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sätalousministeriö antaisi 56 §:n 1 momentin 4 
kohdan nojalla eläinten merkitsemisestä tar
kemmat määräykset. 

19 §. Jäämädirektiivi edellyttää, että eläimis
tä voidaan ottaa eläintenpitoyksikössä näyttei
tä kasvun edistämiseen käytettyjen hormonien 
käytön toteamiseksi. Vastaava säännös tulisi 
ottaa myös ehdotettuun lakiin. Samalla ehdo
tetaan, että näytteitä voitaisiin ottaa myös 
eläintiloista ja rehuista, koska siipikarjanliha
direktiivi edellyttää säännöllistä rehun ja veden 
tutkimista. 

Näytteenotto-oikeus olisi läänineläinlääkäril
lä yleisenä alueellisena valvontaviranomaisena 
sekä lääninhallituksen ja eläinlääkintä-ja elin
tarvikelaitoksen määräämällä eläinlääkärillä. 
Näytteenotto-oikeus olisi näillä tahoilla sen 
vuoksi, että muiden vieraiden aineiden kuin 
lääkkeiden valvomista koskeva järjestelmä saa
taisiin samanlaiseksi kuin eläinten lääkityksen 
valvonta. Lääkkeiden ja muiden eläinten käsit
telyyn käytettävien aineiden käytön valvomi
seksi otettavista näytteistä säädetään eläinten 
lääkitsemisestä annetussa laissa. Mainitun lain 
mukaan näytteenotto-oikeus on läänineläinlää
kärillä ja maa-ja metsätalousministeriön eläin
lääkintä- ja elintarvikeosaston määräämällä 
eläinlääkärillä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi 56 §:n 
1 momentin 4 kohdan nojalla näytteenoton 
käytännön toteuttamiseksi tarvittavat tarkem
mat määräykset. 

20 §. Lihan elintarvikehygieenisen laadun 
turvaamiseksi on tärkeää, että teurastamolle ja 
teurastuspaikalle ilmoitetaan eläimen sairau
desta ja lihan laatuun mahdollisesti haitallisesti 
vaikuttavista muista seikoista sekä samasta 
eläintenpitoyksiköstä aikaisemmin teurastetta
vaksi toimitetusta eläimestä löytyneistä vierais
ta aineista. Eläimen omistajalle ja haltijalle 
ehdotetaan säädettäväksi tätä koskeva ilmoi
tusvelvollisuus. Teurastamon tai teurastuspai
kan on huolehdittava siitä, että omistajan 
ilmoittama tieto välitetään lihantarkastuksen 
suorittavalle eläinlääkärille. 

Eläinten lääkitsemisestä johtuvasta ilmoitus
velvollisuudesta säädetään eläinten lääkitsemi
sestä annetussa laissa. Sen mukaan eläimen 
omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan 
vastaanottajalle eläimen lääkityksestä, jos eläin 
tai siitä saatava tuote luovutetaan elintarvik
keeksi lääkkeen varoajan kuluessa. Pykälään 
otettaisiin tätä koskeva viittaus. 

Tarkemmat määräykset ilmoituksen tekemi-
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sestä annettaisiin 56 §:n 1 momentin 3 kohdan 
nojalla maa-ja metsätalousministeriön päätök
sellä. 

Lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeniselle 
laadulle sekä niiden käsittelylle, kuljetukselle ja 
merkitsemiselle asetettavat yleiset vaatimukset 

21 §. Pykälässä säädettäisiin lihaa ja lihatuot
teita koskevat yleiset vaatimukset. Lihan ja 
lihatuotteiden tulisi olla käyttötarkoitukseensa 
sopivia eikä niissä saisi olla ihmisen terveydelle 
haitallisia ominaisuuksia. 

Terveydelle haitallisilla ominaisuuksilla tar
koitetaan ihmiselle vaarallisten mikro-organis
mien sekä loisten tai vieraiden aineiden esiin
tymistä. Lihassa ja lihatuotteissa ei saisi olla 
sellaisia määriä ihmiselle vaarallisia mikro
organismeja, hisia tai vieraita aineita, että 
terveydellisistä syistä asetetut raja-arvot ylitty
vät. Tarkemmat määräykset lihan ja lihatuot
teiden elintarvikehygieenisestä laadusta sekä 
lihan vieraiden aineiden enimmäismääristä an
nettaisiin 56 §:n 1 momentin 12 kohdan mu
kaan maa- ja metsätalousministeriön päätök
sellä. Raja-arvot asetettaisiin ensisijassa direk
tiivien mukaisesti. Jos erityisiä raja-arvoja ei 
ole, voitaisiin raja-arvot vahvistaa Yhdistynei
den Kansakuntien erikoisjärjestöjen WHO:n ja 
F AO:n alaisen Codex Alimentarius-neuvoston 
ja sen komiteoiden suositusten mukaisina. Co
dex Alimentarius-neuvosto toimii asiantuntija
elimenä elintarvikkeita ja elintarvikehygieniaa 
koskevissa kysymyksissä. 

