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> YHTEENVETO
Tutkimme 784 lampaan lihantarkastuslöydöksiä 
ja tarkastelimme sitä, miten tila, rotu, teuras-
tusajankohta (kesä tai talvi), teuraslampaan ikä 
ja sukupuoli vaikutti löydösten esiintymiseen. 
Noin 6 %:ssa teuraista todettiin muutoksia, 
jotka olivat yleisimpiä keuhkoissa (54 %). Osaru-
hohylkäyksiä tehtiin kahdesta ruhosta (0,3 %). 
Yhtään koko ruhon hylkäystä ei lihantarkastuk-
sen perusteella tehty. Lihantarkastusmuutos-
ten esiintymisessä havaittiin eroja yksittäisten 
tilojen välillä; tiloista 11:sta (41 %) ei eläimissä 
havaittu lainkaan muutoksia. Roduista kainuun-
harmaksella todettiin eniten muutoksia, mutta 
havaintoon voivat vaikuttaa myös tilakohtaiset 
ongelmat. Vuodenaika tai lampaiden ikä ei vai-
kuttanut löydösten esiintymiseen. 

> SUMMARY
Meat inspection results of a total of 784 slaugh-
tered sheep were evaluated as stratified by the 
farm, breed, season of slaughter (summer or win-
ter), age and sex. Abnormalities were found in 6% 
of the sheep. Lung lesions were most frequent 
(54%). Two carcasses (0.3%) were partially con-
demned. There were no total carcass condemna-
tions. Differences in the prevalence of abnormali-
ties were noticed between different farms; in the 
animals of 11 (41%) farms, no abnormalities were 
observed. Of the breeds, Kainuunharmas sheep 
was noted to show most abnormalities, but this 
finding may also be influenced by farm-related 
problems. The season of the slaughter or the age 
of the sheep was not related to the prevalence of 
the abnormalities.
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YDINKOHDAT

• Suomalaista teuraslammasta 
voidaan pitää hyvin terveenä.

• Yli puolet (54 %) 784 lampaan 
lihantarkastuslöydöksistä oli 
keuhkomuutoksia.

• Tilojen välillä vaikuttaisi olevan 
eroja muutosten esiintymistaa-
juudessa.

• Kainuunharmas-rotuisissa lam-
paissa muutoksia todettiin tilas-
tollisesti enemmän kuin muilla 
roduilla.

JOHDANTO

Lammastuotanto on Suomessa pienimuo-
toista. Koko maassa oli vuonna 2015 lam-
paita 155 200 ja lammastilaksi luokiteltuja 
tiloja 1454.1 Tiloja, joiden päätuotanto-
suuntana oli nimenomaan lammastalous, 
oli maassamme 660 kpl. Eniten lammas-
tiloja oli Lapissa ja Varsinais-Suomessa.2 
ELY-keskusten alueista suurin lammaslu-
kumäärä oli Varsinais-Suomessa (18 300) ja 
toiseksi suurin Lapissa (14 400).1 Lampaan-
lihantuotanto on Suomessa viime vuosina 
ollut kasvussa. Vuonna 2015 teurastettiin 
62 320 lammasta ja tuotettiin 1,3 miljoo-
naa kg lampaanlihaa.3 Lähes puolet lam-
paanlihan kokonaiskulutuksesta (47 %) 
on kotimaista karitsanlihaa.2 

Suomessa lampaat teurastetaan pääosin 
pienteurastamoissa. Lammasta teuraste-
taan myös tiloilla ja poroteurastamoissa.4 
Yleiseen kulutukseen tarkoitettu lampaan-
liha on tarkastettava. Lihantarkastukses-
ta säädetään useissa EY:n ja kansallisissa 
säädöksissä, esimerkiksi Elintarvikelaissa 
(23/ 2006), Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 854/ 2004 ja 
Maa- ja Metsätalousministeriön asetuk-
sessa 590/ 2014.

