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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
1. Tuottajien omien eläinten teurastus 
 
Liitto kannattaa elintarvikehygienian parantamista. Ehdotus siitä, että omistajan omaan 
käyttöönsä teurastettavat eläimet teurastetaan asianmukaisissa tiloissa, on merkittävä 
parannus nykyiseen. Toiminnassa on kuitenkin turvattava eläinten hyvinvointi ja sen 
valvonta. Eläinlääkäriliitto katsoo, että eläinten hyvinvoinnin valvonnasta ilmoitetuissa 
elintarvikehuoneistoissa tulee säätää.  
 
Mikäli ilmoitettu elintarvikehuoneisto siirtyy tilalle, ei eläintä ole tarpeen kuljettaa. Tällöin 
on kuitenkin tärkeätä, että eläimen käsittely on eläinsuojelusäännösten mukaista. Mikäli 
ilmoitettu huoneisto sijaitsee niin, että eläin tai eläimet kuljetetaan sinne, tulee 
kuljetuksiakin valvoa asianmukaisesti. 
 
Eläimen inhimillinen käsittely ennen teurastusta on ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa 
yhtä tärkeätä kuin teurastamoissa. Pykälään tuleekin lisätä se, että toiminnassa on 
huomioitava eläinten hyvinvointi ja tarpeellisissa määrin myös lopetusasetus.  
 
Ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa on olennaista pitää tarkasti erillään omistajien 
teurastettavat eläimet, siten että tarkastamatonta lihaa ei päädy sellaiseen kulutukseen, 
johon sitä ei saa toimittaa. 
 

mailto:kirjaamo@mmm.fi


2. Kalastustuotteiden lämpötilavaatimukset 
 
Eläinlääkäriliitto toteaa, että lainsäädäntöä ei tulisi helpottaa siksi, että toimijalla on 
puutteita välineissään tai kalusteissaan. Perustelut muutokselle ovat liiton mielestä erittäin 
huonot.  
 
Toisaalta muutos on niin vähäinen, että sillä ei juurikaan ole merkitystä tuotteiden 
hygienialle. Perusteluissa tähdennetään säilyvyysaikojen määrittely uudessa lämpötilassa, 
mikä on hyvä.  
 
Lisäksi liitto toteaa, että vanhat, huonokuntoiset jäähdytyskalusteet eivät todennäköisesti 
tule täyttämään ehdotettuakaan lämpötilaa 0-3 °C. Uusien kalusteiden energiatehokkuus 
on huomattavasti parempi, kuin vanhojen, joten investointi voisi olla jopa kannattava. 
 
3. Salaattibaaritoiminta 
 
Mikäli lihavalmisteiden ja jalostettujen kalastustuotteita saa myydä toimijan valvonnassa 
muutenkin kuin palvelumyyntinä tulee valvonnan ohjeistukseen lisätä se, että 
elintarvikkeet on suojattava kaikelta sellaiselta kontaminaatiolta ja saastumiselta, mikä 
tekisi ne elintarvikekäyttöön sopimattomaksi. 
 
Liitto huomauttaa lisäksi, että kansallinen elintarvikesäädäntö on muokattu aikojen 
kuluessa tarpeeseen. Lainsäädännöllä ja ohjeilla on saavutettu nykyinen 
elintarviketurvallisuuden tila ja kuluttajan suojan taso. Ruokamyrkytykset ovat yksittäisissä 
kohteissa vähentyneet ja niistä aiheutuvat kansanterveydelliset ja –taloudelliset 
kustannukset ovat kohtuullisen vähäiset. Mikäli säädöksiä jatkuvasti puretaan, on 
vaarana, että elintarviketurvallisuus heikkenee ja ihmisten sairastavuus lisääntyy. 

 
 

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnokseen huomauttamista. 
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