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Lainsäädäntörintamalta

• Kaikki hygieniasäädökset kevenivät 2012

• Uusia helpotuksia tullut 14.3. ja lisää on tulossa

– Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti 

– Pakatun lihan suoramyynti

– Eläinperäisten elintarvikkeiden jalostaminen ilmoitetussa 
elintarvikehuoneistossa (selvennys aiempaan asetukseen)

– Elintarvikealan toiminta ilman elintarvikehuoneisto-
ilmoitusta

• MMM internet –sivut ”Uutta lainsäädäntöä” 
– http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/uutta-

lainsaadantoa

http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/uutta-lainsaadantoa


ILMAN 
ELINTARVIKEHUONEISTO-

ILMOITUSTA

Utan anmälan om
livsmedelslokal



Uusia 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. 



ALKUTUOTANTOILMOITUS

anmälan om
primärproduktionsställe



Vna 1258/2011 § 2

Suoramyynti 

kuluttajalle

Myynti paikalliseen 

vähittäismyyntiin

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

Kasvikunnantuotteet

lehtivihannekset 5 000 (10 000) 5 000 (10 000)

muut kasvit ja sienet 10 000 (50 000) 10 000 (50 000)

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

Kananmunat 20 000 30 000 ** (poikkeuslupa)

5 000 2 500 (5 000)

Muut linnunmunat

Hunaja 1 000 (2 500) 1 000 (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).



ELINTARVIKE-
HUONEISTOILMOITUS

anmälan om livsmedelslokal



Elintarvikkeiden valmistus ja myynti 

elintarvikehuoneistossa

• Esimerkiksi lihan leikkuu, juuston valmistaminen, mehujen ja 

leipomotuotteiden valmistus

• Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja rajoitettu toiminta (5§) –sallii 

pienimuotoisen laitostoiminnan ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa

1258/2011 5§

– Voit valmistaa eläinperäisiä elintarvikkeita kuten jauhelihaa, 

leikata lihaa, tehdä kalavalmisteita ilmoitetussa 

elintarvikehuoneistossasi (lihan tulee olla teurastettu 

hyväksytyssä laitoksessa, mutta sen jatkokäsittely on mahdollista 

elintarvikehuoneistossa). Näitä tuotteita voit myydä suoraan 

kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1 000 kg 

vuodessa ja 1 000 kg ylittävältä osalta 30 % 

– Voit valmistaa oman tilasi maidosta maitojalosteita. Näitä tuotteita 

voit myydä suoraan kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen 

vähittäismyyntiin 1 000 kg vuodessa ja 1 000 kg ylittävältä osalta 

30 %.

• Paikallisen vähittäisliikkeen on sijaittava oman maakunnan tai sitä 

vastaavan alueen sisällä.



OMAVALVONTA-
SUUNNITELMA

egenkontrollplan



Valmistaminen kotikeittiössä

• Voinko valmistaa elintarvikkeita myyntiin omassa 

kotikeittiössäni?

KYLLÄ. Elintarvikkeiden valmistaminen kotikeittiössä onnistuu kunhan 

hygieenisistä toimintatavoista sekä valmistuksen ajallisesta 

erottamisesta muun kodin ruoanvalmistuksen kanssa huolehditaan. 

Myöskään asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville 

elintarvikkeille. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia 

omavalvontasuunnitelma oman toiminnan riskit arvioiden. Jos myyt 

kotikeittiössä valmistettuja tuotteita ammattimaisesti ja säännöllisesti, 

tulee kotikeittiöstä tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. 



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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