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Valtioneuvoston asetus
eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun

valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat 2 § asetuksessa
164/2016 ja 3 § osaksi asetuksessa 164/2016 seuraavasti:

2 § 

Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle

Seuraavien tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle katsotaan elintarvikehy-
gieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäl-
jempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläinperäi-
siä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvik-
keiden hygienia-asetus, 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa ja elintarvikelain 22 §:n 1
momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi: 

1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, lehtivihannekset enintään 50000 kiloa vuodessa,
muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100000 kiloa vuodessa
sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

2) kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina, enintään 5000 kiloa vuodessa;
3) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset

linnut, enintään 3000 eläintä vuodessa sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hir-
veä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden; 

4) ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään 2500 kiloa vuodessa;
5) muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2500 kiloa vuodessa;
6) kananmunat alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myyn-

nissä, enintään 20 000 kiloa vuodessa;
7) muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa vuodessa.

3 §

Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Seuraavien tuotteiden toimittaminen tuottajalta paikalliseen vähittäismyyntiin, josta
tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle, katsotaan yleisen elintarvikehygienia-asetuksen
1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuk-
sen 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdan ja elintarvikelain 22 §:n 5 momentissa tarkoite-
tuksi toiminnaksi:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.
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1) idut enintään 5 000 kiloa vuodessa, lehtivihannekset enintään 50000 kiloa vuodessa,
muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100000 kiloa vuodessa
sekä hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

2) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1000 eläintä vuodessa ja luonnonvaraiset
linnut, enintään 3000 eläintä vuodessa, sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hir-
veä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuruetta kohden;

3) jäädytetty ternimaito, enintään 2500 kiloa vuodessa;
4) kananmunat, jos ne toimitetaan vähittäiskauppoihin neuvoston asetuksen (EY) N:o

1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämi-
sen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/200834 artiklassa tar-
koitetulla poikkeusalueella, enintään 30 000 kiloa vuodessa;

5) muut linnunmunat, enintään 5000 kiloa vuodessa.
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


