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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
 

Raakamaitoasetus 
 

7 §: Raakamaidon laatu- ja turvallisuusvaatimukset, liite 3, kohta C 
 

Yli 2500 litraa vuodessa raakamaitoa suoraan kuluttajalle luovuttavalla tilalla vuosittain karjan 
ulostenäytteistä tehtävän STEC- tutkimuksen korvaaminen maitosuodatinnäytteillä lisää 
todennäköisesti maidon turvallisuutta. Asetukseen tulee kuitenkin kirjata edellytys, että 
vähintään kaksi näytettä on otettava heinäkuun lopun ja marraskuun alun välillä. Edellä 
mainittu aika on STEC:n ulosteeseen erittymisen ja esiintymisen riskiajankohta. Kerran 
vuodessa peräkkäisistä lypsyistä tehtävä kolmen osanäytteen maitosuodatintutkimus ei anna 
riittävän varmaa käsitystä karjan STEC -tilanteesta. Erityisesti, mikäli tutkimus tehdään 
kevättalvella, jolloin todennäköisyys STEC -bakteereiden erittymisestä ulosteisiin ja 
esiintymisestä tuotantoympäristössä on pienimmillään. Raakamaidon luovutusta aloitettaessa 
karjan ulostenäytteistä tehdyn STEC- tutkimuksen merkitys on sitä pienempi, mitä enemmän 
tutkimuksesta on kulunut aikaa. Karjan STEC -tilanne saattaa myös merkittävästi muuttua 
esim. eläinostojen myötä. 
 
Samoista maitosuodatinnäytteistä kuin STEC, tutkitaan myös kampylobakteerit; myös nämä 
tutkimukset tulisi jakaa vastaavalla tavalla pitkin vuotta. Kampylobakteeritutkimuksen tulisi 
koskea kaikkia yli 2500 litraa raakamaitoa suoraan kuluttajalle luovuttavia tiloja, ei ainoastaan 
automaattilypsytiloja. Ulostekontaminaation täydellinen hallinta on haasteellista myös muussa 
lypsämisessä, kuin automaattilypsyssä. Lisäksi kampylobakteerien esiintyminen karjassa on 
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vaikea hävittää hygieniatoimenpiteistä huolimatta.  
 
16 §: Toimenpiteet 
 
Liitto kannattaa uuden pykälän lisäämistä. Raakamaidon luovuttamisen keskeyttäminen lisää 
kuluttajaturvallisuutta. Lisäksi on hyvä, että maidon turvallisuuden näyttövelvoite on 
yksiselitteisesti toimijalla.  
 
Pykälää tulisi kuitenkin selventää siten, että toimijan ja viranomaisen vastuut tulisivat selviksi. 
Lisäksi toiseen momenttiin tulisi saada viittaus siitä, kenelle toimijan tulee selvityksensä antaa.  
 
Liite 3, kohta C, turvallisuutta koskevat hygieniavaatimukset 
 
Liitto ehdottaa, että kampylobakteeritutkimukset ulotettaisiin koskemaan kaikkea lypsyä, ei 
pelkästään robottilypsyä.  

 

 
Alkutuotantoasetus 
 

Automaattilypsyä koskevia lisävaatimuksia ei tule poistaa. Erikseen kirjattu vaatimus 
vedinten puhdistuksen onnistumisesta automaattilypsyssä on tarpeen maidon laadun 
varmentamiseksi.  

 
5 § Kirjanpito 
  
Kirjanpitovaatimus elintarvikeketjutietojen toimittamisesta esitetään poistetavaksi. 
Perustelumuistiossa todetaan, että elintarvikeketjutiedoista pidetään kirjaa teurastamossa ja 
tiedot myös valvotaan teurastamossa. Tavanomaisissa tilanteissa kirjanpito on todennäköisesti 
riittävä. Satunnaisesti voi sattua niin, että tuottaja ja teurastamo ovat erimieliset siitä, onko 
jotain tietoa toimitettu vai ei. Näin voi tapahtua esimerkiksi varoajan voimassaolon päättymisen 
tai voimassaolon suhteen. Tuottajalla ei ole tällöin keinoa todistaa omaa toimintaansa, mikäli 
hän ei pidä kirjaa toimittamistaan tiedoista. Siksi kirjanpitoa merkityksellisten tietojen 
toimittamisesta on hyvä suositella, vaikka se ei olisikaan pakollista. 
 
Toimijoita ja valvojia tulisi ohjeistaa tilanteessa, jossa siipikarjaa/kaneja teurastetaan 
pitopaikassa ja myydään tarkastamattomina. Toimintaa koskee yleiset alkutuotannon 
kirjanpitovaatimukset. Tällaisesta toiminnasta ei tarvitse toimittaa elintarvikeketjutietoja 
eläinten mukana, sillä ne teurastetaan omassa ilmoitetussa huoneistossa. Tiedot on kuitenkin 
oltava olemassa ja toimijan on arvioitava mm. eläinten terveys, lääkitys ja varoajat. Asia ei 
aiheuttane tarvetta säätää asetukseen mainintaa, mutta olisi tarpeen kirjoittaa ohje sekä 
toimijoille että valvojille.  
 
Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi tarkoitettu muutos 
kirjanpidon säilyttämisestä kääntyy helposti tarkoitustaan vastaan. Sen sijaan, että asiakirjat 
tarkastettaisiin kohteessa, valvoja käyttää valvonta-aikaa asiakirjojen pyytämiseen toimijalta. 
Asiakirjoja ja kysymyksiä lähetetään puolin ja toisin, jolloin tarkastuksen aika pitenee ja myös 
kustannukset kasvavat. 
 

Liite 2, luku 4, kohta 4.1. Maidontuotantotila. Tässä tulisi säilyttää b) kohta, sillä asiasta ei 
säädetä muualla näin selvästi. Erilaiset kemikaalit tulee säilyttää erillisessä tilassa.  
 
Liite 2, luku 4, kohta 4.2 Lypsy. Kohta 1. on syytä säilyttää, sillä se parantaa 
lypsyhygieniaa tiloilla, joilla lypsypaikka on vielä käytössä.  
 
Liite 2, luku 4, kohta 4.3. Maidon kuljetus, toimittaminen ja muu käsittely 
 

Asetukset voi ymmärtää niin, että toimija voi maakunnan sisällä tilan ulkopuolella 
ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa valmistaa 2500 kilosta oman tilan raakamaitoa 
pastöroimatonta tuorejuustoa. Tästä voisi toimittaa 1000 kiloa + 30 % paikalliseen 



vähittäismyyntiin ja myydä loput itse. Kuitenkaan toimijan ei tule tutkia STEC:iä 
kertaakaan tuotannon aikana? Onko tämä oikea tulkinta? Ja jos on, niin lainsäädäntö 
tulee kirjoittaa siten, että maidosta on tehtävä STEC tutkimukset. Erityisesti, mikäli tilalta ei 
viedä teurastamolle teuraita, jolloin teurastamokaan ei tee tutkimuksia.  
 

 

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


