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MIETITÄÄNKÖ ASIAKKAAN 
PALVELUA VAI 

ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN 
HELPOTUKSIA?



Helpotuksia kokeilukulttuurille ja matalan 

kynnyksen aloitukselle

1) ELINTARVIKEALAN TOIMINTA TAPAHTUU 

SAMASSA HUONEISTOSSA KUIN TOIMIJAN

HARJOITTAJAMA MUU ELINKEINOTOIMINTA

2) TOIMIJA ON YKSITYINEN HENKILÖ

3) TOIMINTAA EI VOIDA PITÄÄ ELINKEINON 

HARJOITTAMISENA

Elintarvikelain 13 §:n 6 momentin mukaan 

elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä 

silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat 

elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä  

4) ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAMINEN 

MYYNTIIN KOTIKEITTIÖISSÄ



Tuoteryhmien riskiluokitukset

1) vähäriskisiä tuotteita ovat esimerkiksi leivät, piparkakut ja muut 
huoneenlämmössä säilyvät leivonnaiset, myllytuotteet.

2) kohtalaisen riskin tuotteita ja toimintaa ovat mm. kasvis-, hedelmä- ja 
marjajalosteiden valmistus ja myynti, kuten mehut, hillot, kasvisjalosteet. 

Näitä tuotteita voi valmistaa koemarkkinointi -tarkoituksessa ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta korkeintaan yhden vuoden ajan, mutta ei 
säännöllisesti.

3) Erityisen helposti pilaantuvia tuotteita ja näin ollen 
elintarviketurvallisuuden kannalta riskialttiita tuotteita ovat esimerkiksi kalat ja 
jalostetut kalastustuotteet (ml. rapu, mäti, äyriäiset, graavikala, kalasäilykkeet), 
lihat ja lihavalmisteet, maito ja kerma, tuorejuustot, ruoanvalmistus (kuten 
kaalikääryleet), konditoriatuotteet (kuten voileipä- ja täytekakut), joiden 
käsittelystä, valmistamisesta ja myynnistä tulee tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitus tai olla hyväksytty laitos. 



Pop up -ravintolatoiminta

• Vähäriskisiä ruoka-annoksia voi valmistaa myyntiin ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta 12 kertaa vuodessa

– leipomista

– kinkku- tai juustovoileipien koostamista vrt. aamiastarjoilut

– keitto-, pata- ja laatikkoruokien valmistusta ja niiden välitöntä 
tarjoilua.

– Laajamittaista ruoan valmistusta ei voi pitää vähäriskisenä tai 
edes kohtuullisen vähäriskisenä toimintana.

• https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-
myynti/elintarvikealan-toiminta/pop-up--ravintolatoiminta/

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikealan-toiminta/pop-up--ravintolatoiminta/


KOTIKEITTIÖSSÄ TOIMIMINEN



Kotikeittiö

• Kotikeittiössä voi valmistaa elintarvikkeita ja ruoka-annoksia samalla 

tavalla kuin erillisessäkin elintarviketilassa.

• Tarkkana, että

• Kotitalouskäytössä olevat elintarvikkeet ja raaka-aineet eivät sekoitu 

ulkopuolisille myytävien tuotteiden kanssa esimerkiksi erilliset jääkaapit 

(vähintään omat merkityt hyllyt)

• Kodin elämä ei sekoitu elintarviketuotteiden myyntiin LEMMIKIT, INFEKTIOT ja 

SAIRASTUMISET  erota AJALLISESTI  kodin ruoanvalmistuksesta

• Omavalvontasuunnitelma toiminnan riskit arvioiden

• Säännöllisestä ruoka-annosten valmistuksesta ja myynnistä tulee tehdä 

elintarvikehuoneistoilmoitus



Elintarviketilassa

• Elintarvikealan toiminta perustuu hyviin hygieniakäytäntöihin, joita kuvataan 
yrityksen omavalvontasuunnitelmassa.

– Pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä (esimerkiksi metallia, muovia, 
kaakelia, yleisesti ottaen ei puuta).

– Käsienpesupisteen tulee olla lähettyvilla siten, että tarpeen vaatiessa on mahdollisuus 
käsienpesuun.

– Siivousvälineiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia, puhtaita ja ehjiä. Lisaksi niiden 
säilytykseen ja huoltoon tulee kiinnittää huomiota.

– Riittävä ilmanvaihto (muista puhtaanapito ja huolto).

– Kylmäsäilytystilojen tulee olla asianmukaisia ja mitoitettu säilytettäviin tuotteisiin sekä 
määriin (lämpötilanseuranta ja sallitut poikkeamat).

