
 

Ohje 

1028/04.02.00.01/2022/6 
 
 

1 (4) 

Liite 4. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 
 
Taulukko 1. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksen kokoluokat 

Kokoluokka 
Materiaali- 
laatujen lkm 

Vuosittainen 
tuotantomäärä 
[kpl] 

Vuosittainen 
tuotantomäärä 
[kg] 

Tuotanto- ja 
varastotilojen pinta-ala 
[m2] Henkilömäärä 

Vuosittainen 
liikevaihto [€] 

Pieni tai keskisuuri 
kontaktimateriaalitoiminta 

1–3 Alle 100 Alle 10 000 Alle 100 Alle 15 Alle 2 milj. 

Suuri 
kontaktimateriaalitoiminta 

4–8  100–1 000 10 000–1 milj. 100–500  15–100 2 milj.–10 milj.  

Erittäin suuri 
kontaktimateriaalitoiminta 

Yli 8 Yli 1 000 Yli 1 milj.  Yli 500 Yli 100 Yli 10 milj.  

 
Kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksen kokoluokaksi valikoituu se luokka, jossa vähintään kolme ko. luokkaa kuvaavaa kriteeriä täyttyy. Jos missään luokassa ei 
täyty kolmea kriteeriä, kokoluokaksi valitaan se luokka, johon kohde kuuluu materiaalilaatujen määrän perusteella. 
 
Jos kyseessä on toimija, jolla ei ole tuotanto- tai varastotiloja, kokoluokka määritellään ilman tietoa tuotanto- ja varastotilojen pinta-alasta, pelkästään muiden 
kokoluokkaan vaikuttavien tietojen avulla. Tällainen toimija voi kuulua kaikkiin kolmeen riskiluokkaan. 
 
Taulukko 2. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 

Toiminta Kokoluokka 1 Kokoluokka 2 Kokoluokka 3 
Toiminta 1 
Sellaisten kontaktimateriaalien maahantuonti, tukkujakelu/markkinointi, 
jotka eivät ole tarkoitettu erityisesti pikkulapsille* 

Riskiluokka 1 
0,35 tarkastusta/vuosi 

Riskiluokka 2  
0,5 tarkastusta/vuosi 

Riskiluokka 3 
1 tarkastus/vuosi 

Toiminta 2 
Kontaktimateriaalien valmistus/jatkojalostaminen. 
Sellaisten kontaktimateriaalien valmistus/jatkojalostaminen, maahantuonti 
tai tukkujakelu/markkinointi, jotka on tarkoitettu pikkulapsille (esim. 
tuttipullot, lastenruokapakkaukset). 

Riskiluokka 2  
0,5 tarkastusta/vuosi 

Riskiluokka 3  
1 tarkastus/vuosi 

Riskiluokka 3 
1 tarkastus/vuosi 

*Jos kontaktimateriaalikohteen valikoimiin kuuluu pikkulapsille tarkoitettuja kontaktimateriaaleja, kohde ei voi koskaan kuulua toimintaluokkaan 1.  
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Helpotukset säännölliseen valvontaan vähäisiä riskejä sisältävälle ja pienimuotoiselle toiminnalle 
 
Elintarvikelaki 297/2021 mahdollistaa helpotuksen, että valvontakohteissa, joissa riskit ovat vähäiset ja lisäksi toiminta on hyvin pienimuotoista, ei tarvitse tehdä 
säännöllistä valvontaa. 
 
Jos kontaktimateriaalitoiminta kuuluu kokoluokkaan 1 kaikkien kokoluokkaan kuuluvien kriteerien osalta ja lisäksi toiminnan liikevaihto on alle 15 000 € vuodessa, 
tarkastus tehdään toiminnan aloittamisilmoituksen jälkeen kerran. Sen jälkeen säännöllistä valvontaa ei tarvitse tehdä, jos toiminnassa on vain vähäisiä riskejä. Huom. 
Valvontaa tulee kuitenkin aina tehdä tarvittaessa, esim. valitusten yhteydessä, ja tiedottamisesta ja ohjeistuksesta kohteisiin, joihin ei kohdisteta säännöllistä 
valvontaa, tulee huolehtia.  
 
