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1 ENSISAAPUMISTOIMINNAN PIKAOHJE TOIMIJOILLE 
 

Ensisaapumistoiminta on eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottamista tai 
välittämistä Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä eräistä muista maista 
(erityissopimusmaat). Elintarvikealan toimija on vastuussa tuotteidensa 
turvallisuudesta ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. 
Ensisaapumisvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että ensisaapumistoiminnassa 
maahan tuodut elintarvikkeet ovat ensisaapumistoiminnalle asetettujen vaatimusten 
mukaisia ja että eläintautien leviäminen niiden välityksellä on estetty. Lisätietoa löytyy 
ensisaapumistoimintaan ja -valvontaan liittyviltä Ruokaviraston verkkosivuilta. 
  
Ensisaapumistoimintaa koskevat vaatimukset lyhyesti: 

• eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan ainoastaan hyväksytyistä laitoksista1 

• toimija ilmoittautuu Ruokavirastoon ensisaapumistoimijaksi2 

• toimija ilmoittaa saapuneet eläinperäiset elintarvikkeet kuukausittain 
takautuvasti Ruokavirastoon3 

• vastaanottavalla toimijalla on ensisaapumispaikka (Suomessa sijaitseva 
elintarvikehuoneisto)4 

• ensisaapumistoiminta kuvataan omavalvontasuunnitelmassa5 

• tuonnissa huomioidaan salmonellaa koskevan erityistakuuasetuksen 
vaatimukset6 

 
1Suomeen saa vastaanottaa vain hyväksytyistä laitoksista peräisin olevia eläinperäisiä 
elintarvikkeita, EU-laitokset ja EU:n ulkopuoliset laitokset. Poikkeuksena ovat hunaja 
ja hyönteiselintarvikkeet. 
 
2Ensisaapumistoimijan tulee ilmoittaa kirjallisesti toiminnastaan Ruokavirastoon 
vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan 
olennaista muuttamista tai toiminnan lopettamista. Ilmoituksen tekemiseen 
käytetään Ruokaviraston verkkosivuilta saatavaa lomaketta Toimijan ilmoituslomake 
ensisaapumistoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta. 
 
3Ensisaapumistoimijan tulee toimittaa Ruokavirastoon yhteenvetoilmoitus 
vastaanottamistaan eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksistä ilmoituskuukautta 
seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Ilmoituksen tekemiseen voi käyttää 
Ruokaviraston verkkosivuilta saatavaa kuukausi-ilmoituslomaketta. 
 
Ilmoitusten täyttämiseen liittyen löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta tietoa 
elintarvikkeiden luokittelusta. 
 
4Ensisaapumistoimijan on ilmoittauduttava elintarvikealan toimijaksi oman kuntansa 
elintarvikevalvontaviranomaiselle, kuntien yhteystiedot. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/tuonti-erityissopimusmaista/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/ensisaapumistoimijoille/
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumisvalvonta/lomake-toimijan-ilmoitus-esptoiminnan-aloitt-09012019.docx
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumisvalvonta/lomake-toimijan-ilmoitus-esptoiminnan-aloitt-09012019.docx
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumisvalvonta/lomake_toimijan_kk-yhteenveto_esp_31122018.docx
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elaimista-saatavien-elintarvikkeiden-luokittelu/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/
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5Eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottavien toimijoiden omavalvontasuunnitelman 
on sisällettävä ensisaapumistoiminnasta vähintään seuraavat asiat: 

• kuvaus ensisaapumistoimintaan liittyvien ilmoitusten tekemisestä 

• kuvaus vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta 

• kuvaus toimenpiteistä havaittaessa epäkohtia 

• näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma 

• kuvaus omavalvontakirjanpidosta 
 

6Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa 
(ml. sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana 
on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus 
(salmonella). Kaupallisen asiakirjan pitää olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 
liitteen IV mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Salmonellanäytteet 
tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa. Suomeen toimitettavien kananmunia 
sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus 
(erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla 
yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin.  
 
Edellä mainitut vaatimukset eivät koske Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua raakaa 
naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja kananmunia, Tanskasta vastaanotettua raakaa 
broilerin lihaa ja kananmunia eikä Islannista vastaanotettua raakaa kanan ja 
kalkkunan lihaa ja kananmunia. Näille tuotteille riittää tavanomaiset lähetysasiakirjat. 

 

2 ENSISAAPUMISVALVONTA 

2.1 Yleistä 

 
Elintarvikelaissa (23/2006) sekä maa- ja metsätalousministeriön 
ensisaapumistoiminnasta antamassa asetuksessa (MMMa 118/2006, muutos MMMa 
353/2008) on säädetty, että eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta 
perustuu toisesta jäsenvaltiosta ja erityissopimusmaista1 (sisämarkkinakaupan maat) 
Suomeen toimitettavien elintarvikkeiden mahdollisesti aiheuttamien terveysvaarojen 
arviointiin.  
 
Ensisaapumisvalvonta toteutetaan riskiperusteisesti ja tasapuolisesti muista Euroopan 
unionin jäsenvaltioista Suomeen suuntautuvaan tavaravirtaan ja toimijoiden 
ensisaapumistoimintaan kohdistuvilla tarkastuksilla. Ensisaapumisvalvonnalla ei voida 
kuitenkaan rajoittaa EU:n yleistä periaatetta tavaroiden ja palveluiden vapaasta 

                                                      
 
1 Erityissopimusmaat: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-
elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/tuonti-erityissopimusmaista/ 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/tuonti-erityissopimusmaista/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/tuonti-erityissopimusmaista/
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liikkuvuudesta, joka tarkoittaa mm. tavaroiden liikkumista sisämarkkinoilla ilman 
maksuja, määrärajoituksia tai vastaavia toimenpiteitä sekä mahdollisuutta viedä ilman 
rajoituksia toisen jäsenvaltion markkinoille tuote, joka on jo yhdessä jäsenvaltiossa 
laillisesti saatettu markkinoille. Vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa kansallisilla 
lisävaatimuksilla, joista on notifioitu EU-komissiota tai joista on säädetty EU-
lainsäädännössä. Tällainen lisävaatimus ovat esimerkiksi komission asetuksen EY 
1688/2005 mukaiset salmonellaa koskevat erityistakuut (sian-, naudan- ja 
siipikarjanlihalle, niistä valmistetulle jauhelihalle ja kananmunille), joiden 
täyttymiseen ensisaapumisvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi 
valvontaa kohdennetaan huomioiden vastaanotettujen tuotteiden määrä ja laatu sekä 
omavalvonnan toimivuus.  
 
Ruokaviraston ensisaapumisvalvontaan liittyvät verkkosivut: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-
sveitsi/elintarvikkeet/ensisaapumistoimijoille/ 
 

2.2 Lainsäädäntö 

 
Ensisaapumistoimintaan ja sen valvontaan liittyvää lainsäädäntöä: 

• Elintarvikelaki 23/2006 (jäljempänä EtL) 

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 
(jäljempänä ESA), muutos 353/2008 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY 853/2004 eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 

• Komission asetus EY 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta 
lähetyksiltä vaadittavista salmonellaa koskevista erityistakuista 
(jäljempänä erityistakuuasetus) 

• Komission täytäntöönpanoasetus EU 1223/2011 koskien mikrobiologisia 
tutkimusmenetelmiä 

• Komission täytäntöönpanoasetus EU 427/2012 salmonellaa koskevien 
erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia 

• Komission täytäntöönpanoasetus EU 2018/307 salmonellaa koskevien 
erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua 
broilereista saatua lihaa 

• Eftan valvontaviranomaisen päätös N:o 1/19/KOL Salmonella spp:hen 
liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja 
kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa 

• Komission täytäntöönpanoasetus EU 931/2011 eläinperäisille 
elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista. 

