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Muistio asetusmuutoksesta liittyen vähäriskisen toiminnan laajentamiseen 22.3. 2016 

    
Valtioneuvoston asetusta eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa 
lisäämisessä (838/2013) muutetaan  asetuksella 163/2016. Pitopaikat, joista toimitetaan siipikarjanlihaa 
suoraan vähittäismyyntiin, lisätään salmonellatartuntoja koskevan pakollisen terveysvalvonnan piiriin.  
 
Asetusehdotus liittyy valtioneuvoston eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun 
asetuksen (1258/2011) muuttamiseen valtioneuvoston asetuksella 163/2016. Muutoksella laajennettiin 
vähäriskisen toiminnan käsitettä mahdollistamalla tilalla teurastetun siipikarjan lihan toimittaminen 
paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta.  
 

TIIVISTELMÄ  
Asetusmuutoksella lisätään pitopaikat, joista toimitetaan siipikarjanlihaa suoraan vähittäiskauppaan, 
salmonellatartuntoja koskevan pakollisen terveysvalvonnan piiriin. 
 

TAUSTA 
 
Asetusehdotus liittyy eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1258/2011) muutokseen (164/2016), jolla mahdollistetaan pitopaikassa teurastettujen lintujen 
lihan luovuttaminen suoraan vähittäismyyntiin. Aikaisemmin tämä ei ollut mahdollista, jolloin tällaisista 
pitopaikoista ei säädetty myöskään salmonellatartuntoja koskevan pakollisen terveysvalvonnan yhteydessä. 
Kun pitopaikassa teurastettujen lintujen lihan toimittaminen suoraan vähittäismyyntiin sallitaan, tulee säätää 
tällaisia pitopaikkoja koskevasta pakollisesta terveysvalvonnasta salmonellatartuntojen varalta.  
   
 

LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

EU-lainsäädäntö 
EU-lainsäädännössä ei ole pitopaikkoja koskevaa salmonellatutkimusvelvoitetta.  

Kansallinen lainsäädäntö ja käytäntö 
Salmonellatutkimuksista ja salmonellatartuntoja koskevasta pakollisesta terveysvalvonnasta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä. Pakollisen terveysvalvonnan piirissä olevasta toiminnasta säädetään 
valtioneuvoston asetuksessa eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten 
keinollisessa lisäämisessä (838/2013).Tehtävistä tarkastuksista ja salmonellatutkimuksista säädetään maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (1037/2013). 
 

Asetuksessa 838/2013 ei nyt säädetä salmonellatartuntoja koskevasta pakollisesta terveysvalvonnasta 
pitopaikoissa, jotka toimittavat siipikarjan lihaa suoraan vähittäismyyntiin, koska tällainen toiminta ei tähän 
asti ole ollut sallittua. Kun toimittaminen suoraan vähittäismyyntiin sallitaan, on tarpeen säätää pakollisesta 
terveysvalvonnasta tällaista toimintaa harjoittavissa pitopaikoissa. 

 

Salmonellatartuntoja koskevista tarkastuksista ja tutkimuksista asianomaisissa pitopaikoissa säädettäisiin 
tarkemmin muuttamalla kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annettua maa- ja 
metsätalousministeriön asetusta (1037/2013). 

TAVOITTEET 
Tällä asetuksen muutoksella varmennetaan lähiruuan saatavuuden helpottamiseen liittyvää 
elintarviketurvallisuutta.  
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 VALMISTELU 
Asetusluonnosta on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä, yhteistyössä 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa. Asetusluonnos oli lausunnoilla 24.11.2015- 8.1.2016 yhdessä 
muihin asiaan liittyvien asetusluonnosten kanssa. Lausuntoja saatiin yhteensä 23 seuraavilta tahoilta: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen Metsästäjäliitto ry, 
ympäristöministeriö, Suomen Siipikarjaliitto ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Elintarviketeollisuusliitto 
ETL, Suomen Eläinlääkäriliitto, Luomuliitto ry, Suomen Mehiläishoitajien Liitto, Suomen Yrittäjät, Pro Luomu ry, 
Kuntaliitto, Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry, Espoon kaupunki, Lihakeskusliitto ry, 
Kauppapuutarhaliitto ry, Luonnonvarakeskus LUKE, Päivittäistavarakauppa PTY ry, Suomen kani- ja jyrsijäliitto 
SKJL, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys EHY ry, 
Suomen riistakeskus. Lausunnoista kolmessa on erikseen mainittu että tilalta vähittäismyyntiin toimitettavan 
siipikarjanlihan ottaminen virallisen valvonnan piiriin on kannatettava asia. Yhdessäkään lausunnossa ei ole 
vastustettu esitettyä muutosta valtioneuvoston asetukseen eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien 
vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä (838/2013).  
 
 

Voimaantulo  
Nyt annettava valtioneuvoston asetuksen muutos astuu voimaan 15.3.2016. Muutos maa- ja 
metsätalousministeriön asetukseen kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (1037/2013) tulee 
voimaan myöhemmin. 
 
 