Pykälä sisältäisi myös yleissäännöksen niistä 
olosuhteista, joissa lihaa saadaan käsitellä, 
säilyttää, varastoida ja kuljettaa sekä lihatuot
teita valmistaa, käsitellä, säilyttää, varastoida 
ja kuljettaa. Pykälässä säädettäisiin myös lihan 
ja lihatuotteiden käsittelytavoista ja laatuvaati
muksista. Asianomaisten direktiivien edellyttä
mät yksityiskohtaiset määräykset annettaisiin 
56 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan maa- ja 
metsätalousministeriön päätöksellä. 

22 §. Direktiivit edellyttävät lihan ja lihatuot
teiden merkitsemistä sekä merkitsemiseen käy
tettävien välineiden valvontaa. Liha on merkit
tävä myös leikkaamisen yhteydessä. Pykälä 
sisältäisi yleissäännöksen laitoksen velvollisuu
desta merkitä liha ja lihatuotteet Merkitsemis
velvoite koskisi laitoksen hyväksymisnumeron 
sisältävän terveysmerkinnän käyttöä. 

Merkitsemisessä käytettävät leimasimet ja 
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sinetit tulisi säilyttää laitosta valvovan viran
omaisen hallussa. Tämä päättäisi myös niiden 
käytöstä ja olisi yksin oikeutettu tilaamaan 
niitä laitokseen. Viranomainen valvoisi myös 
terveysmerkinnällä varustettujen etikettien ja 
kääreiden käyttöä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi 56 §:n 
1 momentin 10 kohdan nojalla yksityiskohtai
set määräykset lihan ja lihatuotteiden merkit
semisestä sekä tässä käytettävistä välineistä. 

4 luku. Lihantarkastus ja laitosten valvonta 

Lihantarkastus 

23 §. Tuorelihadirektiivi sisältää yleisen li
hantarkastuspakon. Poikkeuksena on ainoas
taan lihan tuottajan yksityistaloudessaan käyt
tämä liha. Pykälän 1 momentti sisältäisi yleistä 
lihantarkastuspakkoa koskevan säännöksen. 
Tuottajan yksityistaloudessa käytettävän lihan 
jäämisestä ehdotetun lain soveltamisalan ulko
puolelle säädettäisiin 3 §:ssä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös 
siitä, että asetuksella voitaisiin säätää poik
keuksia lihantarkastuspakosta siltä varalta, että 
EU:n lainsäädäntö tai sen tulkinta sallisi täl
laisen menettelyn. Kysymyksessä olisi siis muu 
kuin lihan tuottajan yksityistaloudessa käytet
tävää lihaa koskeva poikkeus. Toistaiseksi nä
mä muut poikkeukset eivät tuorelihadirektiivin 
mukaan ole mahdollisia. 

24 §. Pykälä sisältäisi ETA-sopimuksen edel
lyttämät säännökset lihantarkastuksen suorit
tamisesta. Tuorelihadirektiivin mukaan on 
kaikki eläimet tarkastettava elävinä ennen teu
rastusta. Lihantarkastus voidaan pääsääntöi
sesti suorittaa vain teurastamossa tai teurastus
paikassa. Direktiivit mahdollistavat kuitenkin 
sen, että teurastuspaikassa teurastettavan sekä 
sairaan tai loukkaantuneen eläimen elävänä 
tarkastus voidaan suorittaa muuallakin. Tätä 
koskeva poikkeus ehdotetaan annettavaksi 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. 

Ehdotetun lain mukaisten eläinten elävänä 
tarkastusta ja teurastusta koskevien säännösten 
vuoksi nykyinen lihantarkastamotoiminta lak
kaisi. Voimassa olevan lihantarkastuslain mu
kaan voidaan muualla valmiiksi teurastettu 
ruho ja elimet tuoda tarkastettaviksi lihantar
kastamoon. Lihantarkastamon toimesta voi
daan liha käydä tarkastamassa myös teurastus-

paikassa silloin kun kyse on kyseisessä teuras
tuspaikassa teurastetun eläimen lihasta. 

Ehdotetussa laissa on tämän esityksen jak
sossa 3 .1. esitetyin perustein päädytty siihen, 
että järjestelmän toimivuuden kannalta olisi 
tarkoituksenmukaisinta, että lihantarkastuksen 
suorittaisivat teurastamoissa ja teurastuspai
koissa virkasuhteiset eläinlääkärit. Lihan tar
kastaisi teurastamossa valtion palveluksessa 
oleva eläinlääkäri ja teurastuspaikassa kunnan 
viranhaltijana oleva eläinlääkäri. 

Muualla kuin teurastamossa tai teurastuspai
kassa suoritettavan eläimen elävänä tarkastuk
sen järjestäminen olisi kunnan velvollisuutena. 

Tarkemmat määräykset lihantarkastuksen 
suorittamisesta annettaisiin 56 §:n 1 momentin 
6 kohdan nojalla maa- ja metsätalousministe
riön päätöksellä. 

25 §. Pykälä sisältäisi viittaussäännöksen sii
tä, että lihantarkastuksen suorittavalle eläinlää
kärille on säädetty tehtäviä myös eläintautilais
sa ja eläinsuojelulaissa. 