 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/ensisaapumistoimijoille/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/ensisaapumistoimijoille/
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Muita hyödyllisiä linkkejä: 

• Elävien rapujen tuonti, Ruokaviraston ohje: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-
sveitsi/elintarvikkeet/elavien-rapujen-tuominen/ 

• Suojapäätökset maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla: 
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-
terveys/komission-suojapaatokset 

 

2.3 Määritelmät 

 
Eläinperäinen elintarvike 
Eläinperäisellä elintarvikkeella tarkoitetaan EtL:n 6 §:n ja asetuksen EY 853/2004 1 
artiklasta johtuen sellaista elintarviketta, jonka valmistusaineet ovat yksinomaan 
eläinperäisiä tai sellaista elintarviketta, jossa kasviperäinen aines on yhdistetty 
prosessoimattoman eläinperäisen aineksen kanssa. Myös hunaja, veri ja hyönteiset 
luetaan eläinperäisiin elintarvikkeisiin (EY 853/2004, liite I, kohta 8). Sisäelimet ja veri 
katsotaan tarkemmin lihaksi (EY 853/2004 liite I kohta 1). 
 
Yhdistelmäelintarvike 
Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja 
(kypsennettyjä) eläinperäisiä tuotteita, eivät ole asetuksen EY 853/2004 liitteessä I 
kohdassa 8.1 tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita, vaan nk. yhdistelmäelintarvikkeita. 
Yhdistelmäelintarvikkeen määritelmä löytyy asetuksesta EY 853/2004 (1 artikla, 2 
kohta): ”Jollei nimenomaisesti toisin mainita, tätä asetusta ei sovelleta 
elintarvikkeisiin, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja 
eläinperäisiä tuotteita. Tällaisten elintarvikkeiden valmistamisessa käytetyt jalostetut 
eläinperäiset tuotteet on kuitenkin saatava ja käsiteltävä tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti.” 
 
Terveysmerkki 
Terveysmerkillä tarkoitetaan ruhon osiin leimattua soikeaa merkkiä, joka sisältää 
valmistusmaan nimen tai lyhenteen, laitoksen hyväksymisnumeron ja EY-lyhenteen. 
Elintarvikkeiden terveysmerkinnöistä säädetään asetuksen EY 853/2004 5 ja 6 
artiklassa ja liitteen II jaksossa I. 
 
Tunnistusmerkki 
Tunnistusmerkillä tarkoitetaan eläinperäisiin elintarvikkeisiin, niiden kääreisiin tai 
pakkauksiin liitettyä soikeaa valmistusmaan nimen tai lyhenteen, laitoksen 
hyväksymisnumeron ja EY-lyhenteen sisältävä merkki. Tätä merkkiä kutsuttiin 
aiemmin myös terveysmerkiksi. Elintarvikkeiden tunnistusmerkinnöistä säädetään 
asetuksen EY 853/2004 5 ja 6 artiklassa ja liitteen II jaksossa I. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elavien-rapujen-tuominen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elavien-rapujen-tuominen/
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
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Pelkästään tunnistusmerkin perusteella ei elintarvikkeesta voi päätellä, onko se 
eläinperäinen elintarvike vai yhdistelmäelintarvike (ks. tämän ohjeen kohta 5.2).  
  
Ensisaapumispaikka 
Ensisaapumispaikalla tarkoitetaan Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa 
ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta 
(sisämarkkinakauppamaasta) Suomeen toimitettavia eläinperäisiä elintarvikkeita. 
Ensisaapumispaikkana voi olla myös elintarvikehuoneisto, jossa vastaanotetaan 
välivarastosta näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin 
välivarastossa säilytyksen jälkeen (EtL 6 §, ESA 4 §).  
 
Ensisaapumispaikka voi olla esimerkiksi teurastamo, lihan leikkaamo, varasto ja 
valmistuspaikka tai se voi olla myös elintarvikemyymälä, ravintola tai muu suurkeittiö.  
 
Ensisaapumistoimija 
Ensisaapumistoimijalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä (yritys), joka 
vastaanottaa tai välittää eläinperäisiä elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta 
jäsenvaltiosta Suomeen (EtL 6 §, ESA 4 §). Ensisaapumistoimija voi samanaikaisesti 
toimia sekä vastaanottajana että välittäjänä. Ensisaapumistoimijaksi katsotaan myös 
etämyynnissä kuten internetin verkkokaupassa eläinperäisiä elintarvikkeita myyvät 
toimijat. 
 
Lähetys 
Lähetyksellä tarkoitetaan joukkoa samaa elintarvikelajia olevia myyntiyksiköitä, jotka 
on tuotettu, valmistettu tai pakattu samassa laitoksessa ja lähetetty Suomeen 
samanaikaisesti (ESA 4 §). Lähetys (esim. ajoneuvokuorma tai lavallinen tuotetta) voi 
sisältää yhden tai useamman erän samaa elintarvikelajia (esim. juustoja). 
 
Erä 
Erällä tarkoitetaan tunnistettavaa tuoteryhmää tai -joukkoa, joka saadaan tietystä 
prosessista käytännöllisesti katsoen samanlaisissa oloissa ja tuotetaan tietyssä 
paikassa määrätyn tuotantoajan kuluessa (ESA 4 §). Esimerkiksi juustoerä voi koostua 
yhdestä juustotyypistä (esim. emmental). 

  

3 REKISTERI ENSISAAPUMISTOIMIJOISTA JA -PAIKOISTA 
 

Ruokavirasto ylläpitää valtakunnallista rekisteriä ensisaapumistoimijoista ja -paikoista 
sekä antaa rekisterin tietoja valvontaa varten paikallisten 
ensisaapumisvalvontaviranomaisten käyttöön (EtL 83 §).  
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4 ENSISAAPUMISTOIMIJOIDEN TEKEMÄT ILMOITUKSET 

4.1 Toimijan ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai 
lopettamisesta 

 
Ensisaapumistoimija on velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen Ruokavirastoon 
vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan 
olennaista muuttamista tai toiminnan lopettamista (EtL 23 §). Ruokavirasto 
vastaanottaa toimijoiden ilmoitukset. Toiminnan olennaisiksi muutoksiksi katsotaan 
esimerkiksi toiminnan merkittävä kasvaminen tai pieneneminen, ensisaapumispaikan 
vaihtuminen tai yhteystietojen muuttuminen. 
 
Ruokavirasto toimittaa ilmoituksen sille paikalliselle 
ensisaapumisvalvontaviranomaiselle, jonka valvonta-alueella sijaitsevasta 
toimipisteestä toimintaa harjoitetaan. 
  
Vastaanottavan toimijan ilmoitukseen on sisällytettävä ESA:n 8 § 1 momentin 
mukaiset tiedot ja välittävän toimijan ilmoitukseen 8 § 2 momentin mukaiset tiedot 
sisältäen mm. toimijan tiedot, vastaanotettavien tai välitettävien elintarvikkeiden lajin 
ja toiminnan laajuuden. Ilmoituksen tekemiseen käytetään Ruokaviraston 
verkkosivuilta saatavaa lomaketta:  
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/ 
 
Mikäli toimija sekä välittää että vastaanottaa eläinperäisiä elintarvikkeita, on toimijan 
ilmoitettava kumpikin toiminta. Toimijan on eriteltävä ilmoituksessaan 
ensisaapumistoiminnassa vastaanotettavat ja välitettävät elintarvikkeet. 

