
Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta 
Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio 
Mariankatu 23 PL 30 0295 16 2316 (09) 160 53338 
00170  HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO   

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 6/EEO/2012 
  
 Päivämäärä Dnro  

 4.7.2012 1371/14/2012 
 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
1.9.2012 - toistaiseksi 

  

 Kumoaa 
Lihasioilla esiintyvien sairauksien seuraamisesta, sairastu-
vuustietojen kirjanpidosta ja ilmoittamisesta annettu  
maa- ja metsätalousministeriön päätös (30/EEO/95) 

  

 Valtuutussäännökset 
Elintarvikelaki (23/2006) 43 § 4 momentti 

  

 Vastaavat EY-säädökset 

  

  

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
sikojen sairastuvuuden seurannasta  

 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 
43 §:n 4 momentin nojalla seuraavasti: 
 
 

1 § 
Soveltamisala 

 
Tässä asetuksessa säädetään emakoilla ja lihasioilla esiintyvien sairauksien ja muutosten 
seurannasta lihantarkastuksen yhteydessä sekä niihin liittyvästä kirjanpidosta, ilmoittami-
sesta ja toimenpiteistä elintarvikelain 6 §:n 23 kohdassa tarkoitetuissa teurastamoissa.  
 

2 § 
Sairauksien esiintymisen seuraaminen 

 
Tarkastuseläinlääkärin on lihantarkastuksen yhteydessä seurattava tuottajakohtaisesti sy-
dänpussintulehduksen, keuhkokalvontulehduksen, keuhkotulehduksen, suolinkais-
vaurioiden, niveltulehduksen, märkäpesäkkeiden ja hännänpurennan esiintymistä lihasioil-
la. Emakoilla on seurattava lapahaavaumien esiintymistä.  
 

3 § 
Toimijan kirjanpito 

 
Teurastamotoimijan on pidettävä kirjaa 2 §:ssä mainittujen sairauksien tai muutosten esiin-
tymisestä ja ilmoitettava tiedot tarkastuseläinlääkärille.  
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4 § 
Tuottajalle ilmoittaminen  

 
Teurastamotoimijan on toimitettava tiedot 2 §:ssä mainituista sairauksista tai muutoksista 
asianomaiselle tuottajalle teuraseräkohtaisesti elintarvikeketjua koskevista tiedoista annet-
tavan palautteen yhteydessä. Lisäksi tuottajalle on toimitettava puolivuosittainen yhteenve-
to. Tiedoista on ilmettävä kunkin sairauden tai muutoksen kohdalla niiden sikojen luku-
määrä, joilla kyseinen sairaus tai muutos on todettu sekä kyseisten sikojen prosentuaali-
nen osuus teuraserästä.  
 
Edellä mainitun lisäksi teurastamotoimijan on lähetettävä tuottajalle vähintään puolivuosit-
tain tiedot teurastamossa todetuista 2 §:ssä mainittujen sairauksien ja muutosten keski-
määräisestä esiintymisestä.  
 
Tiedot voidaan toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti, esimerkiksi käyttäen teurastamon omia 
tietojärjestelmiä. 

 
5 § 

Ilmoittaminen aluehallintovirastolle  
 
Jos tuottajan lähettämissä lihasioissa esiintyy puolen vuoden ajanjaksona niveltulehduk-
sia, märkäpesäkkeitä tai hännänpurentaa enemmän kuin kaksi kertaa teurastamon kes-
kiarvo, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava tästä eläintenpitopaikan aluehallintovirastolle. 
Tarkastuseläinlääkärin on kuitenkin välittömästi ilmoitettava hoitamattomista emakoiden 
lapahaavaumista ja lihasikojen vakavista hännänpurennoista kyseiselle aluehallintoviras-
tolle.  
 
Eläinsuojelulain (247/1996) 41 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on lisäksi tehtävä aina 
silloin, kun tarkastuseläinlääkäri epäilee eläinsuojelumääräyksiä rikotun. 

 
6 § 

Lihantarkastusyhteenveto 
 
Tarkastuseläinlääkärin on ilmoitettava 2 §:ssä mainitut sairastuvuustiedot lihantarkastuk-
sesta laadittavassa kuukausi- ja vuosiyhteenvedossa. Sairastuvuustiedot on ilmoitettava, 
vaikka ne eivät vaikuttaisi lihantarkastuspäätökseen. 
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