Tarkastuseläinlääkäri suorittaa lam-
paalle ante mortem -tarkastuksen ennen 
teurastusta. Teurastuksen jälkeen hän tar-
kastaa ruhon, elimet ja eläimen muut osat 
sekä tarvittaessa ottaa näytteitä laborato-
riotutkimuksiin. Lihantarkastukseen kuu-
luu myös olennaisena osana elintarvike-
ketjutietojen arviointi, joihin kuuluu myös 
teurastamolta tuottajalle lihantarkastus-
löydösten perusteella annettava palau-
te. Lihantarkastuspäätöksessään tarkas-
tuseläinlääkäri joko hyväksyy tai hylkää 
lihan tai voi määrätä hyväksytylle lihalle 
erityisehtoja. Ruho ja elimet on hylättävä 
osittain silloin, kun todetaan sellaisia pai-
kallisia muutoksia, jotka eivät vaikuta jäl-
jelle jäävän lihan laatuun ja jotka voidaan 
poistaa kokonaan.

Tarkastuseläinlääkärit ilmoittavat kuu-
kausi-ilmoituksessaan Elintarviketurval-
lisuusvirastoon lihantarkastukseen liitty-
viä tietoja, muun muassa teuraiden osa-ja 
kokohylkäysmäärät eläinlajeittain. Lisäksi 
tarkastuseläinlääkärit raportoivat tam-
mikuusta 2014 alkaen lihantarkastuksen 
kuukausiyhteenvedossa eräitä lampaan 
lihantarkastuksen yhteydessä havaittavia 
poikkeavuuksia, esimerkiksi lampaan likai-
suuteen ja kuihtumiseen liittyviä. Suomen 
valtakunnalliset hylkäysprosentit perustu-

vat lihantarkastustilastoihin ja ne tarkiste-
taan kalenterivuosittain. 

Aiempien tutkimusten perusteella ylei-
simmät lampaan teurastuksen yhteydessä 
havaittavat patologiset löydökset ovat eri 
syistä aiheutuneet keuhko- ja keuhko-
kalvontulehdukset, loisten aiheuttamat 
maksavauriot, niveltulehdukset ja ruhon 
keltaisuus.5-9 Teurastamoon kuljetettaessa 
huonot kuljetusolosuhteet voivat aiheuttaa 
ruhoon ruhjeita.6,7

Tutkimuksemme tarkoituksena on kar-
toittaa suomalaisen lampaan teurastuksen 
yhteydessä havaittavia tavallisimpia elin- ja 
ruholöydöksiä sekä tarkastella vuodenajan, 
iän, sukupuolen ja rodun mahdollista vai-
kutusta muutosten esiintyvyyteen.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen eläinaineisto koostuu Poh-
jois-Suomen alueella kasvatetuista ja 
19.7.2012 – 11.4.2013 välisenä aikana yk-
sittäisessä teurastamossa teurastetuista 
lampaista. Aineisto (n = 784) koottiin se-
kä talvi- että kesäkaudella teurastetuista 
lampaista (taulukko 1). Lampaista 361 
teurastettiin ja tarkastettiin kesäkaudella 
(19.7.2012 – 24.8.2012) ja 423 talvikaudella 
(18.12.2012 – 11.4.2013).

Aineistonkeruupäiviksi valittiin sa-
tunnaisotannalla päiviä, joina lampaita 
teurastettiin kyseisessä teurastamossa. Teu-
rastamoon lammasteurastuspäivinä eri 
tiloilta toimitetuista teuraseristä valittiin 
satunnaisesti yhden tai useamman tilan 
teuraserän kaikki lampaat. Lampaille suori-
tettiin lakisääteinen lihantarkastus. Lihan-
tarkastuksen yhteydessä kirjattiin kaikki 

havaitut patologiset löydökset eläinkoh-
taisesti, eläimen terveydentilaan liittyvät 
elintarvikeketjutiedot sekä havainnot ante 
mortem -tarkastuksesta. Teuraiden syn-
tymäaika, sukupuoli ja rotu todennettiin 
tuottajan teurastamolle toimittamista asia-
kirjoista ja jokaisen teurastetun lampaan 
teuraspaino teurastamon punnituslistasta.

Aineisto koottiin Excel-tiedostoon 
sekä käsiteltiin tilastollisesti SPSS-ohjel-
massa (SPSS Statistics 22.0, IBM). Yksilöt 
ryhmiteltiin iän (< 12 kuukautta tai > 12 
kuukautta), sukupuolen, teurastusajankoh-
dan, tilan sekä rodun mukaan. Muutosten 
tilastollista riippuvuutta eri ryhmissä arvi-
oitiin aineiston jakauman vuoksi nonpa-
rametristen testien, Khin neliötestin sekä 
Fischerin tarkan testin avulla. Tulosten 
tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin 95 
%:n luottamustasolla (p < 0,05).

