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Asia: Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely 
ja lihan toimittaminen myyntiin 
 
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 
 
Alla ovat Eläinlääkäriliiton huomiot kohdittain. 
 
4.1 Trikiinitutkimus tarkastamattomalle luonnonvaraiselle riistalle 
Ohjeessa on lainattu suoraan trikiiniasetusta (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375), jonka 
mukaan trikiininäytteeksi otetaan vähintään 10 g painava näyte. Ohjeesta puuttuu asetuksen tekstin 
kohta d, jonka mukaan ruhosta otetaan 50 g painoinen lisänäyte myöhempää erillistä tutkimusta varten, 
jos näyte on positiivinen.  
Käytännössä näytettä tarvitaan analyysiin riistalla 5-10 g. Tämän lisäksi näytettä on varattava 
mahdollisiin uusintatutkimuksiin esimerkiksi tilanteessa, jossa laboratoriossa on yhdistetty useampia 
näytteitä samaan analyysiin. Lisäksi mahdollisesta positiivisesta näytteestä on riitettävä näytettä 
lähetettäväksi Ruokavirastoon lakisääteiseen varmennusnäytteeseen. Näyte saattaa myös olla osittain 
tutkimukseen soveltumaton sen sisältämien rasvan ja kalvojen takia. 
Käytännössä on epätodennäköistä, että kaikki alan toimijat, kuten metsästäjät ja pienemmät liha-alan 
yrittäjät tutustuvat ohjeen lisäksi muuhun toimintaan liittyvään kansallisen lainsäädäntöön ja 
trikiiniasetukseen tai, että heillä on tarkempaa tietoa trikiinitutkimuksen käytännön toteuttamisesta. Siksi 
olisi toivottavaa kirjata ohjeeseen esimerkiksi suosituksena laboratorioiden kannalta riittävä näytemäärä 
50–60 g. Nyt ohjeesta voi saada sen kuvan, että 10 g näyte riittää aina, jos se on otettu oikeasta 
kohdasta ruhoa.  
 
4.5 Luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen tarkastamattomana vähittäismyyntiin 
Koska ohje on tarkoitettu viranomaisten lisäksi muille alan toimijoille, voisi tässä kohdassa olla hyvä 
korostaa, että vähittäismyyntiin saa toimittaa vain kohdassa lueteltujen riistalajien lihaa tai seuraavassa 
kohdassa mainittuja niistä valmistettuja tuotteita. Asiaa voisi selkeyttää mainitsemalla erikseen, ettei 
muiden riistalajien, kuten karhun ja villisian lihaa ja siitä valmistettuja tuotteita saa toimittaa 
tarkastamattomana vähittäismyyntiin. 
 
4.6.1 Tuotteiden valmistus rekisteröidyssä lahtivajassa 
Ohjeen mukaan viranomainen arvioi lahtivajan tilojen soveltuvuuden tuotteiden valmistukseen. Tilojen 
vaatimukset yleensä sekä soveltuvuus lahtivajaksi ovat yleisimpiä valvojilta kysyttyjä kysymyksiä. Siten 
olisi erittäin hyödyllistä avata vaatimuksia tässä ohjeessa alan toimijoita varten. Vähintään 
Ruokavirastolta toivottaisiin jonkinlaista yhtenäistä linjausta tilojen soveltuvuudesta valvonnan tueksi. 
Näin voitaisiin varmistaa toimijoiden tasapuolinen kohtelu valvonnan osalta. 
  



 
4.7 Käsittelyn teettäminen kuluttajan omistamalle elintarvikkeelle eli niin kutsuttu 
rahtitoiminta 
Kohdassa tarkoitetussa rahtitoiminnassa tilaajalle kuuluvasta tarkastamattomasta lihasta valmistetut 
tuotteet on tarkoitettu vain tilaajan kotitaloudessa käytettäväksi. Metsästäjät kuitenkin markkinoivat 
tuotteita varsin laajasti kuluttajille sosiaalisen median riistaryhmissä. Ohjeeseen olisi hyvä lisätä suositus, 
että rahtitoimintaa harjoittavat tahot informoisivat tuotteiden tilaajaa siitä, etteivät valmistetut tuotteet ole 
tarkoitettu eteenpäin myytäviksi. 
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