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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta 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 lainsäädäntö ohjaa 
pikemminkin siihen, että kaikenlainen elintarvikkeiden käsittely on kaikille mahdollista. 
Toimijan tulee itse 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.  
 
Luonnoksina olevat asetusluonnokset ovat toimijoille, kansalaisille ja valvojille 
vaikeaselkoiset ja merkittävän monimutkaiset. Toimeenpano vaatii paljon 
viranomaisohjeita ja neuvontaa, jotta kaikki tahot ymmärtäisivät mitä tuotteita saa myydä 
alkutuotantopaikalla, mitä toimittaa vähittäismyyntiin ja mikä määrärajoitus koskee mitäkin 
tuotetta ja asiaa. Lainsäädännön lukijan, oli hän sitten toimija, valvoja tai kiinnostunut 
kansalainen on erittäin vaikeaa hahmottaa mitkä kaikki säädökset pitää ottaa toiminnassa 
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huomioon. Käytännön esimerkkinä voisi olla kanien teurastaminen omalla tilalla. Tällöin 
yleiset elintarvike- ja teurastushygieniaa koskevat vaatimukset ovat Euroopan komission 
ja Parlamentin asetuksissa, teurastettavien kanien lukumäärä lausunnolla olevassa 
asetuksesta, toiminnan hygieniavaatimukset laitosasetuksessa ja mahdollinen 
lihantarkastus vielä kolmannesta asetuksessa. Lainsäädäntö muuttuu kaiken aikaa 
monimutkaisemmaksi, pirstaleisemmaksi ja vaikeammin hahmotettavaksi. Komission 
asetusten lisäksi kansallinen lainsäädäntömme asettaa lisävaatimuksia ja helpotusten 
viidakon. Se, että lainsäädännöllä pyritään sallimaan kaikenlainen toiminta kaikille tietyin 
ehdoin, aiheuttaa massiivisen määrän säädöksiä. Nämä tietyt ehdot vaativat runsaasti 
selittelyä. 
 
Voidaan siis perustellusti kyseenalaistaa näin yksityiskohtainen lainsäädäntö. On 
hankalaa, kun eri tuotteille on erilaisia kilo- ja lukumäärärajoja. Nyt esitetyt määrät kattavat 
lähes kaiken alkutuotannon toiminnan, jolloin laitokset vähenevät tai loppuvat esitetyiltä 
toimialoilta. Kansallisten kevennysten ja poikkeusten määrä tulisi voida säädellä 
yksinkertaisemmin. Esitetyn kaltaisen toiminnan valvominen on erittäin työlästä, lähes 
mahdotonta.  
 
Liito ei pidä perusteltuna sitä, että lainsäädännön tavoitteena on tarkastamattoman lihan 
myynnin edistäminen tai nylkemättömän ruhon toimittaminen vähittäismyyntiin. Toimijoille 
muodostuu virheellinen kuva elintarviketurvallisuudesta ja siitä mitä tuotteita 
vähittäismyynnin tiloissa voidaan turvallisesti käsitellä. Lainmuutoksella aiheutetaan 
turhaa käsitteiden sekoittumista toimijoiden ja valvojien välille. Jos kotiteurastusta 
edistetään, edistetään samalla epätietoisuutta siitä, mitä eläinlajeja kotona voidaan 
teurastaa. Liiton näkemyksen mukaan laiton kotona teurastaminen lisääntyy kaiken aikaa 
ja tarkastamattoman lihan myynti lisääntyy samaan aikaisesti. Kotona teurastamisessa voi 
eläinten hyvinvoinnille ja elintarvikehygienialle aiheutua merkittäviä riskejä, sillä 
pitopaikoissa ei useinkaan ole toimintaa varten asianmukaisia tiloja.  
 
