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Eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonti  
Suomeen muista EU:n jäsenmaista 

 
Elintarvikealan toimija on vastuussa maahantuomiensa ja jakelemiensa tuotteiden turvallisuudesta ja 
lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta.  
 
Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset lyhyesti:  
 

• Eläinperäisiä elintarvikkeita saa maahantuoda ainoastaan hyväksytyistä laitoksista. 

• Toimijan tulee olla rekisteröitynyt kunnan elintarvikevalvontaan elintarvikealan toimijaksi. 
• Toimijan tulee olla ilmoittanut valvontaviranomaiselle maahantuonnin tiedot. 1 

• Toimijan tulee toimittaa ilmoitukset tuoduista elintarvikkeista elintarvikevalvontaviranomaiselle. 2 

• Eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta tuovien toimijoiden omavalvontaan on sisällyttävä: 
• sisämarkkinatuontiin liittyvien ilmoitusten tekeminen 
• vastaanotettavien lähetysten ja asiakirjojen tarkastaminen 
• kuvaus toimenpiteistä havaittaessa epäkohtia  
• näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. 

 

1Helsingissä toimivan elintarvikehuoneiston tulee ilmoittaa kirjallisesti toiminnastaan Helsingin kaupungin 
elintarviketurvallisuusyksikköön vähintään 14 vuorokautta ennen sisämarkkinatuonnin aloittamista, toiminnan olennaista 
muuttamista tai lopettamista. Ilmoituslomake on saatavilla Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden verkkosivuilla: 
https://www.hel.fi/fi/yritykset-ja-tyo/yritykset-ja-yrittajat/yritysten-luvat-ja-tilat/elintarviketoiminnan-rekisterointi 
 
2Yhteenvetoilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksistä tulee tehdä vähintään neljästi vuodessa Ruokaviraston 
verkkosivuilta saatavalla kuukausi-ilmoituslomakkeella tai sähköisessä ilmoituspalvelussa:  
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/elainperaisten-elintarvikkeiden-sisamarkkinatuojan-
kuukausi-ilmoituslomake/ 
 
Komission asetus EY 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta lähetyksiltä vaadittavista salmonellaa 
koskevista erityistakuista, vaatimukset lyhyesti: 
 

Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa (ml. sisäelimet ja veri) tai 
näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja 
ja laboratorion tutkimustodistus salmonellatutkimuksesta.  

- Kaupallisen asiakirjan pitää olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 liitteen IV mukainen tai vastaavat 
tiedot sisältävä muu asiakirja.  

- Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.  
 
Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus 
(erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja 
lähetettyihin elintarvikkeisiin.  
 
Erityistakuuasetuksen mukaiset vaatimukset eivät koske Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja 
kananmunia, Tanskasta vastaanotettua broilerin lihaa ja kananmunia eikä Islannista vastaanotettua kanan ja kalkkunan lihaa ja 
kananmunia.  
 
Lisätietoja: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi ; puhelin 09 310 14000 
klo 9 - 11 


