä, jos testiin osallistuva ei 
hallitse riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa määrä-
yksiä siitä, millä muilla kielillä osaamistesti 
voidaan suorittaa.  

Osaamistestaajalla on oikeus periä testistä 



 HE 108/2008 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

37

maksu, joka vastaa enintään testin järjestä-
misestä aiheutuvia todellisia kustannuksia. 
 

 
 5 luku  

Laboratoriot 

40 a § 

Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitusvel-
vollisuus 

Kansallisen vertailulaboratorion on ilmoi-
tettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ja 
Kansanterveyslaitokselle epidemiologista 
seurantaa varten tarvittavat tiedot sekä Elin-
tarviketurvallisuusvirastolle lisäksi valvon-
nan ohjausta varten tarvittavat tiedot 40 §:n 
tarkoittamista mikrobikannoista ja näytteistä. 
Kansanterveyslaitokselle toimitettavat tiedot 
eivät saa sisältää valvontakohteiden tunniste-
tietoja. 

Tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällös-
tä ja sen toimittamisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 

 
42 § 

Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kunnan 

elintarvikevalvontaviranomaisen nimeämän 
viranhaltijan ensisaapumistoimintaa koskeva 
päätös annetaan tiedoksi asianosaisille hal-
lintolain (434/2003) 59 §:ssä tarkoitettuna 
tavallisena tiedoksiantona. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 43 a § 

Lihantarkastuspäätös 

Lihantarkastuksesta annetaan kirjallinen 
päätös. Päätöksessä on oltava seuraavat tie-
dot: 

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja pää-
töksen tekemisen ajankohta; 

2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi 
kohdistuu; 
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3) riittävät eläin- tai eräkohtaiset yksilöin-
titiedot; 

4) päätöksen kohteena olevan lihan määrä; 
5) hylkäyssyy tai miten asia on muutoin 

ratkaistu; sekä 
6) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta 

asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätie-
toja päätöksestä. 

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaati-
musohje. Päätöstä ei tarvitse allekirjoittaa. 

Lihantarkastuspäätös annetaan tiedoksi 
asianosaisille hallintolain 59 §:ssä tarkoitet-
tuna kirjeenä tai sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 
18 §:ssä tarkoitettuna todisteellisena sähköi-
senä tiedoksiantona. Päätös voidaan asian-
osaisen suostumuksella antaa tiedoksi säh-
köpostilla. Päätös katsotaan tällöin annetuk-
si tiedoksi silloin, kun asianosainen lähettää 
valvontaviranomaiselle vastaanottokuittauk-
sen. 

 
75 § 

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan Elintarvikevi-
raston tai lääninhallituksen päätökseen ei saa 
hakea valittamalla muutosta. Lihan omistaja, 
haltija tai tuottaja voi tehdä päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen Elintarvikevirastolle. Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oi-
kaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

75 § 

Muutoksenhaku lihantarkastuspäätökseen 

Lihantarkastusta koskevaan Elintarviketur-
vallisuusviraston tai lääninhallituksen pää-
tökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
Asianosainen voi tehdä päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjalli-
sesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä 
viipymättä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
78 § 

Täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

78 § 

Täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osaamistodistuksen peruuttamista koske-

vaa päätöstä on valituksesta huolimatta nou-
datettava, jollei Elintarviketurvallisuusviras-
to tai valitusviranomainen toisin määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta 

20  .  
——— 
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