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Elintarvikkeet
▪ Eläintilojen vaatimukset
▪ Kasvitilojen vaatimukset
▪ Loppuvuonna 2017 täydentävien ehtojen lainsäädäntöön
tehdyt muutokset
– Elintarvikevaatimuksista poistettiin sellaiset, jotka perustuivat
kansalliseen säätelyyn
– Kansallisista vaatimuksista on jäljellä vain ne kirjanpidon säilytysajat,
joista ei säädetä EU-säädöksissä
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Eläintilojen vaatimukset 2018
1/3
Elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset eläintuotantotiloilla
2.1 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi
pidetään kirjaa
2.2 Alkutuottaja on toteuttanut tarvittaessa markkinoilta vedon ja ilmoittanut
elintarvikevalvontaviranomaiselle, jos hänen toimestaan kulutukseen on päässyt
määräysten vastaisia elintarvikkeita
2.3 Jätteitä ja vaarallisia aineita varastoidaan ja käsitellään siten, että estetään
eläimistä saatavien elintarvikkeiden saastuminen
2.4 Elintarvikkeista ihmisiin siirtyvien tartuntatautien kulkeutuminen ja
leviäminen estetään
2.5 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoon liittyvistä ihmisten
terveydelle merkityksellisten tutkimusten tuloksista pidetään kirjaa
2.6 Eläintuotantotilalla säilytetään eläinten tai eläimistä saatavien
elintarvikkeiden tarkastuksista ja niiden tuloksista saadut todistukset
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Eläintilojen vaatimukset 2018
2/3
Maidontuotantoa koskevat vaatimukset
2.11 Maidontuotantoeläinten terveydentila on hyvä
2.12 Maidon jäähdytys- ja säilytysolosuhteet eivät heikennä maidon
elintarviketurvallisuutta
2.13 Tilalla on toimintaan soveltuvat jäähdytyslaitteet
2.14 Maidon säilytystilat on suojattu tuhoeläimiltä
2.15 Maidon kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidetty puhtaina
2.16 Lypsäminen on tehtävä hygieenisesti, varmistaen erityisesti, että ennen
kuin lypsäminen alkaa, vetimet, utareet ja niiden lähialueet ovat puhtaat
2.17 Sairaiden eläinten maito ja jäämiä sisältävä maito lypsetään siten, ettei se
sekoitu muiden eläinten maitoon

Munantuotantoa koskevat vaatimukset
2.21 Munia säilytetään vaatimusten mukaisesti
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Eläintilojen vaatimukset 2018
3/3
Muutokset 2017-2018
Poistuneet vaatimukset
▪ Ilmoitus alkutuotantopaikasta kunnan
elintarvikevalvontaviranomaiselle
▪ Maidon säilytys- tai jäähdytystilojen toiminnot
▪ Tilasäiliön lämpötilasta pidettävä kirjanpito
▪ Lypsykoneen huolto ja testaus
▪ Maitosuodattimien vaihto
▪ Tutkimukset pesuun käytettävästä vedestä
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Kasvitilojen vaatimukset 2018
1/2
2.6 Kasveista saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi
pidetään kirjaa
2.7 Kasveista saatavien elintarvikkeiden tuotantoon liittyvistä ihmisten
terveydelle merkityksellisten tutkimusten tuloksista pidetään kirjaa
2.8 Alkutuottaja on toteuttanut tarvittaessa markkinoilta vedon ja ilmoittanut
viranomaiselle, jos hänen toimestaan kulutukseen on päässyt kasveista saatuja
elintarvikkeita, jotka ovat olleet määräysten vastaisia
2.9 Kasvinsuojeluaineiden käytöstä elintarvikkeeksi viljeltäville kasveille on
kirjanpito
2.10 Kasveista saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta varmistavien biosidien
käytöstä on kirjanpito
2.11 Biosidejä käytetään oikein kasveista saatavien elintarvikkeiden tuotannossa
ja varastoinnissa
2.12 Jätteitä ja vaarallisia aineita varastoidaan ja käsitellään siten, että estetään
kasveista saatavien elintarvikkeiden saastuminen
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Kasvitilojen vaatimukset 2018
2/2
Muutokset 2017-2018
Poistuneet vaatimukset
▪ Ilmoitus alkutuotantopaikasta kunnan
elintarvikevalvontaviranomaiselle
▪ Tutkimukset pesuun käytettävästä vedestä
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Lisätietoa
Täydentävien ehtojen valvontaohjeet vuodelle 2018 tulossa tänne:
https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot/valvontaohjeet/
Elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaohjeet kuntien tekemää valvontaa varten
löytyvät Eviran verkkosivuilta:

