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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua ohjeluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
 
Suomessa elintarvikkeet ovat turvallisia, turvallisuuden eteen on työskennelty 
pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lainsäädäntö on ohjannut toimijoita 
ymmärtämään, että elintarvikkeiden riskit ovat erilaisia. Toisten elintarvikkeiden 
valmistaminen vaatii enemmän osaamista, kuin toisten. Lisäksi turvallisten 
elintarvikkeiden tuottaminen vaatii riittävät ja toimivat tilat.  
 
Nykyinen lainsäädännön kehittämissuunta ohjaa pikemminkin siihen, että kaikenlainen 
elintarvikkeiden käsittely on kaikille mahdollista. Toimijan tulisi silti ymmärtää, että 
elintarvikkeiden parissa työskentely vaatii sekä osaamista että asianmukaiset tilat. 
Asiantuntijat ymmärtävät, että vaatimukset tiloille eivät ratkaisevasti ole lainsäädännön 
muuttuessa helpottuneet, mutta valvontatyössä tämä asioiden esittämistavan muutos 
aiheuttaa sen, että valvoja joutuu aina enemmän ja enemmän perustelemaan esittämiään 
vaatimuksia. Toimijoiden osaaminen ei ole lisääntynyt lainsäädännön muuttumisen myötä 
ja toimijoilla onkin usein perusteettomia toiveita lainsäädännön helpottumisesta.  
 
Eläinlääkäriliitto toteaa, että lausunnolla oleva ohje on selkeä ja linjakas. Ohje yhtenäistää 
ja jämäköitää valvontaa ja helpottaa lainsäädännön tulkinnassa. Valvontaa tekevä 
eläinlääkäri saa yksityiskohtaisia ohjeita, kuinka tarkastuksia tehdään.   
 
 



Liitto toteaa jo edellisessä lausunnossa mainitun, että maidontuotantotilojen kolmen 
vuoden tarkastusväli tulee pitää ennallaan ja lihantuotantotilojen tarkastusväli tulee 
tihentää kolmeen vuoteen nykyisetä viidestä vuodesta.  
 
Kun on kyse sellaisista tuotteista, joiden riskiä ei voida hallita, kuten raakamaidosta, ei 
riskinarvioinnilla voida perustella vain kerran vuodessa tehtävää tarkastusta. Tai silloin 
riskinarviointi on tehty väärin. Muiltakin osin kohteiden tarkastustiheyden tulisi perustua 
niiden toiminnan riskiin. Esimerkiksi, jos tila on siisti ja tuottaa turvallista ja laadukasta 
maitoa pastöroitavaksi, se voitaisiin tarkastaa harvemmin kuin tila, joka luovuttaa 
raakamaitoa tai jossa on likaisia eläimiä ja muitakin epäkohtia.  
 
Valvonnan kannalta olisi tärkeätä, että käytössä olisi rekisteri, josta toimijat löytyisivät. 
Nykyisissä rekistereissä näkyy paljon toimintansa jo lopettaneita kohteita ja valvojilla kuluu 
liian paljon aikaa varmentaa tarkastettavat kohteet. Kun alkutuotannon valvonta 
laajennetaan koskemaan muitakin kuin maidontuotantotiloja, kuluu uudenpien kohteiden 
tarkastamiseen merkittävästi enemmän aikaa. Tarkastamiseen käytettävä aika tulee 
laskea resurssitarpeessa.  
 
On myös tärkeätä, että valvojat koulutetaan ohjeiden tulkintaan, jotta kohteita valvottaisiin 
yhdenmukaisesti. Kaikki valvojat eivät ole tehneet Oiva-tarkastuksia, joten myös 
neliportainen arviointi voi olla valvojalle uutta.  
 
Erikoista ohjeen riskinarvioinnissa on myös se, että ohjeen vähäriskisistä tuotteista on 
maassamme viime vuosikymmeninä aiheutunut laajoja ja vakavia ruokamyrkytyksiä. Liitto 
toistaa jo useammassa lausunnossaan lausumansa huolen raakamaidon myynnistä ja 
raakamaidon aiheuttamasta riskistä erityisesti lapsille ja vanhuksille. Alue, jolle tuotteita 
myydään, ei sinänsä vaikuta riskin suuruuteen, vaan ainoastaan sen todennäköisyyteen. 
Mitä suurempi kuluttajajoukko altistuu taudinaiheuttajalle, sitä todennäköisempää on, että 
joku sairastuu. Vaikuttaa siltä, että nykyinen riskinarviointi perustuu enemmän 
toiminnanharjoittajien toiveisiin, kuin todelliseen riskinarviointiin. Hyvän ja korkeatasoisen 
elintarvikehygienian ja tuoteturvallisuuden eteen on maassamme tehty töitä 
vuosikymmenet. Zoonoosien torjunta kestää vuosikymmenet, mutta 
elintarviketurvallisuuden heikkeneminen voi tapahtua hetkessä. 

 
Kuluttajalla ei pääsääntöisesti riittävästi tietoa tai osaamista arvioida elintarvikkeista 
aiheutuvaa terveysvaaraa. Tämän vuoksi toimijan on osattava poistaa toiminnastaan 
aiheutuvat riskit. Tässä asiantuntevana apuna on valvonta, jonka pitäisi perustua 
riskinarviointiin. Valvonnan on kohdennuttava tuotteisiin, joiden elintarvikehygieeninen riski 
on mahdollinen ja esiintyvyys todennäköinen.  
 
Lisäksi Eläinlääkäriliitto toteaa, että maidontuotannon, munantuotannon sekä 
vesiviljelytuotteiden ja kalastuksen erityisvaatimuksien valvonnan tulee tehdä 
virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. Valvonnassa on olennaista arvioida eläinten 
terveydentila ja terveydelliset olosuhteet.  

 
Yksityiskohtainen tarkastelu: 
 

4.2.1. Veden laatu 
Ohjeeseen tulisi täsmentää talousveden tutkimustodistusta, onko sen oltava alkuperäinen, 
vai onko kopio yhtä luotettava. 
4.2.3. Maitohuoneen toiminnot 
Kohtaan tulisi lisätä, että maitohuone on pidettävä siistinä ja hyvässä järjestyksessä. 
Lisäksi maitohuoneen ja -tankin on sijaittava kiinteästi navetan yhteydessä. Ei siis 
esimerkiksi kontissa tai rakennuksessa pihalla.  

 
 
 



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