 

4.2 Kuukausi-ilmoitus vastaanotetuista lähetyksistä 

 
Ensisaapumistoimijan tulee toimittaa Ruokavirastoon kuukausittainen 
yhteenvetoilmoitus kaikista vastaanottamistaan eläinperäisten elintarvikkeiden 
lähetyksistä ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä (ESA 10 § 
2 ja 3 mom.). Esimerkiksi tammikuuta koskevat tiedot on toimitettava viimeistään 15. 
helmikuuta. Poikkeuksena ovat ulkomaiset toimijat, joiden ei tarvitse toimittaa 
kuukausi-ilmoituksia Ruokavirastoon. 
 
Kuukausi-ilmoituksen tulee sisältää Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvän lomakkeen 
mukaiset tiedot: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/ 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/


 
 Ohje 

18401/4 
  

 

 
 
 

9 (25) 

Kuukausi-ilmoituksen voi myös täyttää sähköisesti. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
Ruokaviraston verkkosivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-
asiointi/ensisaapumistoimijan-kuukausi-ilmoituslomake/ 
 
Ruokavirasto taltioi ensisaapumistoimijoilta saamansa kuukausi-ilmoitukset ja 
toimittaa ne tiedoksi paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille valvontaa varten 
(ESA 10 §, 2 mom).  

 

5 ELÄINPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN LUOKITTELU 

5.1 Eläinperäiset elintarvikkeet; pää- ja alaluokat 

 
Eläinperäiset elintarvikkeet luokitellaan pääluokkiin 1-12. Siipikarjanliha (pääluokka 3) 
ja muun eläimen liha (pääluokka 4) jaetaan lisäksi alaluokkiin eläinlajin mukaan. Pää- 
ja alaluokat on esitelty alla olevassa taulukossa 1. 
 

Taulukko 1. 

PÄÄLUOKAT 1 JA 2 

1a naudanliha ja -jauheliha, tuore 

1b naudanliha ja -jauheliha, pakaste 

1c naudanliha MSM, tuore 

1d naudanliha MSM, pakaste 

1e naudanliha, raakalihavalmiste 

1f naudanliha, lihavalmiste 

1g nauta, muut teuraseläimistä saadut tuotteet 

2a sianliha ja -jauheliha, tuore 

2b sianliha ja -jauheliha, pakaste 

2c sianliha MSM, tuore 

2d sianliha MSM, pakaste 

2e sianliha, raakalihavalmiste 

2f sianliha, lihavalmiste 

2g sika, muut teuraseläimistä saadut tuotteet 

PÄÄLUOKKA 3 
Siipikarja: tarkennetaan ilmoittamalla myös alaluokka 

ALALUOKAT 

3a siipikarjanliha ja -jauheliha, tuore 
1 Kana 

2 Kalkkuna 

3 Helmikana 

4 Ankka 

5 Hanhi 

3b siipikarjanliha ja -jauheliha, pakaste 

3c siipikarjanliha MSM, tuore 

3d siipikarjanliha MSM, pakaste 

3e siipikarjanliha, raakalihavalmiste 

3f siipikarjanliha, lihavalmiste 

3g siipikarja, muut teuraseläimistä saadut tuotteet 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ensisaapumistoimijan-kuukausi-ilmoituslomake/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ensisaapumistoimijan-kuukausi-ilmoituslomake/
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Taulukko 1. jatkuu 

PÄÄLUOKKA 4 
Muun eläimen liha: 
tarkennetaan ilmoittamalla 
myös alaluokka 

ALALUOKAT 

4a 
muun eläimen liha ja 
jauheliha, tuore 

1 Onttosarviset, lammas 
2 Onttosarviset, vuohi 
3 Onttosarviset, biisoni ja 

antilooppi 
11a sikaeläimet, villisika, 
tarhattu 
11b sikaeläimet, villisika, 
luonnonvaraiset 
21a kanalinnut, fasaani, 
tarhattu 
21b kanalinnut, fasaani, 
luonnonvaraiset 
22a kanalinnut, viiriäinen, 
tarhattu 
22b kanalinnut, viiriäinen, 
luonnonvaraiset 
23a  kanalinnut, muut, tarhattu 
23b kanalinnut, muut, 
luonnonvaraiset 
31a strutsilinnut, kaikki, 
tarhattu 
31b strutsilinnut, kaikki, 
luonnonvaraiset 
32a sorsalinnut, kaikki, 
tarhattu 
32b sorsalinnut, kaikki 
luonnonvaraiset 
41a jäniseläimet, kaikki, 
tarhattu 
41b jäniseläimet, kaikki, 
luonnonvaraiset 

51a hirvieläimet, hirvet, 
tarhattu 

51b hirvieläimet, hirvet, 
luonnonvaraiset  

52a hirvieläimet, peurat, 
tarhattu 

52b hirvieläimet, peurat, 
luonnonvaraiset 
53a hirvieläimet, kauriit, 
tarhattu 
53b hirvieläimet, kauriit, 
luonnonvaraiset 
54  hirvieläimet, poro 
61a kamelieläimet, kaikki, 
tarhattu 
61b kamelieläimet, kaikki, 
luonnonvaraiset 
71 hevoseläimet, hevonen 
72  hevoseläimet, muut 
81 matelijat, 
krokotiilieläimet 
82 matelijat, liskot 
83 matelijat, käärmeet 
84 matelijat, kilpikonnat 
91 sammakot 
101 kotilot 
111 pussieläimet, kenguru 
121 petoeläimet, karhut 
122 petoeläimet, muut 
123 hyönteiset 

4b 
muun eläimen liha ja 
jauheliha, pakaste 

4c 
muun eläimen liha 
MSM, tuore 

4d 
muun eläimen liha 
MSM, pakaste 

4e 
muun eläimen liha, 
raakalihavalmiste 

4f 
muun eläimen liha, 
lihavalmiste 

4g 
muut eläimet, muut 
teuraseläimistä saadut 
tuotteet 

PÄÄLUOKAT 5-12 
5 Elävät: simpukat, ravut, muut äyriäiset, piikkinahkaiset, vaippaeläimet, merikotilot 

6 Kananmunat 

7 Munat, muut kuin kananmunat 

8 Munatuotteet 

9a Kalastustuotteet, tuoreet ja pakastetut 

9b Kalastustuotteet, jalostetut 

10a Juusto lämpökäsittelemättömästä maidosta 

10b Juusto lämpökäsitellystä maidosta 

11a Nestemäiset maitovalmisteet 

11b Muut maitovalmisteet 

12 Hunaja 
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5.1.1 Hyönteiset elintarvikkeena 
 

Toimijan, joka sisämarkkinakaupassa tuo Suomeen hyönteiselintarvikkeita, tulee 
ilmoittautua Ruokavirastoon ensisaapumistoimijaksi. Hyönteiselintarvikkeita saa 
sisämarkkinakaupassa tuoda Suomeen vain sellaisista sisämarkkinakaupan maista, 
jotka sallivat hyönteisten käytön elintarvikkeeksi, ja joissa hyönteiselintarvikkeiden 
valmistus ja myynti ovat elintarvikevalvonnan piirissä. Tuotavien hyönteislajien tulee 
olla kyseisessä maassa elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä. Elintarvikekäyttöön 
hyväksytyt hyönteislajit saattavat vaihdella eri maiden välillä.  
 
Ruokaviraston verkkosivuille on koottu listaa EU-maissa laillisesti markkinoilla olevista 
hyönteislajeista, joiden tuonti Suomeen on sallittua: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-
alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/lista-siirtymaaikana-
sallituista-hyonteislajeista/ 
 
Kaikki elintarvikkeena käytettävät hyönteislajit on oltava hyväksytty 
uuselintarvikkeeksi tai niistä tulee olla jätettynä uuselintarvikelupahakemus 
komissiolle 1.1.2019 mennessä, jotta niiden markkinointi saa tämän jälkeen jatkua. 
 
