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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. Tässä 
yhteydessä olisi erityisen tärkeätä, että tieto valvonnasta kulkisi aluehallintovirastojen ja 
kuntien välillä, niin että eri valvojat saisivat toistensa tekemistä valvonnoista tietoa.  
 
Alkutuotannon valvontaohje antaa suosituksia alkutuotannon riskien arvioimiseen ja 
tarkastustiheyksien määrittämiseen. Liitto toteaa aluksi, että viiden vuoden välein tehtävää 
tarkastamista ei voida kutsua valvonnaksi. Se on aivan liian harvoin ja valvojan on vaikea 



perustella, että näin harvoilla käynneillä on minkäänlaista vaikuttavuutta.  
Maidontuotantotilojen kolmen vuoden tarkastusväli tulee pitää ennallaan ja 
lihantuotantotilojen tarkastusväli tulee tihentää kolmeen vuoteen nykyisetä viidestä 
vuodesta. Ohjeluonnoksessakin todetaan, että valvonta(tarkastus) tiheydet ovat 
lähtökohtaisesti melko matalia, eikä niitä siitä syystä tulisi enää laskea. Liiton mielestä ei 
myöskään ole perusteltua vähentää tai poistaa mahdollisten kontaminanttien, kuten 
kasteluveden valvontaa.  
 
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 likaiset eläimet 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. 
 
Valvonnassa, erityisesti eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonnassa on vielä paljon 
tehtävää. Vain terveet, puhtaat ja hyvinvoivat eläimet tuottavat turvallisia elintarvikkeita. 
 
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 kunnan on järjestettävä eläintuotannon vaatimusten 
valvonta siten, että niitä valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri.  

 
 

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