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Alkutuotannon suoramyynti 

= Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon 
tuotteiden myynti  

 

• Ei vaadi elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä 

• Koskee kasveista saatavia tuotteita, sieniä, hunajaa, 
kalastustuotteita ja kananmunia, tietyin rajoituksin myös 
luonnonvaraista riistaa 

• Tuotteet tulee myydä alkutuotannon tuotteina  

 – Kasveilla sallitaan kauppakunnostus  

 – Kalat myydään perkaamattomina tai   
    kalastusaluksella perattuina, ei muita käsittelyjä  

 – Kananmunat tulee leimata kanalatunnuksella  

 

 



Alkutuotannon suoramyynti 

• Tuotteet myytävä itse suoraan kuluttajalle tai pienimuotoiseen 
paikalliseen vähittäismyyntiin, ei välikäsiä  

• Sallittu tiettyihin painorajoihin asti (VN asetus 1258/2011)  

 (mm. lehtivihannekset 5 000 kiloa vuodessa, muut 
 kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet 
 10 000 kiloa vuodessa sekä hunaja 1 000 kiloa 
 vuodessa; kalastustuotteet 5 000 kiloa vuodessa;  
 ternimaito 2 500 kiloa vuodessa; muu raakamaito 2 500 
 kiloa vuodessa; kananmunat 10 000 kiloa vuodessa; muut 
 linnunmunat 2 500 kiloa vuodessa) 

• Myyjän tulee tällöin olla rekisteröitynyt alkutuotannon 
toimijaksi (Mavin tietokanta/kunnan rekisteri)  

• Valvonta tehdään alkutuotannon toiminnan osana 



Elintarvikehuoneisto 

• Mikäli edellä esitetyt enimmäismäärät ylittyvät tai 
myynnissä on muita kuin oman tuotannon tuotteita, tai 
mikäli tuotteita jalostetaan kauppakunnostusta 
pidemmälle, on tehtävä ilmoitus 
elintarvikehuoneistosta 

• Ilmoitus tehtävä 4 vkoa ennen toiminnan aloittamista 

 

 Ilmoituskaavake 

 Elintarvikehuoneiston vaatimukset 

  Elintarvikehygieniasäännökset 

  

 

 

../Oppaat ja ohjeet/Ilmoitus_elintarvikehuoneistosta_7.5.2012.doc
../Oppaat ja ohjeet/Elintarvikehuoneistojen_vaatimusten_paaperiaatteet.pdf
../Oppaat ja ohjeet/Elintarvikehygieniasaannokset_2012.pdf


Omavalvontasuunnitelman sisältö  

• Sisällön laajuus on yhtä laaja kuin mitä oma 
toiminta edellyttää eli tarkoitus on, että kuvataan 
oma toiminta sellaisena kuin se todellisuudessa on 
(+ ajan tasalla pitäminen!)  

• Omavalvontasuunnitelma on apuna riskien 
hallinnassa  

• Ohjeita suunnitelman tekemiseen on saatavana  

 – Eri toimialojen järjestöiltä  

 – Kunnan terveysvalvonnalta  

• Tulee olla aina viranomaisen tarkastettavissa  

 



Perusasioita 

• Puhtaat ja tuoreet raaka-aineet  

• Puhtaat työvälineet  

• Henkilökohtainen hygienia  

• Käsienpesupisteet  

• Jätehuolto  

• Raakojen (liha ja kala) ja kypsennettyjen 
tuotteiden erillään pitäminen  

• Myyntipaikan ulkoiset olosuhteet (maasto yms.)  
 

Omavalvontasuunnitelma  

../Oppaat ja ohjeet/Elintarvikehuoneiston_omavalvontaohjeistus.pdf
../Oppaat ja ohjeet/Elintarvikehuoneiston_omavalvontaohjeistus.pdf


Pakkausmerkintälainsäädäntö 

• Koskee sekä pakattuja että joiltakin osin 
pakkaamattomana myytäviä elintarvikkeita  

• Tärkeää informaatiota, jota pitää antaa siksi, että  

 –kuluttajan turvallisuus ei vaarannu  

 –kuluttajaa ei johdeta harhaan  

 –kuluttajaa suojataan taloudellisilta tappioilta  

• Laaja paketti kokonaisuudessaan  

• Suositus: Pakkausmerkintäopas (Eviran ohje 
17005/4)  

../Oppaat ja ohjeet/Pakkausmerkintaopas_elintarvikevalvojille_ja_elintarvikealan_toimijoille.pdf


Pakolliset pakkausmerkinnät 

1. elintarvikkeen nimi  
2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä  
3. sisällön määrä  
4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta  
5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, 
toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite  
6. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan  
7. elintarvike-erän tunnus  
8. säilytysohje tarvittaessa  
9. käyttöohje tarvittaessa  
10. varoitusmerkintä tarvittaessa  
11. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä 
elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä 
elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 painoprosenttia 



Joitakin helpotuksia tuotteiden 

pakkausmerkintävaatimuksissa  

 

• Kotitaloudessa valmistetut tilapäisesti myytävät tuotteet  

 – Merkinnöiksi riittää: elintarvikkeen nimi, 
yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ja valmistuspäivä  

 

• Läpinäkyvässä pakkauksessa tai irtomyynnissä olevat 
marjat, hedelmät, kasvikset ja sienet  

 –Merkinnöiksi riittää: sisällön määrä (valmiiksi 
 pakatuissa tuotteissa) ja alkuperämaa  

 



Vaatimus jäljitettävyydelle  

• Kirjanpito (tai muu tieto) siitä, mistä myytävät 
elintarvikkeet on eräkohtaisesti hankittu  

• Kirjanpito (tai muu tieto) siitä, mihin 
elintarvikkeet myydään, ellei ostaja ole 
loppukuluttaja  

• Eli yleissääntö jäljitettävyydelle 
elintarvikeketjussa on tiedonkulku ”yksi askel 
eteen ja yksi askel taakse”  

• Tiedot tulee pystyä antamaan viranomaiselle 
pyydettäessä  



Yhteenveto 

• Kaiken kaikkiaan elintarvikelain asetuksilla 
ja säädöksillä pyritään varmistumaan siitä 
että kuluttajan turvallisuus ei vaarannu 
missään kohtaa ketjua, kaikkien yhteinen 
etu 

• Byrokratian määrä saattaa hirvittää, mutta 
siitä selviää kyllä, kertaalleen kunnolla 
tehtyä omavalvontasuunnitelmaa on 
helppo tilanteiden muuttuessa päivittää 



Suoramyynnin uudet välineet 

• Ruokaa verkosta?  

• Oikea paketointi ja toimitustapa 

ensiarvoisen tärkeitä 

• Nettitilaus suoraan tuottajalta? 

 MTK:n jäsenille alennus Itella Termo –

 palvelusta, tuottajien yhteinen 

 verkkokauppapaikka suunnitteilla 