Ruokaviraston ohje 10588, Hyönteiset elintarvikkeena, löytyy Ruokaviraston 
verkkosivuilta:  
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-
alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/ohjeet/ 
 

5.2 Yhdistelmäelintarvikkeet 

 
Yhdistelmäelintarvikkeet eivät kuulu ensisaapumistoiminnan piiriin. Niiden 
sisämarkkinatuontivalvonnasta vastaa Suomen Tulli (www.tulli.fi). 
  
Tunnistusmerkin saa liittää yhdistelmäelintarvikkeeseen, joka on valmistettu 
asetuksen EY 853/2004, liite II, I jakso kohta B7 mukaisessa laitoksessa. 
Tunnistusmerkin perusteella ei elintarvikkeesta voi päätellä, onko se eläinperäinen 
elintarvike vai yhdistelmäelintarvike. 
 
Komission laatimien asetuksen EY 853/2004 soveltamisohjeiden kohdassa 3.3. 
käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ja kohdassa 3.4 käsitellään 
yhdistelmäelintarvikkeita. Komission laatima ohje (Guidance Document) on saatavilla 
komission verkkosivuilta:  
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance
_reg-2004-853_en.pdf 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/lista-siirtymaaikana-sallituista-hyonteislajeista/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/lista-siirtymaaikana-sallituista-hyonteislajeista/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/lista-siirtymaaikana-sallituista-hyonteislajeista/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/hyonteiset/ohjeet/
http://www.tulli.fi/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_en.pdf
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Esimerkkejä yhdistelmäelintarvikkeista on koottu Ruokaviraston verkkosivuille, jossa 
myös kerrotaan mahdollisista uusista linjauksista: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-
sveitsi/elintarvikkeet/elaimista-saatavat-ja-yhdistelmaelintarvikkeet/ 

 

6 TOIMIJOIDEN OMAVALVONNALLE ASETETUT VAATIMUKSET 
 
Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää 
huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä 
elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikelain 
vaatimukset (EtL 16 §). Ensisaapumispaikkana toimivan elintarvikehuoneiston 
fyysisestä tilasta vastaa huoneistosta vastuussa oleva toimija ja elintarvikkeiden 
tuonnista vastaa ensisaapumistoimija. 
 
Elintarvikealan kotimaisen toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma 
omavalvonnasta, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa (EtL 20 §). 
Toimijan on toimitettava omavalvontasuunnitelma paikalliselle 
ensisaapumisvalvontaviranomaiselle. Ulkomaisten pysyvien/kausittaisten 
toimijoiden, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto, ei tarvitse esittää kirjallista 
omavalvontasuunnitelmaa vaan riittää, että toimija suullisesti selostaa miten 
omavalvonta toteutuu (EY asetus 852/2004, 5 artikla). 
 
Toimijan on tunnettava maahantuomiaan eläinperäisiä elintarvikkeita mahdollisesti 
koskevat EU:n komission suojapäätökset ja niiden vaatimukset. Suojapäätökset on 
luettavissa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta:  
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-
suojapaatokset 
 

6.1 Eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottavat toimijat 

 
Vastaanottavan toimijan omavalvontasuunnitelman on sisällettävä 
ensisaapumistoiminnasta vähintään seuraavat asiat 
 

• kuvaus ensisaapumistoimintaan liittyvien ilmoitusten tekemisestä. 
Ilmoituksia käsitellään tarkemmin tämän ohjeen kohdassa 4. 

• kuvaus vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta 

• näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma 

• kuvaus omavalvontakirjanpidosta 

• toimenpiteet havaittaessa epäkohtia 
 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elaimista-saatavat-ja-yhdistelmaelintarvikkeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elaimista-saatavat-ja-yhdistelmaelintarvikkeet/
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
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Toimijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lähetysten saapumisesta 
ensisaapumispaikkaan välittömästi niiden saavuttua, jos paikallinen 
ensisaapumisvalvontaviranomainen on katsonut sen välttämättömäksi valvonnan 
kannalta (ESA 10 § 1 mom). 
 

6.1.1 Vastaanotettavien lähetysten tarkastaminen ja vaadittavat asiakirjat 
 
Vastaanotetut lähetyserät on tarkastettava välittömästi niiden saavuttua 
ensisaapumispaikkaan ja varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat 
toisiaan (ESA 11 §).  Kylmäsäilytystä vaativien lähetysten lämpötila on mitattava ja 
kirjattava. 
 
Hyväksytyt laitokset 
Eläinperäisten elintarvikkeiden tulee olla valmistettu hyväksytyssä laitoksessa 
(poikkeuksena hunaja ja hyönteiselintarvikkeet). Listat EU-alueen ja kolmansien 
maiden hyväksytyistä laitoksista löytyvät komission verkkosivuilta:  
EU-alue: 
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_
en 
EU:n ulkopuoliset maat: 
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en 
  
Terveys- ja tunnistusmerkki (pakollinen ja koskee kaikkia eläinperäisiä elintarvikkeita 
lukuun ottamatta hunajaa ja hyönteisiä) 
Eläinperäisissä elintarvikkeissa on oltava terveysmerkki (eläinten ruhot) tai 
tunnistusmerkki (muut eläinperäiset tuotteet). Määritelmät näille löytyvät mm. tämän 
ohjeen kohdasta 2.3 ja ESA 11 §. Terveys- ja tunnistusmerkissä annetaan tieto 
elintarvikkeen valmistaneesta laitoksesta (laitoksen hyväksymisnumero) ja 
jäsenvaltiosta, jossa laitos sijaitsee. Hunaja- ja hyönteiselintarvikepakkauksissa ei 
tarvitse olla tunnistusmerkkiä, koska asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III ei ole 
näitä tuotteita koskevia vaatimuksia, eikä niitä käsitteleviä huoneistoja tarvitse 
hyväksyä laitoksiksi. 
 
Merkki voi olla tuotteessa, kääreessä tai pakkauksessa. Kun eläinperäiset 
elintarvikkeet ovat kuluttajapakkauksessa, tunnistusmerkinnän merkitseminen 
ainoastaan kuluttajapakkaukseen riittää. Teollisuuden raaka-aineeksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden osalta riittää merkintä vain pakkauksessa. Jos lihapakkaus sisältää 
useampia erillisiä kääreitä, joissa ei ole tunnistusmerkintää, ei pakkauksen sisältöä saa 
jakaa lähetettäväksi useampaan eri elintarvikehuoneistoon, vaan pakkauksen sisältö 
voidaan purkaa vasta lopullisessa määränpäässä. 
 
Tunnistusmerkinnän lisäksi pakkauksiin on aina merkittävä myös 
elintarviketietoasetuksen EU 1169/2011 mukainen toimijan nimi ja osoite. Terveys- tai 

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
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tunnistusmerkin käyttöä, käytön rajoituksia, muotoa ja merkintätapaa tarkastellaan 
tarkemmin Ruokaviraston oppaassa 17068 (kts. alla kohta pakkausmerkinnät).  
 
Pakkausmerkinnät 
Elintarviketiedoista on vastuussa toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta 
pidetään kaupan tai jos toimija ei ole Euroopan unionin alueelta, elintarviketta EU-
markkinoille tuova toimija. Ensisaapumistoimijan tulee varmistaa, että eläinperäisissä 
elintarvikkeissa on tarvittavat pakkausmerkinnät ennen kuin ne saatetaan 
markkinoille Suomessa tai niitä jaellaan eteenpäin ensisaapumispaikasta. Myös tori- ja 
kausimyynnissä myytävissä elintarvikkeissa tulee pakkausmerkintöjen olla 
vaadittavilla kielillä.  
 
