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Uusi elintarvikelaki

• Voimaan 2021
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltaminen alkoi 

joulukuussa 2019
• Sisällöllisesti laboratorioita koskevat säännökset säilyvät pääosin ennallaan

• Säännökset mukautetaan vastaamaan valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 
vaatimuksia ja terminologiaa

• Nykyiset hyväksytyt laboratoriot ovat jatkossa
• Virallinen laboratorio = laboratorio, jonka Ruokavirasto on nimennyt tutkimaan 

viranomaisnäytteitä
• Nimetty omavalvontalaboratorio = laboratorio, jonka Ruokavirasto on nimennyt 

tutkimaan elintarvikemääräysten edellyttämiä omavalvontanäytteitä



Ulkomailla sijaitsevan laboratorion 
nimeäminen, virallinen valvonta
• Virallinen laboratorio

• Ruokavirasto voi nimetä myös toisessa EU-jäsenvaltiossa tai ETA-alueella 
toimivan laboratorion viralliseksi laboratorioksi

• Ehtona on, että ko. jäsenvaltion viranomainen on ensin nimennyt laboratorion 
viralliseksi laboratorioksi ja että viranomainen voi auditoida tai tarkastaa 
laboratorion

• Suomalaisen virallisen laboratorion alihankinta
• Laboratorio on nimettävä valvonta-asetuksen mukaisesti viralliseksi 

laboratorioksi niiden menetelmien osalta, joita se käyttää suomalaisten 
virallisten näytteiden analysoimiseen



Ulkomailla sijaitsevan laboratorion 
nimeäminen, omavalvonta
• Omavalvontalaboratorioiden pätevyydelle ei vaatimuksia valvonta-asetuksessa
• Nimetty omavalvontalaboratorio 

• Ruokavirasto voi nimetä elintarvikealan toimijan hakemuksesta toisessa EU-
jäsenvaltiossa tai ETA-alueella toimivan laboratorion tutkimaan 
elintarvikemääräysten edellyttämiä omavalvontanäytteitä, jos se on ko. 
jäsenvaltiossa akkreditoitu tai arvioitu standardin SFS-EN ISO 17025 
vaatimuksiin nähden

• Suomalaisen nimetyn laboratorion alihankinta
• ulkomaista laboratoriota ei erikseen nimetä 
• valvotaan osana nimetyn suomalaisen laboratorion toimintaa



Laboratorion ilmoitusvelvollisuus 
virallinen laboratorio/nimetty omavalvontalaboratorio/kansallinen vertailulaboratorio

• Pyynnöstä toimitettava näytteiden taustatiedot ja tutkimustulokset 
tekemistään tai teettämistään viranomais- ja omavalvontatutkimuksista 
joko näytekohtaisesti tai yhteenvetona Ruokavirastolle 

• Vaaraan viittaavat tutkimustulokset
• Viivytyksettä ilmoitus toimeksiantajalle

• Vakavaan vaaraan viittaavat tutkimustulokset 
• Viivytyksettä ilmoitus toimeksiantajaa valvovalle toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle ja Ruokavirastolle 
• Näytteet ja taudinaiheuttajat sekä niitä koskevat tiedot on pyynnöstä 

lähetettävä kansalliseen vertailulaboratorioon tekijöiden tarkempaa 
tunnistusta ja muuta tutkimusta varten



Puolueettomuus

• SFS-EN ISO 17025: laboratorio ei saa sallia kaupallista, taloudellista tai muuta
painostusta, joka vaarantaisi sen puolueettomuuden

• Viranomaisen on akkreditoinnin lisäksi etsittävä muita takeita eturistiriitojen
välttämisestä ja puolueettomuudesta kaupallisessa virallisessa laboratoriossa
(työryhmämuistiosta)

• Laboratorion tulee voida osoittaa, millä toimenpiteillä se välttää ja tunnistaa
eturistiriidat esim. henkilöstössä tai toiminnassa

• Elintarvikeyritysten laboratorioiden tilannetta tarkastellaan Ruokavirastossa 
parhaillaan;  statukseen tullee muutoksia ensi vuonna 
(koskee myös eläintautitutkimuksia)
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