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Laki
elintarvikelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan elintarvikelain (23/2006) 34 §:n 6 momentti ja
muutetaan 5 § ja 34 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 § laissa 1239/2016,

34 §:n 1 momentti laissa 365/2013 ja 34 §:n 4 momentti osaksi laissa 365/2013, seuraa-
vasti:

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden terveydentilaa koskevista vaatimuksista sää-
detään myös tartuntatautilaissa (1227/2016). Talousveden laadusta ja veden välityksellä
leviävän taudin ehkäisystä säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994). Elintarviketur-
vallisuuteen vaikuttavasta eläintautien ja eläimistä ihmisiin leviävien tautien vastustami-
sesta säädetään myös eläintautilaissa (441/2013). Euroopan unioniin tuotavien elintarvik-
keiden virallisesta valvonnasta säädetään eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvon-
nasta annetussa laissa (1277/2019). Elintarvikkeiden säteilyturvallisuuden arviointiperus-
teista säädetään säteilylaissa (859/2018). Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmu-
kaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä säädetään luonnonmukaisen tuotannon val-
vonnasta annetussa laissa (294/2015).

34 §

Muut valvontaviranomaiset

Muita valvontaviranomaisia ovat:
1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;
2) Puolustusvoimat;
3) Tulli; ja
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tulli valvoo:
1) Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien muiden kuin eläimistä

saatavien elintarvikkeiden elintarvikemääräystenmukaisuutta Suomessa tapahtuvan elin-
tarvike-erän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä;

2) Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle vietävien muiden kuin eläimistä saatavien
elintarvikkeiden asiakirjojen oikeellisuutta; ja
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3) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kulje-
tuksissa käytettävää erityiskalustoa tuonnin ja viennin yhteydessä ATP-sopimuksen mu-
kaisesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2019.
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