Pakkausmerkintävaatimuksista on tarkemmin Ruokaviraston ohjeessa 17068 ja 
Ruokaviraston verkkosivuilla: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/ 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-
annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/ 
 
Naudanlihalähetyksissä, niiden kääreissä tai pakkauksissa on oltava naudanlihan 
merkintäjärjestelmän mukaiset merkinnät ja naudanlihaerät on oltava yhdistettävissä 
lähetysasiakirjaan jäljitettävyyskoodin (esimerkiksi eränumero) avulla. Jauhelihalta ei 
vaadita naudanlihan merkintäjärjestelmän tietoja. Ensisaapumistoimijan on siirrettävä 
naudanlihan jäljitettävyyttä koskevat merkinnät sekä naudanlihan 
merkintäjärjestelmän mukaiset merkinnät käärittyihin naudanlihaeriin, jos toimija 
jakaa käärittyjä naudanlihaeriä eteenpäin eikä niissä ole ko. merkintöjä. Naudanlihan 
merkitsemisestä on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston verkkosivuilla:  
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/lih
a-ja-lihavalmisteet/naudanlihan-merkitseminen/ 
 
Asiakirjat 
Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevien lähetysten mukana on oltava riittävät ja 
hyväksyttävät asiakirjat. Erityistakuuasetuksen (EY 1688/2005) piiriin kuuluvien 
naudan, sian ja siipikarjan lihaa, mukaan lukien näistä valmistettua jauhelihaa, sekä 
kananmunia koskevien lähetysten mukana tulee lisäksi olla erityistakuuasetuksen 
mukaiset asiakirjat (kts. salmonellaa koskevat erityistakuut, kohta 7).  
 
Kananmunalähetysten mukana on oltava TRACES -mallin mukainen terveystodistus 
(kts. erityistakuuasetus, liite 5). Vaatimus koskee myös kananmunia, jotka on 
tarkoitettu kuumennettavien tuotteiden valmistukseen. 
 
Suomeen saapuvilta elävien simpukoiden ja ostereiden lähetyksiltä ei vaadita 
asetuksen EY 853/2004 artiklan 7 ja liitteen III jakson VII mukaista 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/liha-ja-lihavalmisteet/naudanlihan-merkitseminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/liha-ja-lihavalmisteet/naudanlihan-merkitseminen/
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rekisteröintiasiakirjaa, jos lähetys tulee eurooppalaisesta elintarvikehuoneistosta/-
laitoksesta eikä suoraan kasvatuspaikalta. Rekisteröintiasiakirja tulee olla eläviä 
simpukoita/ostereita sisältävien lähetysten mukana siihen asti, kun lähetys saapuu 
ensimmäiseen EY 853/2004 mukaiseen laitokseen. Elävillä simpukoilla ja ostereilla 
tulee olla tunnistusmerkki. 
 

6.1.2 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma 
 
Eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottavan toimijan on otettava näytteitä ja tehtävä 
tarpeelliset tutkimukset riskinarvioinnin periaatteita noudattaen. Naudan, sian ja 
siipikarjan lihasta ja näiden eläinlajien lihasta valmistetusta jauhelihasta sekä 
raakalihavalmisteista on tutkittava salmonella (ESA 12 §). Toimija on vastuussa 
elintarvikkeiden turvallisuudesta ja tarvittavien omavalvontatutkimusten tekemisestä 
sen varmistamiseksi. 
  
Tarkempia tietoja ja suosituksia toimijan tutkimussuunnitelman laatimiseen löytyy 
Ruokaviraston ohjeesta 10501 ”Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, 
komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen”, liite 6. Ohje löytyy 
Ruokaviraston verkkosivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/ 
 
Ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelmassa on mahdollista huomioida 
elintarvikkeista tehtyjä omavalvontatutkimuksia, jotka on tehty elintarvikkeen 
valmistusmaassa. Nämä tutkimukset voivat korvata osan Suomessa tehtävistä 
omavalvontatutkimuksista, edellyttäen että tutkimustulokset voidaan yhdistää 
Suomeen tuotuihin elintarvike-eriin. Myös ohjeen 10501 näytteenottosuosituksista 
toimija voi tarvittaessa poiketa perustuen omaan riskinarviointiin (esim. toimijat, joilla 
on paljon lähetyksiä, mutta lähetysten kilomäärät ovat pienet). 
 

6.1.3 Omavalvontakirjanpito 
 
Ensisaapumistoimijan omavalvontakirjanpidosta säädetään asetuksen 118/2006 (ESA) 
13 ja 14 §:ssä. 
 

• Toimijan on pidettävä kirjaa vastaanotettujen eläinperäisten 
elintarvikkeiden lajista ja määrästä, saapumispäivästä (vastaanottopäivä), 
lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta sekä alkuperämaasta ja 
alkuperälaitoksesta (ESA 14 §). Jos toimija toimii myös eläinperäisten 
elintarvikkeiden välittäjänä, tulee vastaanotettujen erien kirjanpito olla 
erillinen välitystoiminnan kirjanpidosta. 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/
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• Kirjanpidosta on myös käytävä ilmi elintarvikkeista tehdyt tutkimukset ja 
niiden tulokset sekä lähetyksissä havaitut puutteet ja niiden johdosta 
tehdyt toimenpiteet (ESA 14 §). 

• Ensisaapumispaikoista eteenpäin toimitettavien lähetysten osalta 
kirjanpidosta on käytävä ilmi elintarvikkeiden laji ja määrä (kg), lähtöpäivä 
sekä vastaanottaja. Lähetysten mukana on seurattava kaupallinen asiakirja, 
josta edellä mainitut tiedot käyvät esille. Ensisaapumistoimijan on 
pyydettäessä toimitettava vastaanottajalle kopiot lähetystä seuranneista 
erityistakuuasiakirjoista (ESA 13 §). 

• Ensisaapumispaikkoihin saapuneet lähetykset on kirjanpidossa kyettävä 
yhdistämään ensisaapumispaikoista eteenpäin toimitettaviin lähetyksiin 
(ESA 14 §). 

• Lähetyksiä koskeva kirjanpito ja lähetyksiä seuranneet asiakirjat on 
säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan (ESA 14 §). 

 

6.1.4 Toimenpiteet havaittaessa epäkohtia 
 
Omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus siitä, miten toimitaan havaittaessa 
epäkohtia (ESA 9 §). 
 

• Toimijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle merkittävistä 
omavalvonnassa tai muuten esille tulleista terveysvaaroista sekä 
toimenpiteistä, joihin kyseisten epäkohtien korjaamiseksi on ryhdytty (EtL 
24 §). 

• Lähetystä ei saa ottaa käyttöön tai luovuttaa edelleen ennen kun sen on 
vastaanottotarkastuksessa todettu vastaavan asiakirjojen sekä 
merkintöjen osalta lainsäädännön vaatimuksia ja että asiakirjat ja lähetys 
vastaavat toisiaan (ESA 11 §). 

• Toimijan on toimittava omavalvontasuunnitelmansa mukaisesti 
vastaanotettuaan tuotteita, jotka ovat suojapäätösten piirissä. Epäselvissä 
tilanteissa tulee ottaa yhteyttä paikalliseen tai Ruokaviraston 
ensisaapumisvalvontaan. 

• Laitokseen kuumennustarkoitukseen tuleva liha (merkitty kaupallisessa 
asiakirjassa), josta omavalvonnassa löytyy salmonella, voidaan ottaa 
tuotannossa käyttöön, jos lopputuotteen turvallisuudesta voidaan 
varmistua (salmonella tuhoutunut) eikä liha aiheuta kontaminaatiovaaraa 
laitoksessa. 