TULOKSET

Lampaista (n = 784) suurin osa, 375 (48 
%), oli suomenlampaita tai 311 (40 %) 
suomenlampaan risteytyksiä. Muita lam-
masrotuja olivat kainuunharmas (5 %), 
texel (6 %), rygja (<1 %), oxford down 
(<1 %) sekä mufloni (<1 %). Lampaista 
52 % oli pässejä ja 48 % uuhia (taulukko 
1). Merkittävä osa eläimistä (84 %) oli alle 
vuoden ikäisiä karitsoja. Karitsojen keski-
ruhopaino oli 19 kg.

Tuotantotiloilta teurastamoon toimi-
tettujen elintarvikeketjutietojen mukaan 
yhdellä tiloista oli aiemmin epäilty lampai-
den orf-virustaudin tartuntaa, ja tämä oli 
huomioitu koko teuraserän (16 lammasta) 
osalta (taulukko 2). Salmonellanäytteet oli 
tutkittu yhden tilan kaikista teuraserän yk-
silöistä (n = 22). Yhdellä tiloista oli ilmen-
nyt sittemmin jo tilalla negatiiviseksi to-
dettu listerioosiepäily ja kolmelta karitsalta 
löytyi tieto antibioottilääkityksestä, mutta 
kyseisten lääkkeiden varoajat olivat jo um-
peutuneet. Yhdellä karitsoista ilmoitettiin 
olleen paiseita ja patteja. Ante mortem -tar-
kastuksessa havaittiin huomautettavaa ai-
noastaan yhdessä karitsassa, jolla todettiin 
yskää. Karitsan hengitystieoireilusta ei ollut 
mainintaa eläintä koskevissa elintarvike-
ketjutiedoissa, mutta lihantarkastuksessa 
löytyi keuhkomuutoksia.

Tiloista (n = 27) 11:lta toimitetuis-
sa ja tarkastetuissa lampaissa ei havaittu 
lihantarkastusmuutoksia (kuva 1). Lam-
paista 45:lla (6 %) todettiin post mortem 
-tarkastuksessa muutoksia elimissä tai 
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ruhossa (taulukko 2). Eniten muutoksia 
löydettiin keuhkoista; keuhkomuutosten 
osuus kaikista havaituista muutoksista oli 
54 % ja niitä havaittiin 13 tilan lampaissa. 
Keuhkomuutokset ilmenivät pääasiassa 
tiivistyminä keuhkojen kraniaalilohkois-
sa (64 %) (taulukko 2). Niitä esiintyi vain 
alle 12 kuukauden ikäisillä karitsoilla (< 
12 kuukautta: 2,7 % vs. > 12 kuukautta: 
0,0 %). Keuhkomuutosten esiintymisellä 
ei todettu merkitsevää tilastollista riip-
puvuutta ikään tai teurastusajankohtaan 
(Khin neliötesti, p = 0,339 ja p = 0,234). 

Maksamuutoksia havaittiin 10 lam-
paalla, etenkin nuorilla lampailla (< 12 
kuukautta: 1,4 % vs. >12 kuukautta: 0,8 %). 
Yli puolessa (6/ 10) nämä olivat pistemäi-
siä kalkkeutumia. Muita satunnaislöydök-
siä olivat paiseet, arvet, rappeutuminen ja 
rasvoittuminen (taulukko 2). Maksamuu-
tosten esiintymisellä oli merkitsevä tilastol-
linen riippuvuus sukupuoleen; muutokset 
olivat yleisempiä uuhilla kuin pässeillä 
(Khin neliötesti, p = 0,026). Maksamuu-
toksilla ei sen sijaan havaittu merkitsevää 
tilastollista riippuvuutta lampaan ikään 
(Khin neliötesti, p = 0,505). Munuaislöy-
döksinä todettiin yksittäisinä löydöksinä 
vesimunuainen ja munuaiskiviä.

