
Kasvisten, sienten ja hunajan alkutuotannon yhteydessä 
tapahtuva elintarvikkeiden käsittely/myynti

Ei vaadita elintarviketoiminnan rekisteröintiä.
Vaaditaan alkutuotannon rekisteröinti 

(pl. oman sadon myynti ja luonnontuotteiden 
myynti ja vähäriskinen käsittely/jalostus).

Itujen myynti suoraan kuluttajalle tai toimittami-
nen vähittäismyyntiin** alle määrärajojen ->  

ei vaadita alkutuotannon hyväksyntää,  
vaaditaan alkutuotannon rekisteröinti.

Ei kuulu rekisteröidyn elintarviketoiminnan 
osalta säännöllisen valvonnan piiriin.

(A-taulukko)

1

Vaaditaan elintarvike- 
toiminnan rekisteröinti.

Kuuluu säännöllisen  
valvonnan piiriin.

(C-taulukko)

3

Vaaditaan alkutuotannon 
hyväksyntä.

Itujen myynti suoraan  
kuluttajalle tai toimittami-
nen vähittäismyyntiin** 

yli määrärajojen TAI itujen 
toimittaminen tukkuun tai 

jatkojalostukseen edellyttää 
hyväksyntää. 

Kuuluu säännöllisen 
valvonnan piiriin.

4

Ks. laatikko 1

Kyllä

Selitykset:
* Alkutuotannon toimija saa luovuttaa suoraan kuluttajalle:

• ituja enintään 5 000 kg vuodessa, lehtivihanneksia enintään 50 000 kg vuodessa ja muita kasviperäisiä alkutuotannon tuotteita ja sieniä 
enintään 100 000 kg vuodessa

• hunajaa enintään 2 500 kg vuodessa.
** Itujen paikalliseen vähittäismyyntiin toimittamisen määräraja on 5 000 kg/vuosi.

Alkutuotanto

Elintarvikehuoneistotoimintaa

Ei
Ks. laatikko 1. 

Itujen kohdalla ks. laatikot 1 ja 4.

Kyllä

Ks.laatikko 3. Itujen kohdalla katso 
laatikot 3 (myynti) ja 4 (alkutuotanto).

Kyllä

Ei

Ks. laatikko 1

Kyllä

Ks. laatikko 1

Kyllä

Kyse on alkutuotannon tuotteiden 
käsittelystä/jalostuksesta.

Onko kyseessä
• itse kerättyjen luonnon marjojen, sienten, yrttien tai mahlan vähäriskinen käsittely/jalostus kerääjän toimesta 

(murskaus, jäädyttäminen, kuivaus, keittäminen, suolaus) ja toimittaminen suoraan kuluttajalle, myyntiin, 
tarjoiluun tai jatkojalostukseen tai korvasienten keittäminen, kun sienet myydään teollisuuteen

• yksityistalouden oman sadon vähäriskinen käsittely (jäädytys ja/tai kuivaus) ja liikevaihto on korkeintaan  
15 000 €/vuosi?

Onko kyseessä alkutuottajan toteuttama koemarkkinointi? 
• Kasvis-, hedelmä- ja marjajalosteita kuten mehuja, hilloja ja muita kasvisjalosteita, 

jotka ovat happamia tai joissa on korkea sokeripitoisuus voi valmistaa koemarkkinointi 
-tarkoituksessa ilman toiminnan rekisteröimistä korkeintaan yhden vuoden (1 v.) ajan. 
Koemarkkinoinnissa liikevaihto saa olla korkeintaan 15 000 €/vuosi. 

Ei

Ks.laatikko 1

Kyllä

Ks. laatikko 3

Ei

Onko kyse alkutuotannon tuotteiden myynnistä 
kuluttajalle yli määrärajojen*?

Ovatko toiminta ja siihen liittyvät riskit muulla tavoin vähäisiä JA jokin seuraavista täyttyy:
1) elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta ja 

elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 €/vuosi; TAI
2) kyseessä on yksityinen henkilö ja elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 €/vuosi; TAI
3) toimintaa ei voi pitää elinkeinon harjoittamisena: kyse on yhdistyksen, urheiluseuran, koululuokan tai vastaavan 

ei-ammattimaisen toiminnan varainkeruusta (ei määrärajaa liikevaihdolle)

Vähäisen riskin toiminnoiksi katsotaan esimerkiksi:
• kasviperäisen tuotteen rahtitoiminta (esim. mehustamo), jossa tuote palautuu kuluttajalle
• alkutuotannon tuotteiden vähäriskinen käsittely/jalostus (esim. viljan jauhaminen jauhoiksi/ryyneiksi/

hiutaleiksi)

Onko kyseessä 
• yksityistalouden oma sato (taloudessa itse tuotetut hedelmät, marjat, vihannekset 

ja sienet) ja siitä saadun satunnaisen ylijäämän 
• myynti kuluttajille, 
• toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin tai 
• lahjoittaminen esim. kouluun, päiväkotiin tai palvelutaloihin?

tai
• luonnon marjojen, sienten ja yrttien kerääminen ja myynti?

Ei

Onko kyseessä 
• alkutuotannon tuotteiden myynti suoraan kuluttajalle alle MMMa 318/2021 8 §:n 

(kasvikset ja sienet) ja 16 §:n (hunaja) määrärajojen* tai
• alkutuotannon tuotteiden toimittaminen vähittäismyyntiin, tukkuihin tai jatkojalostukseen 

(ei määrärajoituksia)?

Kaaviota suositellaan lukemaan yhdessä Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohjeen kanssa.

Ei