 
Kaupallinen palautus 
Havaitessaan omavalvontatutkimuksessa salmonellaa erityistakuuasetuksen 
tarkoittamassa lihassa toimijan on palautettava tai hävitettävä elintarvike (EtL 23 §). 
Tällaista omaehtoista palautusta kutsutaan kaupalliseksi palautukseksi. 
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Omavalvontatutkimuksessa todetusta salmonellasta ja erän palauttamisesta on 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 
 
Toimijalla on EtL:n 60 §:n 1 momentin mukaan mahdollisuus palauttaa toisesta 
jäsenvaltiosta toimitettu eläinperäinen elintarvike lähtömaahan myös, jos 
 

• elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen tai välivarastoinnin aikana 
muuttunut niin, ettei se täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia tai 

• elintarvike ei täytä EtL:n 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, 
asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia. 

 
Toimijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle EtL:n 18 §:n mukaisesta alkuperää, 
asiakirjoja tai todistuksia koskevien puutteiden johdosta tekemästään kaupallisesta 
palautuksesta sekä palautuksesta, jonka se on tehnyt sen johdosta, että elintarvike ei 
ole täyttänyt sille asetettuja lämpötilamääräyksiä. 
 

6.2 Eläinperäisiä elintarvikkeita välittävät toimijat 

 
Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, 
noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa (EtL 20 §). 
Ensisaapumistoimijan, joka ei itse vastaanota eläinperäisiä elintarvikkeita, 
omavalvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 
 

• Kirjanpito välitettävistä lähetyksistä (ESA 9 §) 

• Kuvaus ilmoitusten tekemisestä  
Ilmoituksen tekemisestä on tarkemmin kerrottu tämän ohjeen kohdassa 
4.1). 

 
Jos toimija toimii sekä vastaanottavana että välittävänä ensisaapumistoimijana, 
hänellä on oltava erilliset kirjanpidot vastaanotetuista ja välitetyistä 
elintarvikelähetyksistä. Lähetyksiä koskeva kirjanpito on säilytettävä vähintään kahden 
vuoden ajan lähetysten välittämisen jälkeen (ESA 14 §). 
 

6.3 Laivamuonitukseen eläinperäisiä elintarvikkeita myyvät toimijat 

 
Suomen lipun alla liikennöiville laivoille muonitukseen myytävät sisämarkkinoilta 
peräisin olevat eläinperäiset elintarvikkeet kuuluvat ensisaapumistoiminnan piiriin. 
Tällaisten toimijoiden on ilmoittauduttava Ruokavirastoon ensisaapumistoimijoiksi ja 
laadittava ensisaapumistoimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma (vastaanottava 
ensisaapumistoimija/välittäjä). Suomen lipun alla liikennöivä laiva voi myös olla 
ensisaapumispaikka.  Jos sama toimija myy sisämarkkinoilta saapuvia eläinperäisiä 
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elintarvikkeita laivoille, jotka liikennöivät muun kuin Suomen lipun alla, nämä 
elintarvikkeet eivät kuulu ensisaapumistoiminnan piiriin. Toimijan pitää kuitenkin 
pyydettäessä osoittaa valvojalle eläinperäisten elintarvikkeiden 
jäljitettävyysvaatimusten mukaisesti, mistä elintarvikkeet on hankittu ja mihin ne on 
toimitettu. 
 

6.4 Etämyynnissä eläinperäisiä elintarvikkeita myyvät ensisaapumistoimijat 

 
Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä etäviestintävälineen, kuten internetin 
verkkokaupan avulla. Etäviestintäväline on mikä tahansa väline, jota voidaan käyttää 
elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä 
kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. Myös puhelin- ja postimyynti ovat 
etämyyntiä. 
 
Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin 
muillakin vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla. Poikkeuksia ei ole. Etämyyntiä 
harjoittavan ensisaapumistoimijan tulee kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Lisäksi 
etämyyntiä harjoittavan ensisaapumistoimijan tulee tehdä 
ensisaapumistoiminnastaan aloitusilmoitus Ruokavirastoon. Pakollisten tuotetta 
koskevien tietojen antamisesta kuluttajalle vastaa etämyyntiä harjoittava toimija. 
Elintarviketietojen oikeellisuudesta ja kaikista pakkauksessa olevista muista tiedoista 
sekä markkinointiaineistosta vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään 
kaupan. Ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät itse vastaa myymiensä tuotteiden 
elintarviketiedoista, eivät kuitenkaan saa toimittaa eteenpäin elintarvikkeita, joiden 
tietävät tai olettavat olevan elintarvikelainsäädännön vastaisia. 
 
Lisätietoa liittyen etämyyntiin löytyy: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/elintarvikkeiden-myynti-
internetissa/ 
 

6.5 Kotimaiset liikkuvat tai kausittaiset ensisaapumistoimijat 

 
Eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinakaupassa Suomeen tuovia kotimaisia 
ensisaapumistoimijoita, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto (nk. liikkuva 
ensisaapumistoimija) ja/tai, joiden toiminta on kausittaista, koskevat samat 
vaatimukset kuin pysyviä ensisaapumistoimijoitakin liittyen mm. 
omavalvontasuunnitelmaan, ilmoitusten tekemiseen, vastaanottotarkastukseen, 
pakkausmerkintöihin, tuotteiden alkuperään sekä tuotteita seuraaviin asiakirjoihin.  
 
Ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista toimijan (luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö) tulee ilmoittautua ensisaapumistoimijaksi Ruokavirastoon. Kopio 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/elintarvikkeiden-myynti-internetissa/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/elintarvikkeiden-myynti-internetissa/
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aloitusilmoituksesta on hyvä pitää mukana liikkuvassa myyntipaikassa esitettäväksi 
tarkastusviranomaiselle tarvittaessa. Ilmoituksen tekemisestä on kerrottu tämän 
ohjeen kohdassa 4.1. 
 
Kausittaisen ja/tai liikkuvan ensisaapumistoimijan on toimitettava Ruokavirastoon 
kuukausiyhteenvetoilmoitus, jolla toimija ilmoittaa jälkikäteen edellisen kuukauden 
osalta tuodut elintarvikkeet. Ilmoituksen tekemisestä on kerrottu tarkemmin tämän 
ohjeen kohdassa 4.2.  
 
Kaikilla kotimaisilla ensisaapumistoimijoilla, myös liikkuvilla ja kausittaisilla toimijoilla, 
on oltava kiinteä ensisaapumispaikka (elintarvikehuoneisto tai laitos), jossa 
ensimmäisenä otetaan vastaan muista EU:n jäsenvaltioista Suomeen toimitetut 
eläinperäiset elintarvikkeet, tai jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä 
elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen (EtL 6 §, 
ESA 4 §). 
 

6.6 Ulkomaiset liikkuvat tai kausittaiset ensisaapumistoimijat 

 
Ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista toimijan (luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö) tulee ilmoittautua ensisaapumistoimijaksi Ruokavirastoon. Kopio 
aloitusilmoituksesta on hyvä pitää mukana myyntipaikassa esitettäväksi 
tarkastusviranomaiselle tarvittaessa. Ilmoitusten tekemisestä on kerrottu tämän 
ohjeen kohdassa 4.1.  
 
Ulkomaisilta liikkuvilta ensisaapumistoimijoilta ei vaadita kiinteää Suomessa 
sijaitsevaa ensisaapumispaikkaa. Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on kuitenkin aina 
tehtävä ilmoitus Suomessa, jos toiminta Suomessa on pysyvää (yhteensä yli 6 kk/v).  
 
