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Luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta
Pyydettynä lausuntona luonnoksesta elintarvikelain muutokseksi Elintarviketeollisuusliitto saattaa ministeriön tietoon seuraavaa:
Elintarviketeollisuusliitto kannattaa muutoksen keskeisinä tavoitteina olevia alan
toimijoille lainsäädännön aiheuttaman byrokratian vähentämistä sekä elintarvikevalvonnan suuntaamista nykyistä paremmin riskiperusteiseksi. On myös hyvä, että toiminnanharjoittajille työtä aiheuttavista ilmoitusvelvollisuuksista päättäminen nostetaan lain tasolle eikä niitä jätetä Eviran antamien määräysten ja
ohjeiden varaan. Elintarviketeollisuusliitto toteaa tyydytyksellä, että elintarvikelakia on nyt lähdetty kehittämään tähän suuntaan.
Elintarviketeollisuusliitolla ei ole merkittävää huomauttamista lausunnolla olevan
luonnoksen yksityiskohtiin. Liitto haluaa kuitenkin saattaa ministeriön tietoon jo
tässä yhteydessä alla olevat näkökohdat:

Yleistä
Lain muutosten tarkemmasta sisällöstä säädetään monessa kohdin myöhemmin
joko MMM:n asetuksella tai Eviran määräyksellä tai ohjeella. Liitto korostaa, että
näiden alempiasteisten säädösten ja ohjeiden valmistelussa tulee kuulla toimijoiden mielipidettä jo säädöksen valmisteluvaiheessa. Uusista säädöksistä tiedon saanti ja niiden sisällön soveltaminen on usein ongelmallista erityisesti pienille elintarvikealan toimijoille. Liitto tähdentääkin, että paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävänä tulisi myös olla riittävä uusista säädöksistä tiedottaminen, ohjeistaminen ja neuvonta.
13 §

Pidämme pykälään sisältyvää ilmoitetun huoneiston ja laitokseksi hyväksytyn
elintarvikehuoneiston jakoa onnistuneena. Pykälän 3. momentti jättää avoimeksi
mitä on sen tarkoittama vähäriskinen toiminta. Sen tarkka yksilöinti on siksi tarpeen myöhemmin annettavassa MMM:n asetuksessa.

14 §

Koska lain muutokseen ei ole sisällytetty muutoksia eri ministeriöiden nykyisiin
toimivaltajakoihin, on ymmärrettävää, että alkoholilain tarkoittamien tuotteiden
valmistus- ja varastopaikkailmoitukset käsittelee sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto. Pidämme tärkeänä, että vastaisuudessa päästäisiin tilanteeseen, jossa elintarvikehuoneistoilmoitusten käsittelijä käsittelisi myös näiden
huoneistojen ilmoitukset, ja elintarvikelaki muutetaan tältä osin myöhemmin.

14 § ja 21 § Vientiä harjoittavilta yrityksiltä asiakkaat tai tuotteen vastaanottajamaan viranomaiset ovat voineet edellyttää todistusta siitä, että sen omavalvonta on viranomaisten hyväksymää. Nyt tällaisena todistuksena on usein riittänyt elintarvikelain 21 §:n mukainen todistus toimijan ao. huoneistossa tekemän omavalvonnan
hyväksymisestä. Koska tällaista todistusta ei saataisi enää jatkossa, korostamme, että ilmoituksen käsittelevällä viranomaisella tulee olla valmius kirjoittaa todistus, jossa se vakuuttaa ao. huoneiston ja sen toimijan omavalvonnan olevan
virallisen valvonnan piirissä.
33 §

Tarkastuskertomukset olisivat vastaisuudessa ainakin suppeassa muodossaan
julkisia asiakirjoja. Tarkastuksessa käydään usein läpi ja se perustuu toimijan
kannalta myös liikesalaisuuden piiriin kuuluviin asioihin. Osa tarkastuksen päätelmistä voi olla seurausta myös puhtaasta väärin käsityksestä asiasta, jota ei
voinut tarkistaa itse tarkastuksen yhteydessä.
Esitämme harkittavaksi, että jo lakiin tai ainakin Eviran määräykseen sisältyy
kunnalle velvoite, että tarkastuksen kohteena olevalla toimijalla on oltava mahdollisuus tehdä korjaava huomautus elintarvikevalvonnan tuloksiin ennen niiden
julkaisemista.
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