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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
 
Kun tehdään suuria periaatteellisia muutoksia lainsäädäntöön, edellyttävät muutokset 
myös toimijoiden ja valvojien koulutusta. Lisäksi muutoksista on tiedotettava tehokkaasi. 
Säädöksissä on jo nyt paljon poikkeuksia. Poikkeuksille on poikkeuksetta perustelut, 
mutta toimintaan osallistuneiden on vaikea käsittää niitä. Kansallinen lainsäädäntö 
muuttuu tiheästi, jopa niin nopeasti, että jotkut muutokset jäävät havaitsematta. 
 
Lainsäädännön muuttuminen on toisaalta hyvä ja aiheuttaa toisaalta vaikeuksia. 
Riskiperusteisuus on kannatettavaa, sillä se vaatii valvonnalta enemmän tapauskohtaista 
harkintaa. Valvonnan on tällöin oltava osaavaa ja perustelevaa, tarvitaan enemmän 
asiantuntemusta. Samalla valvontatyö vaikeutuu, koska toimijoilla on eritasoista 
osaamista.   
 
 
Elintarvikeketjutietojen toimittaminen: 
 
Lääkityksestä annettavat tiedot ovat erityisesti hevosten osalta usein puutteelliset. Olisikin 
erityisen tärkeätä tähdentää sitä, että lääkitysmerkinnät tulee olla kirjattuna 
asianmukaisesti. Hevosia lääkitään jatkuvasti siten, että niiden tunnistusasiakirjat eivät ole 
samassa paikassa kuin lääkittävä hevonen. Tämän vuoksi erityisesti hevosten osalta 
kuuden kuukauden lääkityksestä ilmoittamisaika tulee säilyttää.  
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Liitto toteaa, että suurin osa sikatiloista ilmoittaa lääkitystiedot Sikavan kautta. Näin 
toimien voisi olla mahdollista lyhentää sikojen lääkitystietojen ilmoittaminen kuukauteen. 
 
 
Teurastamisen aloittaminen alkutuotantopaikalla: 
 
Muutosehdotuksilla heikennetään ruokaturvallisuutta. Ympäri vuoden ulkona olevien 
nautojen tainnuttaminen ja verenlasku tapahtuisi todennäköisesti laitumella tai muualla 
ulkotilassa. Ruhojen liikuttelu ja siirtäminen kuljetettavaksi teurastamoon aiheuttaa 
helposti ruhojen likaantumista ja ruhjeita. Ruhjeinen liha puolestaan pilaantuu nopeammin, 
kuin koskematon. Tämän vuoksi myös ruhojen hygieeninen käsittely on ensiarvoisen 
tärkeätä. Ruhojen siirto loppuun teurastettavaksi vie aikaa. Suolet tulisi poistaa ruhosta 
viimeistään kahden tunnin kuluessa. Ruhon käsittelyssä tilalla ja sen kuljetuksessa 
teurastamolle kuluu helposti mainittu aika. 

 
Tuotantotiloille on vuosia pyydetty rakentamaan tilat, joissa eläinten käsittely kuten 
rokottaminen olisi mahdollista. Näitä tiloja voitaisiin käyttää esimerkiksi eläinten 
alkuteurastuksessa. Tiloja tai laitteita on edelleen harvalla tilalla. Em. tilojen käyttö 
muussakin hoitotoimissa parantaisi sekä eläinten hyvinvointia että myös eläinlääkärien 
työturvallisuutta.   
 
Mikäli tilalla kuitenkin sallittaisiin joidenkin nautojen teurastamisen aloittaminen, tulee 
selvästi määritellä mitä eläimiä tai nautarotuja muutos koskee. Asetusmuutoksella ei liene 
tarkoitus lisätä kaikkien nautaeläinten ympärivuotista ulkokasvatusta.  
 
Teurastamoille, jotka vastaanottaisivat tilalla tainnutettuja ruhoja, on rakennettava riittävät 
tilat ruhojen vastaanottamiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi on huolehdittava, etteivät ulkona 
tainnutetut eläimen ruhot saastuta teurastuslinjaa. 
 
 
Laitosten rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset: 
 
Liitto ei näe elintarvikehygieenisiä perusteluja sille, että suurin osa maamme 
teurastamoista halutaan siirtää pienimuotoisten teurastamoiden luokkaan. Esitetty määrä 
500 000 eläintä vuodessa on lian suuri. Liitto esittää rajan nostamista korkeintaan 200 000 
eläimeen.  
 
Myös käsienpesuhanojen muutosesitys on täysin teoreettinen. Tiloissa on joka 
tapauksessa oltava käsienpesupisteitä ja niissä sekä tuleva vesi että viemäri. Hanan - oli 
se sitten käsikäyttöinen tai automaattihana – kustannus kokonaiskustannuksista on 
minimaalinen. Automaattihana on väistämättä hygieenisin, vesi ei tule hanaa 
koskettamalla. Veden tulo on turvattu muilla keinoin.  
 
Pienissä teurastamoissa on jo hyväksytty käytäntö, että henkilökunta voi käyttää läheisen 
kiinteistön käymälää. Koska suurin osa teurastamon toiminnasta tapahtuu ilman 
ulkopuolista valvontaa, ei henkilökunta vaihda laitoksesta poistuessaan työvaatteita eikä 
saappaita. Henkilökunta kulkee siis ulkona ja sisällä samoissa työvaatteissa ja -
jalkineissa.  

 
 
Poron kielet: 

 
Eläinlääkäriliitto ei näe perusteluja sille, että porojen kielet voitaisiin käyttää 
elintarvikkeeksi ilman tavanomaista lihantarkastusta. Porojen ante mortem tarkastus 
tapahtuu katsomalla eläinten liikettä melko kaukaa. Ante mortem tarkastuksessa ei 
yleensä nähdä porojen terveydellisiä muutoksia. Ainoa tapa arvioida mahdolliset 



muutokset on asianmukainen lihantarkastus. 
 

 
Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnoksiin huomauttamista. 
 
 
 
Kirsi Sario   Marjatta Vehkaoja  
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


