
Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan 

aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet 

sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti 
Lähtökohtana on, että maatilayrittäjä myy itse tuotteet suoraan kuluttajalle. Tuotteiden  

myyminen voi tapahtua esimerkiksi tilan omasta puodista, tienvarsikojusta, torilla, ruoka- 

piirin kautta, REKO-sopimuksen mukaisesti (REKO-toimitukset = kuluttajan ja tuottajan  

välinen suoratoimitusmalli).  Maatilojen ei tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoi- 

tusta, jos omia alkutuotannon tuotteita myydään pienimuotoisesti suoraan kuluttajille.

Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? 
Kuulunko tähän ryhmään? 

• Alkutuotantoa ovat maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely,  

 kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten 

 marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. 

• Alkutuotantoon kuuluu em. tuotteiden toimittaminen eteenpäin vähittäismyyntiin (kaupat,  

 ravintolat ja suurkeittiöt), teollisuuteen, tukuille ja muille elintarvikealan toimijoille 

 (pl. raakamaito).

• LIHA ei ole alkutuotannon tuote ja löydät siihen liittyvää tietoa esitteistä Vähittäismyynti- 

 toiminta ja Elintarvikkeiden valmistus ja myynti.

Mitä on pienimuotoinen, vähäriskinen toiminta?
Vähäriskiseen ja pienimuotoiseen toimintaan sovelletaan monia elintarvikelainsäädännöllisiä 

helpotuksia, mikä antaa paremmat mahdollisuudet tuotteiden suoramyynnille.  Pienimuotoinen 

toiminta on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti. Huomioi tuotekohtaiset sallitut myyntimäärät  

ja pidä kirjaa toteutuneista myyntimääristä (kirjanpitovelvoite).



Miten pääsen alkuun?
• Ilmoittaudu alkutuotannon toimijaksi oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisille ennen  

 toiminnan aloittamista ja ilmoita siinä myös tuotteiden suoramyynnistä (arvioi, mitä ja missä  

 sekä kuinka paljon aiot myydä). 

• Lomaketta kannattaa kysyä paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta tai etsiä kunnan  

 nettisivuilta. 

Omavalvonnan kuvaus 
Jos toimintasi ylittää pienimuotoisuuden rajat (ks. taulukko), tee omavalvonnan kuvaus ja vesi-

tutkimukset. Jos toimintasi alittaa pienimuotoisuuden rajat, näitä ei tarvitse tehdä (pl. maito, 

josta tulee aina tehdä omavalvonnan kuvaus ja vesitutkimukset).

Suoramyynti 
kuluttajalle

Myynti paikalliseen 
vähittäismyyntiin

Alkutuotannon tuote   kg/v eläin/v kg/v eläin/v

Kasvikunnan tuotteet          

  lehtivihannekset 5 000     5 000  

  muut kasvit ja sienet 10 000      10 000  

Kalastustuotteet  5 000  rajattomasti 

Riista jänikset ja kanit  1 000  1 000

 linnut  3 000  3 000

 hirvieläimet *  10/30/50  

  hunaja 1 000      1 000  

Maito ternimaito 2 500     2 500 
    (jäädytettynä)  

  muu raakamaito 2 500         

Kananmunat  10 000      30 000 ** 
    (poikkeuslupa)  

Muut linnunmunat   2 500      2 500  

Hunaja  1 000  1 000 

* * hirvi, peura, metsäkauris
** Nk. poikkeusalue, joka käsittää entiset Lapin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon maakunnat, tuottaja voi toimittaa tuottamiaan kananmunia paikallisiin vähittäiskauppoihin enintään 30 000 kg vuodessa 
ilman laatu- ja painoluokitusta sekä leimausta (Valtioneuvoston asetus 1258/2011 3 § kohta 4).



Omavalvonnan kuvaus on kirjallinen kuvaus tilan toiminnasta ml. tuotteiden myynnistä. 

Jos toimialasi on tehnyt Eviran arvioiman hyvän käytännön ohjeen (www.evira.fi),  

voi omavalvonnan kuvauksen korvata kokonaan tai osittain tämän avulla. 

Myyntitilanteessa
Elintarvikkeiden käsittelyssä ja kaikessa toiminnassa tulee noudattaa hygieenisiä 

toimintatapoja.