Ruhossa yleisin löydös oli paiseet  
(5/ 10), joita tavattiin nielussa, niskassa, 
palleassa sekä vatsakalvolla (taulukko 2). 
Näiden lisäksi havaittiin yksittäisinä löy-
döksinä rinta- ja vatsakalvolla kiinnikkeitä, 
murtuma olkaluussa sekä vähäistä ruhon 
keltaisuutta. Vain yhdellä aineiston lam-
paalla havaittiin muutos sydämessä. Nel-
jällä lampaalla todettiin useampia kuin 
yksi muutos. Suurin osa (8/ 10) ruhojen 
muutoksista poistettiin paikallisesti ja kah-
den ruhon kohdalla tehtiin osaruhohyl-
käys (0,3 %). Muuttuneet elimet hylättiin 
lihantarkastuksessa. 

TAULUKKO 1 TABLE
Lampaiden määrä, ikä- ja sukupuolijakauma jaoteltuna teurastusajankohdan mukaan.
Number of sheep and distribution of their age and gender, stratified by the time of slaughter. 

Näytteenotto-
aika
Sampling time

Tutkitut lampaat
Studied sheep

Ikäjakauma
Age distribution

Sukupuolijakauma
Gender distribution

Lampaat
Sheep

Tilat
Farms

Lampaita/ tila
Sheep/ farm

< 12 kk
< 12 months

>_ 12 kk
>_ 12 months

Pässi
Ram

Uuhi
Ewe

Kesäkausi
Summer season

361 11 9-75 263 98 189 172

Talvikausi
Winter season

423 18 5-61 392 31 216 207

Yhteensä
Total

784 27 5-112 655 129 405 379

TAULUKKO 2 TABLE
Tavallisimmat lampailla esiintyneet lihantarkastuslöydökset
Most common meat inspection findings in sheep

Löydökset
Findings

Yhteensä
Total

Elintarvike-
ketjutieto
Food chain
information

Löydöksiä
Findings in

Kesällä
Summer

Talvella
Winter

Keuhkot/ Keuhkokalvo
Lungs/ Pleura

28 15 13

   Kraniaaliset muutokset
   Changes in cranial lobe

18 8 10

   Paiseita, kalkkeutumia, arpia
   Abscesses, calcifications, scars

6 3 3

   Keuhkokalvon muutokset
   Pleural changes 

4 4 0

Maksa
Liver

10 6 4

   Kalkkeutumia
   Calcifications

7 Orf (2)1 4 3

   Paiseita, arpia
   Abscesses, scars

2 2 0

   Rappeutunut
   Degenerated

1 1 0

   Rasvoittunut
   Fatty degeneration

1 0 1

Munuaiset
Kidney

2 2 0

   Vesimunuainen
   Hydronephrosis

1 1 0

   Munuaiskiviä
   Renal calculus

1 1 0

Sydämessä arpia
Scars in heart tissue

1 1 0

Suolistotulehdus
Enteritis

1 0 1

Ruho
Carcass

10 4 7

   Keltaisuutta
   Ikterus

1 1 0

   Kiinnikkeitä rinta-/vatsakalvolla
   Adhesions on pleura/peritoneum

3 0 3

   Murtumia
   Fractures

1 1 0

   Paiseita
   Abscesses

5 Paiseita (1) 2 3

Yhteensä
Total

52 28 24

1 Lampaiden määrä / Number of sheep
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Lihantarkastuksessa todettujen muu-
tosten esiintyminen tiloittain on esitetty 
kuvassa 1. Muutosten esiintymistiheydessä 
vaikuttaa olevan tilojen välisiä eroja, mutta 
aineiston pienuuden vuoksi analyysiä ei 
voida pitää täysin luotettavana. Erityisen 
taajaa muutosten esiintyminen oli neljän 
tilan kohdalla (tilat 6, 9, 13 ja 19). Kyseisil-
lä tiloilla muutoksia esiintyi 19–33 %:ssa 
tarkastetuista lampaista ja muutoksia to-
dettiin keuhkoissa, maksassa sekä ruhossa 
(kuva 1). Muutosten esiintymisessä havait-
tiin eroja rotujen välillä: kainuunharmas-
rotuisilla lampailla todettiin tilastollisesti 
merkitsevästi enemmän muutoksia kuin 
muilla roduilla (Fischerin tarkka testi, p = 
0,007). Aineiston kainuunharmas-rotuiset 
lampaat olivat peräisin neljältä tilalta, ja 68 
% näistä oli tiloilta 9 ja 13, joilla muutosten 
esiintyminen oli muita tiloja taajempaa. 
Tilakohtaiset ongelmat voivat osaltaan 
vaikuttaa muutosten korkeampaan esiin-
tymistaajuuteen kainuunharmas-rotuisissa 
lampaissa. Muutosten esiintymisessä ei 
havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 
lihantarkastuslöydösten ja teurastusajan-
kohdan (kesä- talvi) tai teurastettavan lam-
paan iän välillä (Khin neliötesti, p = 0,187 
ja p = 0,576).

