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Lausuntopyyntö 1925/13/2013      
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI IL-
MOITETTUJEN ELINTARVIKEHUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA ANNETUN 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 

 
Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Maa- ja 
metsätalousministeriön asetukseksi ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehy-
gieniasta annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Liitto tuo 
Maa- ja metsätalousministeriön tiedoksi seuraavat kommentit luonnokseen liittyen:  
 
§4 Toiminnalliset vaatimukset: Täsmennys, että metsästäjien yksityistilaisuuksissa tar-
jottavalla lihalla tarkoitetaan luonnonvaraista riistaa, on hyödyllinen täsmennys tulkintava-
raisuuksien välttämiseksi.  
 
§8 Tarjoilulämpötilat: Asetusehdotuksessa täsmennetään, että helposti pilaantuvia elin-
tarvikkeita saa pitää tarjolla kerran, mikä täsmentää tarjolla pitämisen ehtoja. Lisäksi pois-
tettu hävityskehoitus helpottaa kerran tarjolla olleiden ruokien edelleen käyttöä mm. hy-
väntekeväisyystarkoituksiin.  

§10 Pakasteet: KtM:n asetus jäätelöistä 4/1999 oli jäätelön säilytys- ja kuljetuslämpötilo-
jen suhteen huomattavasti annettua asetusluonnosta tiukempi, sillä jäätelöasetuksessa 
todettiin mm. seuraavaa: ”Lämpimämmässä kuin -18 Celsius-asteessa säilytettyä jäätelöä 
ei saa uudelleen siirtää -18 Celsius-astetta kylmempään tilaan.” Tämä määräys puuttuu 
asetusluonnoksesta kokonaan. Jäätelö on herkkä elintarvike, jonka laatu kärsii lämpötilo-
jen vaihtelusta. Vaikkakin asetusluonnoksessa todetaan, että jäätelön kuljetus- ja säilytys-
lämpötilan tulee olla vakaa, se antaa silti erivapauden siirtää kerran lämmenneet tuotteet 
takaisin kylmempään tilaan.   

Mikäli jäätelön säilytys ja kuljetuslämpötilat vaihtelevat ennen nauttimista, on riskinä se, 
että tuotteeseen on muodostunut jää- ja sokerikiteitä, jotka heikentävät jäätelön suutun-
tumaa merkittävästi. Kuitenkin tuotteen valmistaja on lähtökohtaisesti vastuussa tuotteen 
laadusta. Jättämällä jäätelöasetuksen täsmennyksen uudelleenjäähdyttämisen kieltämi-
sestä pois, asetetaan elintarviketeollisuuden toimija heikkoon asemaan, sillä jos uudel-
leenjäädyttämistä ei jatkossakaan kielletä (logistiikkaketjun eri vaiheissa), ei elintarvikete-
ollisuuden toimija voi vaikuttaa tuotteensa laatuun lähetyslaituriaan pidemmälle.  

Ehdotamme, että §10 Pakasteet 1. momenttiin lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen 
seuraava lause: ”Lämpimämmässä kuin -18 oC säilytettyä jäätelöä ei saa uudelleen siirtää 
-18 oC kylmempään tilaan.” Perustelut: Jäätelötuote, jota ei ole tarkoitettu edelleen pro-
sessoitavaksi, ei kestä lämpötilan vaihteluja. On tärkeää, että jäätelötuotteiden laadun py-
syvyys turvataan vastaavalla tasolla, mitä jo kumotussa jäätelöasetuksessa turvattiin.  
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1. momenttiin loppuun on syytä lisätä myös viittaus Pakasteasetukseen selkeämmin 
esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Muiden pakasteiden kuljetuksesta ja säilytyksestä sääde-
tään erikseen Pakasteasetuksessa 818/2012”. Perustelut: Mikäli asetustekstissä viita-
taan muuhun lainsäädäntöön, on hyvä antaa suora viite asetuksen numeroon, minkä 
avulla elintarvikealan toimija löytää toimintaansa koskevan lainsäädännön helpommin.  
 
§13 Liha- ja kalastustuotteiden sekä elävien simpukoiden myynti: Asetusluonnok-
sessa täsmennetään, että kalastustuotteen pyynti- tai nostopäivä tulee ilmoittaa myös 
toimittaessa tuotteita vähittäiskaupasta toiseen. Täsmennys tarkentaa kalastustuotteiden 
myynnin ehtoja myös vähittäiskaupan sisäisessä toiminnassa.  
 
19 a § Raakamaidon ja muun lämpökäsittelemättömän maidon luovutus: Raaka-
maidon käyttäminen elintarvikkeena tai elintarvikkeiden raaka-aineena on nouseva trendi, 
joka vakavimmillaan voi johtaa hengenvaaralliseen ruokamyrkytystilaan. Sen vuoksi ase-
tusluonnoksen täsmennys on tervetullut tiukennus raakamaidon käytön ehtoihin.  
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