Kontaktimateriaalitoiminnassa vähäisen riskin kohteeksi ei voida katsoa toimintaa, jossa: 
- tuodaan kontaktimateriaaleja maahan kolmansista maista tai  
- toimintaan kuuluu painamista painoväreillä. 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että edellä esitetyissä kohteissa ei voida soveltaa lain mahdollistavia helpotuksia, vaikka liikevaihto olisi alle 15 000 € vuodessa.  
Riskiluokkaan 1 kuuluvissa yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 15 000 €, tehdään säännöllistä valvontaa noudattaen Vatista tulevaa tarkastustiheyttä. 
 
Kuvassa 1 on esitetty elintarvikelain 297/2021 mukaisen liikevaihtorajan (15 000 €) soveltamista kontaktimateriaalitoimijoilta perittävään valvonnan perusmaksuun ja 
valvontaan. 
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Kuva 1. Kaaviokuva elintarvikelain 297/2021 liikevaihtorajan (15 000 €/vuosi) soveltamisesta kontaktimateriaalitoimijoilta perittävään valvonnan perusmaksuun ja 
säännölliseen valvontaan 
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Esimerkkejä riskiluokan, valvontatiheyden ja valvonnan perusmaksun määräytymisestä: 
 

1. Kohteessa on materiaalilaatuja 2 kpl, tuotantomäärä on 10 milj. kg/vuosi, tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala on 70 m2, henkilömäärä on 5 ja liikevaihto on 5 

milj. €/vuosi. Riskiluokaksi valikoituu 1. Koska kyseessä on kuitenkin valmistustoiminta, nousee riskiluokka yhdellä eli lopullinen riskiluokka on 2. Valvonnan 

perusmaksu peritään ja valvontaa tehdään säännöllisesti vähintään joka toinen vuosi. Ohjausta ja neuvontaa annetaan. 

 
2. Kohteessa on materiaalilaatuja 5 kpl, tuotantomäärä on 1 500 kpl/vuosi, henkilömäärä on 14 kpl, tuotantotilojen pinta-ala on 200 m2 ja liikevaihto < 2 milj. 

€/vuosi. Mikään riskiluokka ei valikoidu, koska kolmen kriteerin toteutuminen ei toteudu. Tällöin riskiluokaksi valikoituu riskiluokka 2 materiaalilaatujen 

määrän mukaan. Valvonnan perusmaksu peritään ja valvontaa tehdään säännöllisesti vähintään joka toinen vuosi. Ohjausta ja neuvontaa annetaan. 

 
3. Pienimuotoinen metalliverstas tai keramiikkapaja. Kaikki kohteen riskiluokituksessa käytettävät, toiminnan laatua ja laajuutta kuvaavat tiedot ovat 

riskiluokan 1 mukaisia. Toiminnan liikevaihto on lisäksi alle 15 000 e/vuodessa. Riskiluokaksi valikoituu riskiluokka 1, vaikka kyseessä on valmistus. Valvonnan 

perusmaksua ei peritä ja säännöllistä valvontaa ei tehdä. Valvontaa tehdään tarvittaessa ja ohjausta ja neuvontaa annetaan. 

 
4. Pienimuotoinen kartonkikoteloiden painatus ja stanssaus. Kaikki kohteen riskiluokituksessa käytettävät, toiminnan laatua ja laajuutta kuvaavat tiedot ovat 

riskiluokan 1 mukaisia. Toiminnan liikevaihto on lisäksi alle 15 000 e/vuodessa. Riskiluokaksi valikoituu riskiluokka 1. Valvonnan perusmaksu peritään, koska 

toimintaan kuuluu painamista painoväreillä. Säännöllistä valvontaa tehdään vähintään joka kolmas vuosi.  Ohjausta ja neuvontaa annetaan. 


