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RUOKAVIRASTON MÄÄRÄYS EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOISTA SUOMEEN TUOTUJA 

ELÄINPERÄISIÄ ELINTARVIKKEITA KOSKEVASTA ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA  

Ruokavirasto määrää 9 päivänä huhtikuuta 2021 annetun elintarvikelain (297/2021) 49 §:n 

nojalla tiettyjä Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita 

koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä määräystä sovelletaan eräiden eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin 

Euroopan unionin sisämarkkinoilta.  

2 §  

Määritelmät 

Eläinperäisellä elintarvikkeella tarkoitetaan eläinperäistä elintarviketta siten kuin 

se on määritelty elintarvikelain 5 §:ssä.  

 

Lihalla tarkoitetaan eläinperäistä elintarviketta siten kuin se on määritelty 

eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä 

eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-asetus, liitteen I kohdassa 1.1.   

Erityistakuilla tarkoitetaan tiettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevia erityisiä 

hygieniasääntöjä siten kuin on määritelty eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-

asetuksen 8 artiklassa. 

 

Raakalihavalmisteella tarkoitetaan eläinperäistä elintarviketta siten kuin se on 

määritelty eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 

1.15.  
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Lämpökäsittelemättömällä maidolla tarkoitetaan maitoa, jota ei ole lämpö-

käsitelty eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-asetuksen, liitteen III, IX jakson, 

II luvun, kohdan II mukaisesti.  

 

Vastaanottopaikalla tarkoitetaan sitä elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä 

otetaan vastaan sisämarkkinoilta tuotua eläinperäistä elintarviketta. 

 

3 §  

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat eläinperäiset elintarvikkeet  

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia elintarvikkeita: 

- eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklassa luetellut 

salmonellaerityistakuutuotteet: raaka naudan ja sian liha, mukaan lukien 

jauheliha, kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, 

ankkojen ja hanhien liha, mukaan lukien jauheliha sekä raa´at kananmunat  

- muu eläimistä saatu raaka liha 

- kaikista eläinlajeista peräisin olevat raakalihavalmisteet  

- lämpökäsittelemätön maito  

- lämpökäsittelemättömästä maidosta valmistetut juustot  

 

4 §  

Ilmoitukset 

 Ilmoitettavat tiedot ovat:  

- elintarvikelajin koodi liitteen 1 mukaisesti 

- alkuperälaitoksen tiedot (maatunnus ja laitoksen hyväksymisnumero) 

- lähettävän laitoksen (maatunnus, laitoksen hyväksymisnumero) tai muun 

elintarvikehuoneiston (maatunnus ja esim. tukun/varaston nimi) tiedot 

- määrä (kg/l) 

- vastaanottopaikka 

Ilmoituksen tekemisestä vastaa maahantuoja. Ilmoitus tehdään neljästi vuodessa 

takautuvasti edeltävien kolmen kuukauden osalta, 15.1., 15.4., 15.7. ja 15.10. 

mennessä. Ilmoitukset voi tehdä myös kuukausittain seuraavan kuukauden 15. 
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päivään mennessä. Toimija voi tehdä ilmoituksen myös yksittäisistä 

vastaanotetuista lähetyksistä niin halutessaan.  Ilmoitus tulee tehdä myös niiltä 

kuukausilta, joiden aikana tuontia sisämarkkinoilta ei ole ollut.  

Ilmoitus 3 §:ssä mainituista elintarvikkeista tehdään käyttäen Ruokaviraston tätä 

tarkoitusta varten ylläpitämää sähköistä järjestelmää. Toimija voi kirjautua 

järjestelmään Ruokaviraston internetsivuilla olevan linkin kautta. Vaihtoehtoisesti 

toimija voi ilmoittaa tiedot käyttäen Ruokaviraston internetsivuilla olevaa 

lomaketta tai muuta Ruokaviraston hyväksymää tapaa. Toimijan tulee lähettää 

tämä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ja Ruokavirastolle. 

5 §  

Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021 ja on voimassa 

toistaiseksi.  

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2021 

 

Osastonjohtaja  Marjatta Rahkio  

  

Ylitarkastaja   Britta Wiander  

 

Liite 1 Ilmoitettavien elintarvikelajien koodit 

Tämä määräys on saatavissa  

• https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/ (FINLEX ® - Viranomaisten 

määräyskokoelmat: Ruokavirasto) 

• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 029 530 0400, 

sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
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                                  Määräys, liite 1 

Ilmoitettavien elintarvikelajien koodit  

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 

2a sianliha ja -jauheliha, tuore 

2b sianliha ja -jauheliha, pakaste 

2c sianliha MSM, tuore 

2d sianliha MSM, pakaste 

2e sianliha, raakalihavalmiste 

 
 

 

PÄÄLUOKKA 3 
Siipikarja (tarhattu): tarkennetaan ilmoittamalla myös alaluokka 

ALALUOKAT 

3a siipikarjanliha ja -jauheliha, tuore 
1 kana 

2 kalkkuna 

3 helmikana  

4 ankka 

5 hanhi               6 muu 

3b siipikarjanliha ja -jauheliha, pakaste 

3c siipikarjanliha MSM, tuore 

3d siipikarjanliha MSM, pakaste 

3e siipikarjanliha, raakalihavalmiste 

 
  

 

PÄÄLUOKKA 4 
Muun eläimen liha: tarkennetaan ilmoittamalla myös alaluokka 

ALALUOKAT 

4a muun eläimen liha ja jauheliha, tuore (sis. MSM*) 1 lammas  
2 villisika, tarhattu 
3 villisika, luonnonvarainen 
4 muut sorkkaeläimet, tarhattu 
   (esim. vuohi, biisoni)  
5 muut sorkkaeläimet, luonnon- 
   varaiset (esim. hirvi, peura,  
   poro, kauris) 
6 linnut, luonnonvaraiset 
7 hevonen  
8 hyönteiset 
9 matelijat 
10 karhut ja muut petoeläimet 
11 muu 

4b muun eläimen liha ja jauheliha, pakaste (sis. MSM*) 

4e muun eläimen liha, raakalihavalmiste 

 

*MSM = Mechanically Separated Meat 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

PÄÄLUOKAT 6, 10a ja 13 

6 kananmunat 

10a juusto lämpökäsittelemättömästä maidosta (kaikki eläimet)  

13 lämpökäsittelemätön maito (kaikki eläimet) 

 


