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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI RUOKAVIRASTOSTA JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi.  
 
Uuden maakuntahallinnon myötä ohjaus yhdestä virastosta todennäköisesti yhtenäis-
täisi viraston antamaa ohjausta, mikä on elinkeinon kannalta suotavaa. ETL pitää tär-
keänä, että uuden Ruokaviraston myötä pystytään resursseja kohdentamaan esimer-
kiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, mitkä puolestaan antavat mahdollisuuden tehos-
taa käytännön valvontatyötä sekä mahdollistaa aiempaa paremmin erilaisten valvonta- 
ja tutkimustulosten hyödyntämisen.  
 
1§ 
ETL:n esittää, että lain toimialaa koskevaan artiklaan lisättäisiin elinkeinon toimintaedel-
lytysten edistäminen: Elintarvikealan toimintaedellytysten, elintarvikkeiden ja maa- ja 
metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvin-
voinnin sekä kasvinterveyden edistämistä, valvontaa ja tutkimusta  sekä Euroopan 
unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien 
maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toi-
meenpanotehtäviä vasten on Ruokavirasto.  
 
2§ 
Kohdassa 4 mainitaan laboratoriodiagnostiikka ja vertailulaboratoriotoiminta. ETL kan-
taa yleisesti huolta laboratoriopalvelujen tarjonnan niukkenemisesta tilanteessa, jossa 
niillä on yhä enemmän merkitystä niin lainsäädännön muuttuvien vaatimusten kuin tuo-
tekehityksenkin kannalta. Elintarviketeollisuuden omavalvonnalle sekä tuotekehitykselle 
on erittäin tärkeää, että Ruokavirastolle taataan riittävät resurssit elintarvikkeiden koos-
tumus- ja vierasaineanalytiikan ylläpitoon ja kehittämiseen.  
 
Kohdassa 7 todetaan viennin edistäminen. Elintarviketeollisuusliitto ry pitää erittäin tär-
keänä, että vientiasioiden hoitaminen on nimenomaisesti kirjattu Ruokaviraston laissa 
säädettyihin tehtäviin. Tehtävien kirjaaminen lakiin huomioi viennille nykyään Suomes-
sa annetun painoarvon elintarvikealalla, selkeyttää tehtävän merkitystä Ruokaviraston 
sisällä, estää tilanteen, jossa elintarvikeketjulle tärkeän viranomaispalvelun saatavuus 



   
 
 
 

 
 

 

 

on epävarmaa sekä osoittaa Ruokaviraston selkeän toimivallan ulkomaalaisille viran-
omaisille. 
 
Ruokaviennin merkitys ja viennin kehittäminen on kirjattu paitsi nykyiseen hallitusoh-
jelmaan, myös keskeiseksi teemaksi Ruokapoliittiseen selontekoon, Ruoka2030:een. 
Yritykset ovat avainasemassa viennin kasvattamisessa, mutta valtion on tarjottava 
apuaan erityisesti niillä markkinoilla, joilla sitä eniten tarvitaan ja joilla valtion avustaval-
la roolilla on merkitystä. Uusien EU:n ulkopuolisten markkina-alueiden avaaminen eri-
tyisesti eläin- ja kasviperäisille elintarvikkeille on haasteellista monen kohdemaan ras-
kaan markkinoillepääsyprosessin vuoksi. Tältä osin lakiluonnos vastaa hyvin selonteon 
toimenpide-ehdotukseen ”Huolehditaan siitä, että viranomaisilla on edellytykset toden-
taa virallisten vientivaatimusten täyttyminen ja osallistua markkinoiden avaamiseksi 
välttämättömien viranomaistietojen toimittamiseen kolmansille maille”.  
 
Ruokaviraston tehtävissä kohdassa 10 todetaan toimialaansa liittyvä neuvonta. ETL pi-
tää Elintarviketurvallisuusviraston viime aikaista lähestymistapaa ”valvojasta valmenta-
jaksi” erittäin hyvänä. On tärkeää, että neuvova ja elinkeinon toimintaedellytyksiä edis-
tävä ote säilyy ja kehittyy myös uudessa Ruokavirastossa. 
 
8§ 
ETL pitää tärkeänä, että Ruokaviraston myötä tehostettu toiminta heijastuu myös elin-
keinon valvontamaksuja alentavasti. 
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