POHDINTA

Tulostemme perusteella suomalainen teu-
raslammas voidaan arvioida varsin ter-

veeksi. Muutoksia havaittiin suhteellisen 
vähän, eikä yhtään kokonaista ruhoa hy-
lätty. Vuonna 2012 käytetty valtakunnal-
linen kokohylkäysprosentti lampailla oli 
0,14 %.10 Kokoruhohylkäysten puuttumi-
nen tässä tutkimusaineistosta saattoi johtua 
aineiston pienuudesta.

Yleisin havaittu löydös oli keuhkomuu-
tos. Hengitystietulehdukset ovat lampailla 
yleisiä ja aiheuttavat usein heikkoa kasvua 
aiheuttaen suuria taloudellisia menetyksiä 
lammastaloudelle.11,12 Keuhkokudoksen 
tiivistymiä tavattiin keuhkojen kraniaa-
lilohkoissa ainoastaan alle 12 kuukauden 
ikäisillä karitsoilla. Kasvavilla karitsoilla 
post mortem -tarkastuksessa havaittavat 
harmaanpunaiset tiivistymät erityisesti 
kraniaalilohkoissa ovat tyypillisiä kroo-
niselle, atyyppiselle pneumonialle, jonka 
taustalla on yleensä mykoplasma, kuten 
Mycoplasma ovipneumoniae tai Mannhei-
mia haemolytica.13,14 Lihantarkastuksessa 
todetut keuhko- ja keuhkokalvonmuu-
tokset muodostavat yhden suurimmista 
elinhylkysyistä ja suurissa lampaanlihan 
tuottajamaissa hengitystiesairaudet aihe-
uttavatkin lammastaloudelle merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä.15,16

Emme todenneet tilastollisesti mer-
kitsevää eroa kesä- ja talvikauden välillä. 
Sisäruokintakaudella riittämätön ilman-
vaihto, eläintilan ahtaus ja mahdollisesti 
huonolaatuiset kuivikkeet voivat altistaa 
lampaat liialliselle sisäilman kosteudelle, 

pölylle ja haitallisille kaasuille, herkistäen 
eläimet hengitystietulehduksille. Tulok-
semme eivät kuitenkaan suoraan tue tätä 
hypoteesia. Toisaalta yksittäisten tilojen 
olosuhteita kuvaavia tietoja ei ollut tut-
kimuksessa saatavilla, eikä johtopäätök-
siä sisäilman vaikutuksesta voi näin ol-
len tehdä. Muutoksia havaittiin erityisesti 
kainuunharmas-rotuisissa, mutta suuri osa 
näistä eläimistä oli tiloilta, joilla muutosten 
esiintyminen oli runsasta, joten löydök-
sen vahvistaminen edellyttää laajemman 
aineiston analyysiä sekä tilatietojen yhdis-
tämistä tutkimukseen.

Monet hengitystiepatogeenit esiintyvät 
normaalisti lampaan ylempien hengitys-
teiden limakalvoilla. Vasta stressitekijä tai 
epäedulliset olosuhteet laukaisevat kliini-
sen sairauden.13,14 Lampaiden hengitystie-
sairaudet voivat olla tilalla vähäoireisia tai 
kokonaan oireettomia. Lisäksi lampaiden 
hengitystiesairauksien kliininen taudin-
määritys on haastavaa ja suurin osa näistä 
sairauksista diagnosoidaan vasta kuoleman 
jälkeen.14 Tämän vuoksi teurastamolta saa-
tava palaute teurastuslöydöksistä antaa 
tärkeää tietoa lammastuottajille eläinten 
terveydestä, hyvinvoinnista ja tuottavuu-
desta tiloilla.

