
Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan 

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

sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien 
eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen

Tämä esite koskee elintarvikkeiden valmistamista ja myyntiä elintarvikehuoneistossa esim. 

lihan leikkuuta oman tilan elintarvikehuoneistossa, leipomotoimintaa, marjatuotteiden jalos-

tusta, kasvisten suikalointia, ruoan valmistusta eli kahvila- ja ravintolatoimintaa.

Mahdollisuuksia:
• Voit valmistaa eläinperäisiä elintarvikkeita kuten jauhelihaa, leikata lihaa, tehdä kalavalmis- 

 teita ilmoitetussa elintarvikehuoneistossasi (lihan tulee olla teurastettu hyväksytyssä 

 laitoksessa, mutta sen jatkokäsittely on mahdollista elintarvikehuoneistossa). Näitä tuotteita  

 voit myydä suoraan kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1 000 kg vuodessa  

 ja 1 000 kg ylittävältä osalta 30 % (esim. molempia sekä lihatuotteita 1 000 kg että kala- 

 valmisteita 1 000 kg vuodessa ja 1 000 kg ylittävältä osalta 30 %).

• Voit valmistaa oman tilasi maidosta maitojalosteita. Näitä tuotteita voit myydä suoraan  

 kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1 000 kg vuodessa ja 1 000 kg ylittä- 

 vältä osalta 30 %. 

• Paikallisen vähittäisliikkeen on sijaittava oman maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä.

Miten pääsen alkuun?
• Tee elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen  

 toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta käy ilmi yrityksen toiminta ja toiminnan laajuus.  

 Lomaketta kannattaa kysyä paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta tai etsiä kunnan  

 nettisivuilta. 

• Voit aloittaa toiminnan jo ennen elintarvikevalvontaviranomaisen tekemää tarkastuskäyntiä.

• Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarvikevalvontaviranomainen lähettää yritykselle maksul- 

 lisen todistuksen liittymisestä suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.



Omavalvontasuunnitelma pähkinänkuoressa
Omavalvontasuunnitelma on koko elintarvikeyrityksen tärkeimpiä asioita, josta löydät kattavasti 

lisätietoa ja esimerkkejä: www.aitojamakuja.fi/suoramyynti.

Yrityksellä tulee olla ajan tasalla oleva, yrityksen toimintaa kuvaava omavalvontasuunnitelma, 

noudattaa sitä ja pyydettäessä se on esitettävä elintarvikevalvontaviranomaiselle. Omavalvon-

tasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toiminnan laajuudesta sekä toi-

mintaan liittyvistä elintarviketurvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta.

Laadi omavalvontasuunnitelma. Jos toimialasi on tehnyt Eviran arvioiman hyvän käytännön 

ohjeen, voit korvata sillä joko kokonaan tai osittain omavalvontasuunnitelman (www.evira.fi).

Omavalvontasuunnitelmassa 

• oltava nimettynä vastuuhenkilö

• kirjanpitovelvollisuus mm. jäljitettävyystiedot (vähintään 1 vuosi, mielellään 3 vuotta)

• laajuus on riippuvainen toiminnan luonteesta.

Myynti- ja valmistuspaikassa tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

Elintarvikkeiden myyntitoiminta perustuu hyviin hygieniakäytäntöihin, joita kuvataan yrityksen 

omavalvontasuunnitelmassa.

• Pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä (esimerkiksi metallia, muovia,   

 kaakelia, yleisesti ottaen ei puuta).

• Käsienpesupisteen tulee olla lähettyvillä siten, että tarpeen vaatiessa on mahdollisuus   

 käsienpesuun. 

• Siivousvälineiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia, puhtaita ja ehjiä. Lisäksi niiden säilytykseen  

 ja huoltoon tulee kiinnittää huomiota.

• Riittävä ilmanvaihto (muista puhtaanapito ja huolto).

