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Tilanne tällä hetkellä

 Maakuntauudistus ei toteutunut – kokonaisuudistusta ei voinut viedä 

läpi

 Ruokaviraston perustaminen 2019

 EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625
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Kokonaisuudistuksen tavoitteet

 Tavoitteet edelleen ajankohtaisia ja muutokset tarpeellisia

 Tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä toimijoille ja valvontaviranomaisille 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kuitenkaan vaarantamatta elintarviketurvallisuutta

 Pyritään parantamaan elintarvikelain käytettävyyttä ja soveltuvuutta nykyiseen 
toimintaympäristöön

 Uuden valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 vaikutukset
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Toimijoille lisää vapautta ja vastuuta

 Omavalvonnan toteuttamiseen enemmän liikkumavaraa

 nykyisen kaltaisesta omavalvontasuunnitelman vaatimisesta luovutaan

 elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa 
vaarat ja varmistaa, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikemääräyksissä 
asetetut vaatimukset.



Uusi toimintaympäristö vaatii uusia 

valvontakäytäntöjä

 Verkkokauppa, etämyynti

 näytteenotto tunnistautumatta 

 internetsivuston sulkeminen

 toiminnan keskeyttäminen

 Harmaa talous, elintarvikepetokset

 toimijan luotettavuuden arviointi

 toistuvat ja huomattavat laiminlyönnit

 velvoitteidenhoitoselvitys Harmaan talouden selvitysyksiköltä

 keskeistä viranomaisyhteistyö

 Tarkastus pysyväisluoteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa
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Lihantarkastus

 Keskusviranomaisen (Ruokavirasto) tehtäviin lisätään:

 huolehtii tarvittaessa ante mortem –tarkastuksesta alkutuotantopaikalla;

 valtuuttaa tarvittaessa muun kuin Ruokaviraston tai kunnan palveluksessa olevan 
eläinlääkärin tekemään ante mortem –tarkastuksen alkutuotantopaikalla.

 Alueellisen elintarvikevalvonnan (Lapin avi) tehtäviin lisätään:

 huolehtii tarvittaessa poroteurastamossa teurastettavan eläimen ante mortem -
tarkastuksesta alkutuotantopaikalla.

 43 § ja 43 a § yhdistetään 

 43 §:n viittaukset EU-lainsäädäntöön ajantasaistetaan ja pykälään lisätään 
säännös kirjallisesta lihantarkastuspäätöksestä
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Ensisaapumisvalvonta

 Toisesta EU-jäsenvaltiosta tulevien eläinperäisten elintarvikkeiden 

ensisaapumisvalvonta osaksi riskiperusteista elintarvikevalvontaa

 nykyinen hajautettu järjestelmä ei toimi

 eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti vaikuttaa valvonnan riskiluokitukseen

 Ruokavirastolle valtuus antaa tarkempia määräyksiä sisämarkkinoilta tuotavista 
eläimistä saatavista elintarvikkeista viranomaisille ilmoitettavista tiedoista

Salmonellaerityistakuiden piirissä olevat tuotteet

 näytteenottoa ja asiakirjoja koskevat vaatimukset perustuvat EU-lainsäädäntöön

 huolehditaan kuten aikaisemminkin
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Apua vientiin

 Uusien vientimarkkinoiden avaaminen elintarvikkeille 

 Vientivalvonta

 kunnat ja Ruokavirasto valvovat toimialueillaan

 Ruokavirasto osallistuu määränpäävaltion viranomaisten asettamien 
tuontivaatimusten selvittämiseen

 MMMa:lla tarkempia säännöksiä

 Vientitodistukset

 Ruokavirasto ja kunnat myöntävät
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Muita muutoksia

 ”Hygieniapassi”

 Ruokaviraston rekisteri testaajista ja passin suorittaneista

 helpottaa mm. uuden passin saamista kadonneen tilalle

 Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä

 Laki kasvinsuojeluaineista

 Kasvinsuojeluainejäämävalvonta siirretään Ruokavirastosta Tukesiin
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Aikataulu

 Lyhyelle lausunnolle toukokuu 2019

 Loppukesästä eduskuntaan 

 Suunniteltu voimaantulo 1.1.2020
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