Toiseksi eniten elinhylkäyksiä tehtiin 
maksaan liittyvien muutosten vuoksi eten-
kin nuorilla lampailla. Maksassa esiintyi 
useimmiten kroonisia sidekudosmuutoksia 
ja paiseita. Altistavia tekijöitä ovat napa-
infektiot ja voimakas ruokinta, joka laskee 
pötsin pH:ta altistaen tulehduksille.13 Myös 
maksamadot aiheuttavat kroonisia maksa-
muutoksia lampaille, vaikka silmämääräi-
siä havaintoja ei tässä aineistossa loisista 
tehty. Pientä maksamatoa, Dicrocoelium 
dendriticum, esiintyy Suomessa ja se ai-
heuttaa maksahylkäyksiä. Iso maksamato, 
Fasciola hepatica, on sen sijaan harvinai-
nen löydös.17,18 Loisten esiintyminen voi 
olla voimakkaasti ympäristöön tai kasva-
tusalueeseen liittyvä tekijä. Esimerkiksi 
Ruotsissa pieni maksamato on yleinen 
löydös niitty- ja metsälaitumilla, kun har-
vinaisempaa isoa maksamatoa esiintyy 
kosteilla laitumilla maan lounaisosissa.19,20 

Munuaisissa ja sydämessä todetut löy-
dökset ovat harvemmin esiintyviä muu-
toksia ja myös tässä tutkimusaineistossa 
näitä havaittiin erittäin vähän.5-7

Suurin osa tutkimusaineistosta koos-
tui alle vuoden ikäisistä lampaista. Aineis-
ton painottuminen nuoriin lampaisiin on 
luontevaa, sillä lampaanlihan tuotannossa 

5 1

12
9

0

19

4
0

20

2 0

8

33

8
0 0

13

0

22

7
0 0

6
0 0

9

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lampaat	(%),	joissa	
ei	muutoksia

muutoksia

%

Lammastilat

	

Lampaat	(%),	joissa	

KUVA 1 FIGURE 
Lampaiden, joissa todettiin muutoksia, osuudet kaikista tutkimusaineiston teuras-
lampaista tiloittain. 
The proportions of the sheep with meat inspection findings (dark grey), from the 
total number of sheep from each farm.
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karitsat saavuttavat teuraspainonsa rodusta 
riippuen tyypillisesti keskimäärin 6–7 kuu-
kauden ikäisenä. Myöhäisemmässä tuotan-
tovaiheessa poistetaan yli vuoden ikäiset 
vanhemmat uuhet ja siitospässit tuotan-
tosuunnitelman mukaan. Tutkimuksessa 
tarkastettujen karitsojen keskipaino oli sa-
ma kuin tilastokeskuksen 2012 vahvistama 
koko maan karitsojen keskiruhopaino.3 

Valtaosalla lampaista ei ollut merkin-
töjä elintarvikeketjutiedoissa. Hengitys-
tieoireista ei ollut elintarvikeketjutiedois-
sa yhtään mainintaa, vaikka useammalta 
lampaalta löytyi lihantarkastuksen yhtey-
dessä keuhkomuutoksia. Lisäksi ante mor-
tem -tarkastuksessa oli maininta yskivästä 
karitsasta, jolla todettiin post mortem -tar-
kastuksessa keuhkomuutoksia. Elintarvike-
ketjutiedoissa oli maininta paiseista ainoas-
taan yhden lampaan kohdalla, mutta niitä 
löytyi lihantarkastuksessa neljältä muulta-
kin lampaalta. Yhdellä lampaalla todettiin 
olkaluun murtuma, josta ei ollut mainintaa 
elintarvikeketjutiedoissa. Lihantarkastusta 
uudistetaan kohti visuaalista lihantarkas-
tusta, jossa elintarvikeketjutiedoilla on 
suuri merkitys. Visuaaliseen lihantarkas-
tukseen soveltuvat vain terveet eläimet, 
koska käsin tunnustelua tai viiltelyitä ei 
enää suoriteta. Elintarvikeketjutietojen 
perusteella eläimet otetaan tarpeen mu-
kaan tarkempaan lihantarkastukseen.21-24 
Tutkimuksemme antaa viitteitä siitä, että 
lampaan kohdalla on tarvetta kouluttaa ja 
motivoida lampaan omistajat täyttämään 
elintarvikeketjutiedot entistä perusteel-
lisemmin, jotta olisi mahdollista siirtyä 
visuaaliseen lihantarkastukseen.
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