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Turun yliopiston Brahea-keskus

Hyödynnä 
elintarvikelainsäädäntö



TUNNETKO 
ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN?



TIEDOSTATKO YRITYKSESI 
ELINTARVIKETURVALLISUUDEN RISKIT JA 

KEINOT NIIDEN HALLINTAAN?



TIEDÄTKÖ OIVA –ARVIOINNIN 
PERUSTEET?



KYLLÄ



• Taikasanat: riittävästi, asianmukaisesti, tarvittaessa, 
pääsääntöisesti

• Joustojen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää
• elintarvikelainsäädännön tuntemista, 

• RAUTAISTA elintarvikeprosessien ja –turvallisuuden osaamista

Elintarvikelainsäädännön joustojen 
hyödyntäminen

VALMISTAUDU PERUSTELEMAAN

EHDOTA VAIHTOEHTOISIA TAPOJA TOIMIA

KIRJATKAA SOVITUT JOUSTOT



• Tehty systemaattisesti vuodesta 2012 lähtien (VNa 1258/2011, VNa 167/2016)

Elintarvikelainsäädännön kansallisia 
helpotuksia

Alkutuotannon tuotteiden myyminen 

suoraan kuluttajille ja vähittäismyyntiin 

ALKUTUOTANTOILMOITUKSELLA

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden 

valmistus ja myynti 

ILMAN ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUSTA

Eläinperäisten elintarvikkeiden 

valmistus ja myynti (=pienimuotoinen laitostoiminta) 

ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA

Tarkastamattoman riistan lihan 

toimittaminen markkinoille

ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA



Kesäkahvila esimerkiksi 

marjatilan yhteyteen

Huoneenlämmössä säilyvien 

leipomotuotteiden valmistus 

ja myynti

Marjajalosteiden valmistus 

koemarkkinointiin enintään 

vuoden ajan

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden 

valmistus ja myynti 

ILMAN ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUSTA



Alkutuotannon tuotteiden myyminen 

suoraan kuluttajille ja vähittäismyyntiin 

ALKUTUOTANTOILMOITUKSELLA

Leimaamattomien kananmunien myynti 

suoraan kuluttajalle 30 000kg/vuodessa

Marjojen suoramyynti kuluttajalle 

100 000 kg/vuodessa ja paikalliseen 

vähittäismyyntiin 100 000 kg/vuodessa

Kasvisten kauppakunnostus 

(pesu) ja pakkaaminen



Eläinperäisten elintarvikkeiden 

valmistus ja myynti (=pienimuotoinen laitostoiminta) 

ELINTARVIKEHUONEISTOILMOITUKSELLA

- rajattomasti suoraan kuluttajalle

- 1000 kg vuodessa ja sen ylittävältä osalta 30 % 

paikalliseen vähittäismyyntiin 

kuten kauppaan, ravintolaan, pitopalveluun jne.

Jäätelön valmistus ja myynti suoraan 

kuluttajalle sekä ravintolaan, 

kauppaan jne.

Lihan suikalointi ja myynti 

suoraan kuluttajalle sekä 

ravintolaan, 

kauppaan jne. Kalatuotteiden valmistus ja myynti 

suoraan kuluttajalle sekä 

ravintolaan, kauppaan jne. 



Helpotukset tukevat jatkojalostuksen aloittamista ja 

elintarvikkeiden jalostusasteen nostoa

Helpotukset tukevat lähiruokatrendin kehittymistä ja 

paikallisia markkinoita



• Taustalla mm. korkealaatuinen elintarvikelainsäädäntö, 
ammattitaitoiset yritykset ja viranomaiset

• Hyödynnä meille itsestään selvät asiat myyntiargumentteina 
sekä kotimaan- että vientimarkkinoilla

# jäljitettävyys

# valvontaohjelmat (esimerkiksi Salmonella)

# eläin- ja kasvitautitilanne

# jne.

Elintarviketurvallisuuden taso Suomessa 
maailman huippua





Linkkejä
• Kansalliset helpotukset mm. VNa 1258/2011, VNa 167/2016:

www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

• https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-
myynti/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-toiminta/

• Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta:

https://docplayer.fi/26811711-Eviran-ohje-16025-5-ohje-ilmoitettujen-
elintarvikehuoneistojen-elintarvikehygieniasta.html

• Elintarvikelainsäädäntöä:

https://mmm.fi/elintarvikehygienia

• OIVA –arviointiohjeet:

https://www.oivahymy.fi/yrityksille/tarkastusohjeet/

http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-toiminta/
https://docplayer.fi/26811711-Eviran-ohje-16025-5-ohje-ilmoitettujen-elintarvikehuoneistojen-elintarvikehygieniasta.html
https://mmm.fi/elintarvikehygienia
https://www.oivahymy.fi/yrityksille/tarkastusohjeet/
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