• Kylmäsäilytystilojen tulee olla asianmukaisia ja mitoitettu säilytettäviin tuotteisiin sekä määriin 

  (lämpötilanseuranta ja sallitut poikkeamat).

• Eri toiminnot pitää pystyä erottamaan toisistaan joko rakenteellisesti tai ajallisesti. 

• Elintarvikehuoneiston jätehuolto tulee olla asianmukaisesti järjestetty. 

• Jos myymälässä on kahvila- tai ravintolatoimintaa, tulee huolehtia asiakaskäymälöistä (jos on  

 yli 6 asiakaspaikkaa, on oltava asiakkaille käymälämahdollisuus).



Elintarvikkeiden kuljetus
Elintarvikkeiden kuljetus kuuluu osaksi yrityksen omavalvontasuunnitelmaa ja siitä on myös 

ilmoitettava elintarvikehuoneistoilmoituksen yhteydessä. 

Keskeisintä elintarvikkeiden kuljetuksessa on varmistua tuotteiden oikeasta lämpötilasta, 

jolloin kylmä-/lämpöketjun tulee olla katkeamaton. Jos kuljetat helposti pilaantuvia elin- 

tarvikkeita > 2 h, autossa/kylmätilassa tulee olla tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä. 

POIKKEUS: Jos toimitat elintarvikkeita suoraan kuluttajalle tai alkutuotannon tuotteita pois 

alkutuotantopaikalta → ET tarvitse tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää.
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MIKÄ KENTÄLLÄ MIETITYTTÄÄ?

Minulla on pihvikarjatila. Eläimet teurastetaan hyväksytyssä teurastamossa, jossa myös 

liha leikataan ja pakataan. Lihat saapuvat tilalleni kylmäkuljetuksena pakattuina. Myyn 

osan lihoista kuluttajille sellaisenaan, mutta osan haluaisin jatkojalostaa. Voinko valmistaa 

elintarvikehuoneistossani jauhelihaa? Ja voinko myydä sitä paikalliseen ravintolaan?

Kyllä – voit myydä 1 000 kg vuodessa jauhelihaa vähittäismyyntiin (esimerkiksi paikalliseen 

ravintolaan) ja 1 000 kg ylittävältä osalta 30 %. Jauhelihan valmistaminen elintarvikehuoneis-

tossa vaatii erityistä tarkkuutta, mutta on mahdollista. 

Voinko valmistaa oman tilani maidosta tuorejuustoa?

Kyllä – voit valmistaa tuorejuustoa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa. Näitä tuotteita saat 

myydä suoraan kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1 000 kg vuodessa ja 

1 000 kg ylittävältä osalta 30 %. 

Miten tiheästi minun tulee seurata ja kirjata ylös kylmätilojen lämpötiloja? 

Lämpötilojen seurantatiheys valitaan omavalvonnassa käytännön kokeilun ja mittauksien 

perusteella. Aluksi mittauksia tehdään tiheästi 1 krt/päivä. Sopivien olosuhteiden löydyttyä 

mittaustiheyttä voidaan harventaa esim. 1 krt/viikko. 

Voinko kuljettaa myös muiden yritysten tuotteita?

Kyllä, mutta tällöin tarvitaan ammattiliikennöintilupa, jos autosi painaa yli 2 500 kg ilman 

kuormaa. Kuljetustoiminta on sisällytettävä elintarvikehuoneistoilmoitukseen.

Malleja, ohjeita ja esimerkkejä löydät lisää: 
www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
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AITOJA MAKUJA II -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa 
Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

Jäikö jokin asia
vielä mietityttämään? 

Kysy apua paikalliselta Aitoja makuja -aluejäseneltä

www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

tai kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselta

www.evira.fi

aitojamakuja.fi/suoramyynti



Elin-
tarvikkeiden 

valmistus 
ja myynti

Voinko valmistaa oman tilani 
maidosta tuorejuustoa?
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