• Varmista, että myynti- ja säilytyslaatikot ovat puhtaita ja soveltuvat elintarvikkeille. 

• Estä kylmäketjun katkeaminen ja muista lämpötilanhallinnan tärkeys. 

• Varmista, että pakkausmerkinnät, alkuperätiedot sekä muut käyttöohjeet ovat 

 ajan tasalla. 

Alkutuotannon tuotteiden kuljetus
Alkutuotannon tuotteiden kuljetus kuuluu osaksi tuottajan omavalvonnan kuvausta  

(jos toiminta ylittää pienimuotoisuuden rajat) ja siitä on myös ilmoitettava alkutuotanto- 

ilmoituksen yhteydessä. 

Keskeisintä elintarvikkeiden kuljetuksessa on varmistua tuotteiden oikeasta lämpö- 

tilasta, jolloin kylmä-/lämpöketjun tulee olla katkeamaton. 

Mikä kentällä mietityttää?
Myyn torilla oman tilani kasviksia. Minkälaisia pakkausmerkintöjä minulta vaaditaan?

Pakkausmerkintöjä ei vaadita, kun tuottaja itse myy tuotteen suoraan kuluttajalle tila-

myyntinä tai torilla. 

Myyn oman tilani kurkkuja (yksittäispakattuina suojakelmuun) paikalliseen kaup-

paan. Mitä pakkausmerkintöjä tuotteelta vaaditaan?

Vähintäänkin pakkauslaatikossa tulee olla pakkaajan nimi ja postiosoite, laatuluokka 

sekä alkuperämaa. Näiden tietojen löytyminen yksittäisestä tuotteesta ei ole pakollista. 

Foodwest Oy



Pussitan porkkanoita tilallani. Onko tämä elintarvikehuoneistotoimintaa? 

Ei, vaan kuuluu alkutuotantoon. Voit myydä porkkanoita osana alkutuotannon  

toimintaa (ks. taulukko). Pusseissa tulee lukea sisällön määrä ja alkuperämaa/tila.

Haluaisin ottaa tilapuotiini myyntiin naapuritilan kurkkuja. Miten minun tulee toimia?

Tilan tulee tällöin ilmoittautua elintarvikehuoneistoksi, mutta tämä ei ole käytännössä 

monimutkainen asia. Ks. lisätietoja esitteistä Vähittäismyyntitoiminta ja Elintarvik- 

keiden valmistus ja myynti.

Haluaisin (alkutuotannon toimijana) perustaa yhdessä muiden paikallisten tilojen 

kanssa ruokapiirin, jossa myisimme alkutuotannon tuotteitamme suoraan  

kuluttajille. Miten meidän tulisi toimia?

Jos ruokapiiri laskuttaa yhteisellä laskulla kuluttajia (on yhteinen Y-tunnus), tulee 

yhden tiloista ilmoittautua elintarvikehuoneistoksi eli tässä tapauksessa ruokapiirin 

perustaminen ei ole alkutuotannon toimintaa. Ks. esitteet Vähittäismyyntitoiminta  

ja Elintarvikkeiden valmistus ja myynti.

  Jos taas ruokapiiri toimii tuottajien yhteisenä markkinointikanavana, jossa 

tuotteet voidaan kuljettaakin yhteisesti, mutta jossa jokainen tuottaja laskuttaa itse 

omista tuotteistaan suoraan kuluttajia, on tämä vähäriskiseen toimintaan perustuvaa 

alkutuotannon tuotteiden toimittamista kuluttajille eikä vaadi elintarvikehuoneisto- 

ilmoituksen tekemistä. 

Paikallinen ruokapiiri haluaisi ostaa tilani raakamaitoa ja kesäsesonkina mansikoita. 

Voinko myydä heille tuotteet osana alkutuotantoa?

Raakamaidon myyminen ruokapiirille ei ole sallittua ellei asiakas itse hae maitoa 

tilalta. Mansikoita voit myydä alkutuotannon toimintana, jos määrät alittavat pieni- 

muotoisen toiminnan rajat (ks. taulukko).

Malleja, ohjeita ja esimerkkejä löydät lisää: 
www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
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Jäikö jokin asia
vielä mietityttämään? 

Kysy apua paikalliselta Aitoja makuja -aluejäseneltä

www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

tai kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselta

www.evira.fi

AITOJA MAKUJA II -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa 
Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

aitojamakuja.fi/suoramyynti
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