LIITE 1
Kuntien valvontaa ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
Elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä
Kokoelma elintarvikevalvonnan ajantasaisista säädöksistä ovat Finlex’issä
(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa) . Sovellettavaa lainsäädäntöä on myös EU-tasolla
(https://eur-lex.europa.eu/homepage.html). Ruokavirasto julkaisee myös säännöllisesti
erilaisia oppaita ja soveltamisohjeita valvonnan tueksi. Ruokavirasto laatii muita
viranomaisia kuullen koko elintarviketurvallisuuden valvontaketjua koskevan monivuotisen
kansallisen valvontasuunnitelman (Vasun). Elintarvikevalvonnan järjestämisestä säädetään
lisäksi mm. seuraavissa säädöksissä:
















Elintarvikelaki 297/2021;
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021;
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020);
Yleinen elintarvikehygienia-asetus 852/2004/EY;
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä
periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY;
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004;
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä;
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihan tarkastuksesta (2/2020);
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon
elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
(47/2020);
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
(834/2014);
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015);
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista
Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia
tekevistä laboratorioista (152/2015);
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden
selvittämisestä, VNa (1365/2011)

Eläinlääkintähuollon lainsäädäntöä






Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
Eläinsuojelulaki (247/1996)
Eläintautilaki (441/2013)
VN asetus eläinlääkintähuollosta (1031/2009)
Eläinsuojeluasetus (396/1996)

Terveydensuojelun lainsäädäntöä


Terveydensuojelulaki (763/1994)










Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista ja ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)
Talousveden osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä:
o STM asetus (1352/2015 ja muutos 683/2017) talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista
o STM asetus(401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista
Uimavesien osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä:
Allasvedet
o STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvontatutkimuksista
ja laatuvaatimuksista
Uimarantavedet
o STM asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
(177/2008)
o STM asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja
valvonnasta (354/2008)

Tupakka ja nikotiinivalvonnan lainsäädäntöä







Tupakkalaki (549/2016)
STM asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016)
STM asetus tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista
(592/2016)
STM asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden
vähittäismyyntipakkaustenvaroitusmerkinnöistä (591/2016)
VN asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016)
Lääkelaki (395/1987)

Muuta







Hallintolaki (434/2003)
Kuntalaki (410/2015)
Valvonta-asetus (EU) 2017/625
VN asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006)
VN asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (78/2011)
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009)