Ulkomaisten liikkuvien ensisaapumistoimijoiden, joiden toiminta on kausittaista tai 
tilapäistä (yhteensä alle 6 kk/v), ei tarvitse tehdä liikkuvasta huoneistosta 
elintarvikehuoneistoilmoitusta Suomeen sillä edellytyksellä, että toimija on tehnyt 
kyseisen ilmoituksen jonkun muun EU-maan valvontaviranomaiselle. Jos 
elintarvikehuoneistoilmoitusta ei ole tehty ennen Suomeen tuloa, se tulee tehdä 
siihen kuntaan, jonka alueella toiminta aloitetaan (EtL 14 § 1 mom.). Kopio 
lähtömaassa tehdystä elintarvikehuoneistoilmoituksesta sekä viimeisimmästä 
tarkastuskertomuksesta tulisi pitää mukana myyntipaikassa esitettäväksi tarvittaessa 
elintarvikevalvontaviranomaiselle. 
 
Ulkomaisia liikkuvia ensisaapumistoimijoita suositellaan tiedottamaan ennalta 
paikallista elintarvikevalvontaviranomaista myymään saapumisestaan. Suositellaan, 
että toimija tiedottamisen yhteydessä toimittaa kotimaassaan tehdyn 
elintarvikehuoneistoilmoituksensa paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. 
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Ulkomaisten ensisaapumistoimijoiden, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai joiden 
toiminta on kausittaista, ei tarvitse toimittaa Ruokavirastoon kuukausi-ilmoituksia. 

 

7 SALMONELLAA KOSKEVAT ERITYISTAKUUT 

7.1 Lainsäädäntö 

 
Salmonellaa koskevista erityistakuista säädetään Suomen ja muiden maiden osalta 
seuraavissa Euroopan unionin asetuksissa: 

• EY 853/2004 

• EY 1688/2005  

• EU 427/2012 

• EU 2018/307 

• Eftan valvontaviranomaisen päätös 1/19/KOL 
 

7.2 Erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 vaatimukset 

 
Suomeen toimitettavien naudan, sian ja siipikarjan (kana, kalkkuna, helmikana, ankka 
ja hanhi) lihaa tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on 
oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus 
(salmonella). Kaupallisen asiakirjan pitää olla erityistakuuasetuksen liitteen IV 
mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Huom., asetuksen EY 853/2004 
liitteen I kohdan 1 määritelmän mukaan sisäelimet ja veri katsotaan lihaksi ja 
salmonellaerityistakuut koskevat näin ollen myös näitä tuotteita. 
 
Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla 
yhteisön sisäisen kaupan todistus (liite V, osa 1 ja osa 2).  
 
Em. asiakirjat tulee voida yhdistää lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin. 
Kullekin lähetykselle tulee olla omat asiakirjat rahtikirjan liitteenä. Myös sähköisesti 
vastaanottavalle toimijalle toimitetut asiakirjat voidaan hyväksyä, kunhan toimija 
pystyy osoittamaan, ettei lähetystä toimiteta eteenpäin ennen asiakirjojen saapumista 
ja tarkastamista. 
 
Salmonellanäytteet Suomeen toimitettavasta erityistakuuasetuksen piiriin kuuluvasta 
lihasta on otettava lähettävässä laitoksessa tai elintarvikehuoneistossa (esim. tukku). 
Salmonella-analyysin tulos on oltava negatiivinen. Näytteenotto on kohdistettava 
kuhunkin Suomeen toimitettavaan lähetykseen, millä tarkoitetaan samalla 
lähetysasiakirjalla lähetettyjen samaan elintarvikeryhmään kuuluvien elintarvikkeiden 
joukkoa.  



 
 Ohje 

18401/4 
  

 

 
 
 

21 (25) 

Jos ensimmäinen vastaanottaja EU:n rajatarkastuksen jälkeen on Suomessa (CVED  
-asiakirjan mukaan) riippumatta rajatarkastusmaasta, erää ei lueta 
sisämarkkinakaupan eräksi, vaan kolmasmaatuonniksi.  

Esimerkki: Brasiliasta lähetetään lihalähetys Suomeen. Lähetykselle 
tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus Rotterdamissa Alankomaissa 
ja ensimmäinen vastaanottava yritys rajatarkastuksen jälkeen on 
Suomessa. Tällainen tuonti ei ole sisämarkkinakauppaa, jos koko lähetys 
rajatarkastuksen jälkeen toimitetaan Suomeen.  
 
Jos lähetys sen sijaan jaetaan Rotterdamissa, tulee toimituksista 
sisämarkkinakauppaa ja jokaiselle osalähetykselle on oltava omat 
kaupalliset asiakirjat ja Suomeen toimitettavat lähetykset on tutkittava 
salmonellan varalta eurooppalaisessa lähettävässä laitoksessa tai 
tukussa. 

 
Erityistakuuasiakirjat (kaupallinen asiakirja ja salmonellatodistus) on oltava tehty 
samassa EU:n jäsenvaltiossa.  

Esimerkki: Jos koko lähetys toimitetaan jakamattomana Itävallasta 
Saksan kautta Suomeen niin, että Saksassa lähetys vain varastoidaan (ei 
käsittelyä), kaupallinen asiakirja ja salmonellatestaus voidaan tehdä joko 
Itävallassa tai Saksassa. Jos lähetys jaetaan Saksassa pienempiin eriin, 
joista vain osa lähetetään Suomeen, salmonellatestit ja kaupallinen 
asiakirja on laadittava Saksassa ja niiden tulee kohdistua Suomeen 
toimitettavaan lähetykseen. 

 

7.2.1 Laitokseen kuumennukseen tulevat elintarvikkeet 
 
Lihavalmistelaitokseen tai munatuotteita valmistavaan laitokseen kuumennettavien 
tuotteiden valmistukseen tuotavien elintarvikkeiden mukana tulee olla 
erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 mukainen kaupallinen asiakirja (naudan ja sian 
liha) tai yhteisön sisäisen kaupan todistus (kananmunat), mutta lihaa tai munien 
alkuperäparvia ei ole tarvinnut tutkia salmonellan varalta edellyttäen, että ne tulevat 
käytettäväksi prosessissa, joka takaa salmonellan tuhoutumisen (ESA 5 § 3 mom ja 6 § 
3 mom). Tällaisesta käyttötarkoituksesta on oltava merkintä elintarvikkeen 
asiakirjoissa. Jos lähetys toimitetaan ensisaapumispaikasta eteenpäin toiseen 
laitokseen, tulee lähetykseen lisätä merkintä, josta käy ilmi että liha on tarkoitettu 
kuumennettavaksi. Toimijan tulee myös omavalvonnassaan huolehtia siitä, että 
kuumennettavaksi tarkoitetut elintarvikkeet pidetään erillään muista elintarvikkeista. 
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7.2.2 Poikkeukset erityistakuuasetuksen asiakirjavaatimuksiin 
 
Lähetyksen mukana ei tarvitse toimittaa kaupallista asiakirjaa tai yhteisön sisäisen 
kaupan todistusta (EY 1688/2005, liite IV ja V) eikä salmonellan tutkimustodistusta 
seuraavissa tapauksissa: 
 

• jos lähetys tulee sisämarkkinakaupan maasta, jossa toteutetaan kyseisen 
tuotteen osalta vastaavanlaista komission hyväksymää 
salmonellavalvontaohjelmaa kuin Suomessa: 

o naudan ja sian liha ja jauheliha: Norja, Ruotsi 
o siipikarjan liha ja jauheliha (kana, kalkkuna, helmikana, ankka ja 

hanhi; myös broilerinliha): Norja, Ruotsi  
o broilerin/kanan liha (Gallus gallus) ja jauheliha: Tanska, Islanti 
o kalkkunan liha ja jauheliha: Islanti 
o kananmunat: Norja, Ruotsi, Tanska, Islanti 

• jos tuotteen alkuperä on maassa, jolle on myönnetty ko. tuotetta koskevat 
salmonellaerityistakuut, mutta se kuljetetaan Suomeen sellaisen maan 
kautta, jolla ei ole salmonellaerityistakuita, esimerkiksi Virosta. Kuljetus voi 
sisältää varastointia, mutta ei käsittelyä (esim. uudelleenpakkaaminen). 