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-jaohjeet/elintarvikkeet/alkutuotanto/
Valvontalomakkeet em. tarkastuksen tueksi:
https://www.evira.fi/tietoaevirasta/esittely/toiminta/valvonta/valvontajarjestelyt/elintarvikkeet/kuntienelintarvikevalvonnan-tiedonkeruun-kehittaminen/valvontalomakkeet/

Verkkokoulutusmateriaalia ja palautelomake löytyy Eviranetistä:
https://eviranet.evira.fi/fi/Elintarvikkeet/Yhteiset/Valvontaohjeita/Sivut/default.aspx
– Palautetta toivotaan!
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Muutokset täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin
vaatimuksissa 2017 ja 2018
▪
▪

Vna 670/2017 voimaantulo 9.10.2017, sovellettu 1.1. 2017 lähtien
Vna 124/2018 voimaantulo 6.2.2018

▪

Useita vaatimuksia poistunut 2017

▪

Arviointi muuttunut
– Jos EU-direktiivissä on annettu vähimmäisvaatimus lukuna Ei TE-seuraamusta vaikka
kansallisesti tiukempia vaatimuksia ei olisi noudatettu
– Jos jostain asiasta ei EU-direktiivissä ole annettu vähimmäisvaatimusta lukuna, mutta
kansallisesti on  ei välttämättä TE-seuraamusta:
• Kyseessä ei ole TE laiminlyönti, JOS
1) poikkeama kansallisesta vaatimuksesta on vähäinen
2) EI vähäistä suurempaa haitallista vaikutusta eläinten hyvinvointiin
– Mittavaatimusten vähäinen poikkeama enintään noin 10 % ja vain vähäinen
haitallinen vaikutus hyvinvointiin
– Haitallinen vaikutus: esim. tilanahtauden aiheuttama häiriökäyttäytyminen,
höyhenten nokkiminen, hännänpurenta, ihovauriot
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Uusia vaatimuksia
▪

Vasikoiden nupoutus
• alle neliviikkoisella ainoastaan kylmä- tai kuumapoltto
• polttoraudan on oltava punahehkuun kuumennettu koko polttamisen ajan (enint.
20 s)
• sarvenaihetta saa polttaa vain kerran eikä vasikka saa päästä liikuttamaan päätään

▪

Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa huolehtimassa eläimistä. Eläinten omistajan tai
pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista
palveluksessaan oleville, eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille
– Tuotantoeläinten hoitajalla on oltava eläinlaji huomioon ottaen tarvittava koulutus tai
riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi.
– ”Pätevä” = henkilökunta, joka osaa hoitaa eläimet asianmukaisesti (tiedot ja taidot).

▪

Vasikoilla laiminlyönnit tietyissä vaatimuksissa johtavat seuraamukseen vain tiloilla, joilla on 6
vasikkaa tai enemmän.
Sioilla laiminlyönnit tietyissä vaatimuksissa johtavat seuraamukseen vain tiloilla, joilla on 10
emakkoa tai enemmän.

▪
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Lisätietoa
▪ Täydentävien ehtojen hyvinvoinnin ohjeet
https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot

▪ Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat:
https://www.evira.fi/yhteiset/taydentavat-ehdot/elainten-hyvinvoinninvaatimuslistat/
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Rehut - ajankohtaista
▪ Hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on sallittu
1.7.2017 lähtien kalojen ja muiden vesiviljelyeläinten
rehuissa
▪ Muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden
ruokinnassa voi hyönteisiä käyttää elävänä
▪ Hyönteisten kasvatus rehuksi tai elintarvikkeeksi rehualan
alkutuotannon toimintaa joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta
▪ Lisätietoja hyönteisten rehukäytöstä
https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/rehut/tiedotteet/
tied2017/tiedote_3740_0405_2017.pdf
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