Erityisesti nylkemättömän ruhon toimittaminen ilman laitostasoista toimintaa ja 
lihantarkastusta vaarantaa vakavasti vähittäismyymälän elintarviketurvallisuuden. 
Käsittelytilojen myymälässä on oltava riittävän suuret ja varustellut kausiluontoiseen 
toimintaan.    
 
 

Yksityiskohtainen tarkastelu ja tulkintakysymykset 
 

Siipikarja ja tarhatut kanit 
 
Liitto toteaa, että sen sijaan, että puhutaan ”tarhatuista kaneista” tulisi puhua kaneista tai 
tuotantokaneista tai kasvatetuista kaneista (tilalla teurastetut jäniseläimet). Tarhattu kani 
sekoittuu tarhattuun riistaan, joka on eri käsite ja jota koskee täysin eri vaatimukset.   
 
Mikäli teurastaminen pitopaikoissa yleistyy, tulisi huomioida teurastamiseen käytettyjen 
tilojen soveltuvuus toimintaan. Lopetusasetus koskee kaikkea teurastamista, tällöin on 
olennaista, että sekä eläinten liikuttaminen, tainnuttaminen ja lopettaminen sujuu 
lainsäädännön mukaisesti. Lopettamista on myös valvottava, tämä on selvitettävä sekä 
toimijoille että valvojille. Valvonnassa aika ajoin paljastuu epäasiallista ja myös laitonta 
teurastamista pitopaikoissa. Liitto ei soisi sen lisääntyvän. 
 
4 § kohta 1 
Muistion mukaan todetaan, että 40 000 kiloa on lihan kokonaismäärä, jonka saa myydä. 
Siihen lasketaan muistion mukaan yhteen mahdollinen siipikarjanliha ja kanin liha. Tämä 
ei ilmene pykälätekstistä. Lisäksi on epäselvää, kumpi on sitova, kilo vai kappalemäärät.  
 
Hirvieläimet 
 



Nylkemättömien suurten riistaeläinten toimittaminen vähittäismyyntiin vaatii asianmukaiset 
tilat. Tällaisia ei nykyisissä myymälöissä ole. Ajatellut määrät ovat suuret ja toimitukset 
ajoittuvat samoille kuukausille vuodessa. Ehdotetusta mahdollisuudesta tulee kouluttaa 
kauppiaita, ettei nylkemättömiä ruhoja ala tarkastuksilla löytyä myymälöiden nykyisistä 
takatiloista. 
 
Esimerkkinä valvonnan vaikeudesta on se, että jokainen metsästäjä voi toimittaa esitetyt 
määrät hirviä, peuroja ja metsäkauriita vähittäismyyntiin. Hän voi toimittaa niitä useaan 
myymälään. Myös myymälä voi vastaanottaa ruhoja useammalta metsästäjältä. On melko 
työlästä valvoa metsästäjien luovuttamien ruhojen määrää, ja mitäpä jos määrä ylittyisi? 

 
Alkutuotannon tuotteiden myynti suoraan kuluttajalle ja toimittaminen 
vähittäismyyntiin 
 
Alkutuotteiden tuotteiden määrät nousisivat niin, että esimerkiksi kasveista saatavien 
alkutuotannon tuotteiden määrä olisi noin 230 kiloa jokaista työpäivää kohden. Lisäksi 
kananmunia saisi luovuttaa 90 kiloa joka työpäivä. Laitokset näiltä osin poistuvat lähes 
kokonaan. Valvojia tulisikin kouluttaa siihen, kuinka näitä alkutuotannon tiloja tulee valvoa. 
Liitto toteaa, että erityisiä haasteita tulee olemaan tuotteiden kuljettamisessa ja erityisesti 
kuljetusastioissa, sillä alkutuotantopaikoissa ei yleensä ole kuljetusastioiden tai –
laatikoiden pesumahdollisuutta.  
 
Eläimistä saatavat elintarvikkeet vähittäismyynnissä 
 
Esitetty muutos on sinänsä kannatettava, mutta asian valvominen on erinomaisen 
hankalaa.  

 
 

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