 
Erityistakuuasetus EY 1688/2005 ei koske seuraavia elintarvikkeita eli niiltä ei vaadita 
kaupallisia asiakirjoja/yhteisön sisäisen kaupan todistusta, eikä tutkimustodistusta: 

• muiden eläinlajien kuin naudan, sian ja siipikarjan (kana, kalkkuna, 
helmikana, ankka ja hanhi) liha sekä niistä valmistettu jauheliha, 

• mekaanisesti irrotettu liha (luuliha, MSM=mechanically separated meat), 

• minkään eläinlajin lihasta tehdyt raakalihavalmisteet, lihavalmisteet, 

• munatuotteet, 

• muut linnunmunat kuin kananmunat. 
 

7.3 Huomioitavaa erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 mukaisissa asiakirjoissa 

 

• Kaupallinen asiakirja/yhteisön sisäisen kaupan todistus on laadittava 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

• Asetuksen mukaiset asiakirjat tulee voida luotettavasti yhdistää 
elintarvikkeeseen ja lihan osalta myös tutkimustodistukseen. Asiapapereita 
ja elintarvikkeita yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi viitenumerot, 
eränumerot, päivämäärät, tuotenimikkeet ja kilomäärät. Asiakirjojen ja 
elintarvikkeiden yhdistämisessä voidaan käyttää apuna myös 
lähetysluetteloita ja laskuja. 

• Kaupallisen asiakirjan viitenumero on allekirjoittaneen vastuuhenkilön 
antama viitenumero, jonka avulla salmonellatutkimusten analyysitodistus 
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ja tavaraerä ovat yhdistettävissä toisiinsa. Ensisaapumistoimijan on 
tarvittaessa osoitettava jäljitettävyys valvontaviranomaiselle. 

• Kaupallinen asiakirja on laadittava kolmena kappaleena (alkuperäinen ja 
kaksi jäljennöstä). Alkuperäinen kappale lähetetään ensisaapumispaikkaan, 
jonka on säilytettävä se kaksi vuotta. 

• Kaupallisen asiakirjan sivumäärään lasketaan kuuluvaksi myös laboratorion 
tutkimustodistuksen sivut. 

• Kaupallisen asiakirjan 1-kohdan tiedoissa on pääsääntöisesti oltava 
mainittuna lähettävän laitoksen hyväksymisnumero. Jos tuote on peräisin 
muusta hyväksytystä elintarvikehuoneistosta kuin laitosstatuksen 
elintarvikehuoneistosta, ei hyväksymisnumeroa voida vaatia (esim. tukku). 

• Kaupallisen asiakirjan 2-kohdassa on oltava selkeästi vastaanottajan tiedot, 
määränpäälaitoksen hyväksyntänumero ei ole välttämätön. 

• Kaupallisen asiakirjan 6-kohdassa on tarpeettomat vaihtoehdot 
yliviivattava. Ensimmäinen vaihtoehto edellyttää, että lähettäjä toimittaa 
myös laboratorion tutkimustodistuksen. 

• Jos vaadittavia asiakirjoja ei ole, niitä ei voida korvata Suomessa otettavilla 
viranomais- tai omavalvontanäytteillä. Jos toimija ei toimita puuttuvia 
asiakirjoja viranomaisen määräämässä ajassa, viranomainen hylkää 
elintarvikkeen. 

 
Naudan, sian ja siipikarjan lihaan ja jauhelihaan liittyvät näytteenoton säännöt on 
esitetty asetuksen liitteissä I ja II ja kananmunien emoparviin liittyvät näytteenoton 
säännöt liitteessä III. Näytteiden määrä riippuu lähetyksen sisältämien 
pakkausyksiköiden lukumäärästä. 
 

8 VIRANOMAISEN HYLKÄÄMÄ LÄHETYS 
 
Jos paikallinen ensisaapumisvalvontaviranomainen hylkää elintarvikelähetyksen ja 
antaa toimijalle mahdollisuuden palauttaa elintarvikkeen lähtömaahan, sitä ei saa 
palauttaa ennen kuin Ruokavirasto on varmistanut lähtömaan viranomaisilta, että 
elintarvikkeen saa palauttaa kyseiseen maahan (EtL 60 §, ESA 17 §). 
 
Paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tulee ilmoittaa Ruokavirastoon 
ensisaapumistoimijan aikomuksesta palauttaa hylätty elintarvike lähtömaahan. 
Pyynnön mukana tulee toimittaa asetuksen 118/2006 liitteen 2 mukainen lomake tai 
vastaavat tiedot. Ruokavirasto lähettää palautuslupakyselyn lähtömaan 
valvontaviranomaisille ja palautusluvan saatuaan Ruokavirasto ilmoittaa asiasta 
kyseiselle paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle. 
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9 TAKAISINVEDOT 
 
Elintarvikealan toimijalla on velvollisuus aloittaa takaisinveto, jos sen maahantuoma, 
tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeen 
turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen. Takaisinvetoon kuuluu viranomaisten 
tiedottaminen, joka on hyvä tehdä erityisellä takaisinvetolomakkeella, tuotteiden 
markkinoilta poistamisen järjestäminen sekä tarvittaessa myös kuluttajien 
tiedottaminen elintarvikkeessa olevasta virheestä. Myynnistä poistetut ja varastoissa 
vielä olevat elintarvikkeet voidaan joissain tapauksissa korjata myyntikelpoisiksi, 
mutta yleensä toimijan tulee hävittää ne asianmukaisesti. Takaisinvetoa valvoo ja 
toimijaa ohjaa oman valvonta-alueen elintarvikevalvontaviranomainen. 
Takaisinvetolomake lähetetään tälle viranomaiselle, sekä osoitteeseen 
takaisinvedot@ruokavirasto.fi.  
 
Takaisinvetolomake ja -ohjeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/ 
 

10 RUOKAVIRASTON ENSISAAPUMISVALVONNAN YHTEYSTIEDOT  
 
Ensisaapumisvalvontaan liittyvät yhteydenotot joko sähköpostitse 
ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi tai postitse: 

Ruokavirasto 
 Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö 
 Ensisaapumisvalvonta  

PL 200 
 00027 RUOKAVIRASTO 
 

11 OHJEEN JA LOMAKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN   
 
Ruokavirasto päivittää tätä ohjetta tarpeen mukaan. Ensisaapumistoiminnan ohjeet ja 
lomakkeet julkaistaan ja päivitetään ainoastaan Ruokaviraston verkkosivuilla:  
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumistoiminta-ja--valvonta/ 
 

 
Tämä ohje tulee voimaan 22.8.2019. 
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Muutokset versioon 2 nähden: 
 

• lisätty pikaohje 

• lisätty osiot hyönteisistä elintarvikkeena, laivamuonituksesta, etämyynnistä ja 
liikkuvista ja kausittaisista myyjistä 

• lisätty tietoa sähköisestä kuukausi-ilmoituksesta 

• lisätty tietoa Tanskalle ja Islannille myönnetyistä salmonellaa koskevista 
erityistakuista 

• täydennetty lainsäädäntöosioita 

• poistettu vaatimus, että eläviä simpukoita ja ostereita sisältävien lähetysten 
mukana tulisi olla EY 853/2004 mukainen rekisteröintitodistus 

 
Muutokset versioon 3 nähden: 
 

• korjattu asetusten kirjoitusasua 

• korjattu ohjeen viittauksia 