– Muille tuotteille kuin elintarvikkeille on oltava omat säilytys- ja myyntipöydät.

– Elintarvikehuoneiston jätehuolto tulee olla asianmukaisesti järjestetty.

– Jos myymälässä on kahvila- tai ravintolatoimintaa, tulee huolehtia asiakaskäymälöistä  
(jos on yli 6 asiakaspaikkaa, on oltava asiakkaille käymälämahdollisuus).

• Eviran ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen 
elintarvikehygieniasta (16025/4)



Miten kotikeittiössä tapahtuvaa 

elintarvikehuoneistotoimintaa valvotaan?

• Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen käsittelee 

saapuneen elintarvikehuoneistoilmoituksen sekä 

arvioi toiminnan riskit. Tämän jälkeen kotikeittiössä 

tapahtuva elintarvikealan toiminta voidaan tarkastaa 

virtuaalisesti käymällä läpi omavalvontasuunnitelma 

sekä esimerkiksi haastattelemalla toimijaa ja 

tutustumalla toimijan verkkosivuihin. 



Voiko yksityishenkilö valmistaa omassa kotikeittiössään 

ns. yhdistelmätuotteita eli kaalikääryleitä, lihapiirakoita tai 

muikkukukkoja ja myydä niitä suoraan kuluttajille sekä 

paikalliseen vähittäismyyntiin?

• Kyllä, mutta valmistuksesta tulee kuitenkin tehdä 

elintarvikehuoneistoilmoitus 4 viikkoa ennen toiminnan 

aloittamista kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. 



Pienimuotoinen, vähäriskinen 

elintarvikkeiden valmistus myyntiin
Voiko maatilayrittäjä aloittaa omien alkutuotannon tuotteiden
vähäriskisen jalostuksen ja myynnin ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta? Esimerkiksi, viljasta myllytuotteita sekä 
leivonnaisia?

Kyllä, jos valmistettavat tuotteet ovat vähäriskisiä ja vuosittainen myynti jää alle 
10 000 euron. Tämän jälkeen toiminnasta tulee tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Voiko maatilayrittäjä aloittaa mehujen ja hillojen valmistamisen ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta? Kyllä, kohtalaisen riskin omaavia 
elintarvikkeita, kuten mehut ja hillot, voi valmistaa ja myydä koemarkkinointi -
tarkoituksessa korkeintaan vuoden ajan, mutta ei säännöllisesti. Tämän jälkeen 
toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle.

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/ilmoitetut+elintarvikehuoneistot/


Voiko yksityishenkilö myydä oman ylijäämä 
kasvissatonsa suoraan kuluttajalle ja 
vähittäismyyntiin, kuten vanhainkotiin, ravintolaan tai 
pitopalveluun? Kyllä, tuotannosta ja myynnistä ei tarvitse 
tehdä alkutuotantoilmoitusta.

Voiko yksityishenkilö myydä kunnan ruokapalvelulle 
poimimiaan mustikoita ja puolukoita? Kyllä, 
yksityishenkilö voi myydä vapaasti mustikoita ja puolukoita 
kunnan ruokapalvelulle.

Voiko yksityishenkilö valmistaa säännöllisesti 
vähäriskisiä elintarvikkeita myyntiin esimerkiksi 
matkailijoille? Kyllä, yksityishenkilö voi valmistaa 
säännöllisesti vähäriskisiä elintarvikkeita myyntiin ilman 
elintarvikehuoneistoilmoituksen tekoa. Esimerkiksi, leipoa 
joka viikko pikkuleipiä, ruisleipiä ja myydä niitä kauppaan 
sekä suoraan kuluttajille. Jos myynti jää alle 10 000 euron, 
ei valmistuksesta ja myynnistä tarvitse tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Yksityishenkilönä toimiminen

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/kasvikset/viljellyt+kasvikset/oman-kasvissadon-myynti-/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/ilmoitetut+elintarvikehuoneistot/


Yksityishenkilö myy valmistamaansa marenkia suoraan 

matkailijoille. Tuleeko marengista ilmoittaa 

pakkausmerkinnät?

• Kyllä, elintarvikkeita myyvä toimija on aina velvollinen 

ilmoittamaan tuotteiden ainesosat, mahdolliset allergeenit 

sekä säilyvyyteen ja käyttöön liittyvät ohjeet. Pakattujen 

elintarvikkeiden osalta elintarviketiedot tulee lukea 

pakkauksen etiketissä. 

Video pakkausmerkinnöistä:

https://www.youtube.com/watch?v=EsLiQg1setE

https://www.youtube.com/watch?v=EsLiQg1setE


3) Toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena 

(= yhdistysten ja järjestöjen varainkeruu)

• Voiko 4H –yhdistys avata jäätelökioskin kuukauden ajaksi ja 

myydä tehdasvalmisteista jäätelöä (irtomyyntinä ja valmiiksi 

pakattuna) ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta?

