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ASIA: Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

 

Suomen Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta ja esityksestä 
säädösmuutoksiksi. Eläinlääkäriliitto esittää yleisinä huomioina seuraavaa: 

EU-lainsäädännön täytäntöön panemiseksi ehdotetaan muutoksia valtioneuvoston asetukseen 
elintarvikevalvonnasta. Kyse on maidontuotantotilojen, kanamunanpakkaamojen ja lihanleikkaamojen 
valvontaa suorittavien virkaeläinlääkärien pätevyysvaatimuksista kansallisesti. 

Eläinlääkäriliitto pitää tärkeänä ja hyvin perusteltuna, että kananmunapakkaamojen sekä 
maidontuotantotilojen virallisen valvonnan suorittajien edellytetään olevan virkaeläinlääkäreitä. Näin 
varmistetaan, että valvoja tuntee koko elintarviketuotantoketjun ja sen eri vaiheissa olevat erilaiset riskit 
elintarvikkeiden turvallisuudelle. Virkaeläinlääkärin pätevyyden vaatimusta kananmunanpakkaamojen 
valvonnassa perustellaan hyvin salmonellaerityistakuilla, jotka ovat tärkeät suomalaisten elintarvikkeiden 
turvallisuudelle, puhtaudelle ja elintarvikeviennille. 

Eläinlääkäriliitto pitää ehdotusta vähentää lihanleikkaamojen valvojien osaamisvaatimuksia 
huolestuttavana ja elintarviketurvallisuuden varmistamisen kannalta epäjohdonmukaisena. Nykyään 
lihanleikkaamoja valvovan kunnallisen viranhaltijan on oltava virkaeläinlääkäri, mutta ehdotetussa 
asetusmuutoksessa valvoja voisi olla myös muu kuin virkaeläinlääkäri. Valvojana toimimisen 
edellytyksenä olisi riittävät opinnot ja osaamisen arviointi, joita ei määritellä tarkasti. 

Lihanleikkaamojen valvonnassa tarvitaan monipuolista osaamista ja ymmärrystä lihan tuotannosta ja sen 
käsittelystä ennen leikkaamoon tuontia. Raaka-aineen alkuperän ja tuotantotavan aiheuttamat riskit 
elintarvikkeiden turvallisuudelle ja tuotantohygienialle ja miten niitä hallitaan ovat eläinlääkärin 
koulutuksella tehtävissä asiantuntevasti ja yhdenmukaisesti kaikissa lihanleikkaamoissa. 
Lihanleikkaamon valvonnassa lisäksi laitoksen prosessien tunteminen, lihan jäljitettävyyden 
ymmärtäminen sekä elintarvikepetosten tunnistaminen ovat yhä tärkeämpiä taitoja. 
Kananmunanpakkaamojen lailla lihanleikkaamoissa on salmonellaerityistakuiden säilyttämisen vuoksi 
suoritettava salmonellavalvontaa menestyksekkäästi. Riski salmonellan esiintymiselle leikkaamoissa ei 
ole vähentynyt, vaan ennemminkin lisääntynyt rehusalmonellariskin kasvettua sekä elintarvikepetosten 
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lisääntyessä. Tästä näkökulmasta on perusteetonta alentaa lihanleikkaamojen valvojan 
pätevyysvaatimuksia. 

Mikäli lihanleikkaamossa erotellaan erikseen määriteltyä riskiainesta, tai jos laitoksesta viedään leikattua 
lihaa maihin, jotka edellyttävät virkaeläinlääkärin myöntämää vientitodistusta, vaaditaan leikkaamon 
valvonnassa virkaeläinlääkärin pätevyyttä. Jotta valvonnan asianmukaisesta suorittamisesta ei näissä 
tilanteissa tulisi epäselvyyttä, olisi tarkoituksenmukaista pitää virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimus 
voimassa kaikkien lihanleikkaamojen valvonnassa. 

Perusteluissa ei tuoda esiin tarvetta tai syytä tälle osaamisvaatimusten heikentämiselle tai arvioida sen 
vaikutuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen, valvonnan laatuun tai sen yhdenmukaisuuteen. Kyseistä 
muutosta ei pidä tehdä ilman etukäteen tehtävää vaikutusten arviointia.  

Jos uudistuksella pyritään hallinnon keventämiseen ja vaatimusten aikaisempaa joustavampaan 
tulkintaan, sitä ei saavuteta, vaan lisätään sen viranomaisen työtä, joka arvioi henkilöiden pätevyyttä, 
järjestää kokeita ja pitää yllä rekisteriä henkilöistä. Muun kuin virkaeläinlääkärin pätevyyden omaavien 
valvojien osaamisen varmistamiseksi olisi luotava järjestelmä, jolla valvojien riittävä ja yhdenmukainen 
osaaminen varmistetaan koko maassa. Tämä aiheuttaa lisää työtä ja hallintoa. 

Eläinlääkäriliitto pitää tarpeellisena eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n 
muuttamisesta siten, että jatkossa teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena saa toimia 
tilapäisesti eläinlääketieteen opiskelija. Esityksessä on määritelty, että sijaisena voi toimia opiskelija, joka 
suorittaa Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja täyttää määritellyt koulutusvaatimukset. 

Eläinlääkäriliiton mielestä tulisi myös arvioida, voisivatko muissakin EU/ETA-maissa eläinlääkärin 
tutkintoa suorittavat opiskelijat toimia teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena suoritettuaan 
vastaavat opinnot.  

Mahdollisuus toimia tarkastuseläinlääkärin sijaisena jo opintojen aikana perehdyttää opiskelijoita 
elintarvikehygieniaan ja yhteisen terveyden varmistamiseen sekä helpottaa sijaisten saamista 
teurastamoille. Tarkastuseläinlääkärinä toimiminen opintojen aikana tukee myös opiskelijoiden 
myöhempiä opintoja. Kun huolellisesti varmistetaan, että opiskelija on suorittanut riittävät opinnot, ei 
myöskään elintarviketurvallisuus tai eläinten hyvinvointi teurastamolla vaarannu, vaikka 
tarkastuseläinlääkärin sijainen ei ole laillistettu eläinlääkäri. Lisäksi vaatimus siitä, että teurastamolla 
työskentelee samanaikaisesti myös laillistettu eläinlääkäri, varmistaa toiminnan asianmukaisuuden. 

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitolla ei ole asetusluonnoksiin huomauttamista. 

 

Päivi Lahti,    Sointu Jalkanen, 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 

 