Kyllä, koska toiminta rajoittuu kesäkauteen ja kioskin tuotevalikoima 

(vain jäätelöä) on suppea. Jos kioskin tuotevalikoima laajenee tai se on 

huomattavasti pidempään toiminnassa, tulee toiminnasta tehdä 

elintarvikehuoneistoilmoitus ja laatia omavalvontasuunnitelma.



Kesäkahvilat

• Esimerkiksi marjatilan yhteyteen

– Jos tarjottavat ovat vähäriskisiä ja toiminta 

rajoittunut esimerkiksi marjanpoimintasesonkiin, 

ei erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta tarvitse 

kesäkahvilasta tehdä. Käsienpesupisteeksi riittää 

kylmä vesi ja desinfiointiaine.



ALKUTUOTANTOILMOITUS



Vna 1258/2011 § 2 ja 164/2016

Suoramyynti 

kuluttajalle

Myynti paikalliseen 

vähittäismyyntiin

Alkutuotannon tuote kg/v eläin/v kg/v eläin/v

Kasvikunnantuotteet

lehtivihannekset 10 000 10 000

muut kasvit ja sienet 100 000 100 000

Kalastustuotteet 5 000 rajattomasti

Riista jänikset ja kanit 1 000 1 000

linnut 3 000 3 000

hirvieläimet * 10/30/50 10/30/50

Maito ternimaito 2 500 2 500 (jäädytettynä)

raakamaito 2 500 *** 2 500 

Kananmunat 20 000 30 000 ** (poikkeuslupa)

5 000 5 000

Muut linnunmunat

Hunaja 2 500 2 500

* hirvi , peura, metsäkauris

**Nk. poikkeusalueen, joka  käs i ttää  entiset Lapin, Oulun ja  Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä  s i ja i tsevat 

Pohjois -Karja lan ja  Pohjois -Savon maakunnat, tuotta ja  voi  toimittaa  tuottamiaan kananmunia  paika l l i s i in 

vähittä iskauppoihin enintään 30 000 kg vuodessa  i lman laatu- ja  pa inoluokitusta  sekä leimausta (Valtioneuvoston asetus  

1258/2011 3 § kohta 4).

***Käytettävä kuumennettuna vrt. pastörointi, kypsytetyt juustot (60 vrk)



Tilapuoti

Voiko maatilayrittäjä perustaa tilapuodin, jossa on myynnissä
omien alkutuotannon tuotteiden lisäksi myös muiden
maatilayritysten alkutuotannon tuotteita ilman
elintarvikehuoneistoilmoitusta?

Kyllä, jos myynnissä on ainoastaan vähäriskisiä alkutuotannon
tuotteita ja vuosittainen alkutuotannon tuotteiden myynti jää alle
10 000 euron. Huomioithan, että omien alkutuotannon tuotteiden
suoramyyntiin kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin ilman
elintarvikehuoneistoilmoitusta rajaavat kilomäärät, joita on esitetty
Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti –sivujen taulukossa .
Alkutuotannon tuotteita ovat mm. kasvikset ja hedelmät sekä viljat ja
sienet, hunaja, luonnonvaraiset marjat ja sienet, ternimaito ja

kananmunat.

POIKKEUKSET: Kuitenkaan maatilayrittäjä ei voi myydä
tilapuodistaan toisen tilan tuottamaa raakamaitoa. Ternimaitoakin
saa myydä vain jäädytettynä (vähintään -12 °C:een). Toisen tilan
tuottamia kananmunia voi myydä vain poikkeusalueella*, ellei munia
ole läpivalaistu, painoluokiteltu ja leimattu.

http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/alkutuotanto-omavalvonta.php?v=alkutuotanto


ELINTARVIKE-
HUONEISTOILMOITUS



Omavalvonta

https://www.youtube.com/watch?v=WCNlJhYzZFo

https://www.youtube.com/watch?v=WCNlJhYzZFo


Taustalla

• Elintarvikelaki 23/2006
• Kuluttajainformaatioasetus 1169/2011 

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/

• MMMa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 
1367/2011

• MMMa elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 
1368/2011

• MMMa laitosten elintarvikehygieniasta 1369/2011

• Vna vähäriskisistä toiminnoista 1258/2011

• Elintarvikkeiden suoramyyntiin ja pienimuotoiseen, vähäriskiseen 
toimintaan tehty paljon helpotuksia  Vna 1258/2011
• www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/
http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
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