Laitosten valvonta 

26 §. Direktiivit edellyttävät, että eläinlääkä
rin on suoritettava lihantarkastus. Tuorelihadi
rektiivin, siipikarjanlihadirektiivin, tarhatun 
riistan lihaa koskevan direktiivin ja jauheliha
direktiivin mukaan eläinlääkärin on myös val
vottava teurastamoja, teurastuspaikkoja, lihan
käsittely laitoksia, pienimuotoisia lihankäsittely
laitoksia ja kylmävarastoja. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että teu
rastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitos
ten valvonta olisi nykyisin voimassa olevan lain 
tapaan valtion tehtävänä. Kuten edellä on 
esitetty, ovat lihantarkastus ja teurastamon 
valvonta vaikeasti toisistaan erotettava koko
naisuus. Sama koskee myös teurastamoja ja 
niiden yhteydessä olevia muita liha-alan laitok
sia. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen tulisi 
näissä tapauksissa olla sama. Muiden kuin 
teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien lai
tosten valvonnan järjestäminen olisi kunnan 
tehtävänä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi 56 §:n 
1 momentin 8 kohdan nojalla direktiivin mu
kaiset määräykset siitä, miten viranomaisten 
tulee laitoksia valvoa. 

Teurastamoja ja niiden yhteydessä olevia 
laitoksia valvoisi eläinlääkintä- ja elintarvike
laitoksen palveluksessa oleva valtion tarkas-
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tuseläinlääkäri. Muita laitoksia valvoisi kun
nan tehtävään määräämä kunnan viranhaltija. 
Kunnan olisi järjestettävä valvonta siten, että 
ehdotetun lain mukaisia teurastuspaikkoja, li
hankäsittelylaitoksia ja kylmävarastoja valvoo 
eläinlääkäri, joka on kuntaan virkasuhteessa. 

27 §. Lihantarkastuksessa ja laitosten valvon
nassa voitaisiin käyttää apuna avustavaa hen
kilökuntaa. 

Avustavan henkilökunnan pätevyysvaati
muksista on teurastamojen, lihankäsittelylai
tosten ja kylmävarastojen valvonnan osalta 
määrätty tuorelihadirektiivissä. Tarkoituksena 
on, että maa- ja metsätalousministeriö määräisi 
ehdotetun lain 56 §:n 1 momentin 9 kohdan 
nojalla avustavan henkilökunnan kelpoisuus
vaatimukset direktiivissä määrättyjen vaati
musten mukaisiksi. 

28 §. Laitosten valvonta edellyttää, että laitos 
antaa laitosta valvoville viranomaisille valvon
nan käytännön suorittamisessa tarvittavaa 
apua sekä valvontaa varten tarvittavat toimi- ja 
sosiaalitilat. Valvonta edellyttää, että laitoksen 
edustaja tarvittaessa esittelee laitoksen tuotan
totiloineen valvontaviranomaiselle ja huolehtii, 
että valvontaviranomainen pääsee kaikkiin val
vottaviin kohteisiin. Pykälän 1 ja 2 momenttei
hin ehdotetaan otettavaksi laitoksen avunanto
velvollisuutta koskeva säännös. 

Jos eläin lihantarkastukseen liittyen tarkas
tetaan elävänä muualla kuin teurastamossa tai 
teurastuspaikassa, tulisi vastaava avunantovel
vollisuus olla eläimen tarkastettavaksi esittäväl
lä. Tätä koskeva säännös otettaisiin pykälän 3 
momenttiin. 

Valvontaviranomaisten tiedonsaanti- ja tarkas
tusoikeus sekä näytteen saanti- ja tutkimisoikeus 

29 §. Valvonnan edellytyksenä on, että val
vontaviranomaiset saavat asianomaiselta elin
keinonharjoittajalta ja muilta henkilöiltä, joita 
ehdotetun lain säännökset koskevat, valvontaa 
varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja olisivat 
esimerkiksi laitoksen omavalvonnan yhteydessä 
tehdyt havainnot ja saadut mittaus- ja tutki
mustulokset sekä tiedot laitoksen käyttämistä 
valmistus- ja jalostusmenetelmistä. Tietojen an
tamista koskeva velvoite ehdotetaan otettavak
si pykälän 1 momenttiin. Valvontaviranomai
sen oikeus tietojen saamiseen koskisi vain 
ehdotetun lain mukaisen valvonnan kannalta 
merkityksellisiä tietoja. Tiedot olisi annettava 

valvontaviranomaisen määräämässä kohtuulli
sessa ajassa. 

Myös muilla valtion ja kunnan viranomaisil
la, kuten terveydensuojelu- ja rakennusvalvon
taviranomaisilla, saattaa olla ehdotetun lain 
noudattamisen valvonnan kannalta merkityk
sellisiä tietoja. Valvonnan tehokkuuden vuoksi 
ja jotta vältyttäisiin esimerkiksi päällekkäisten 
tutkimusten tekemiseltä ehdotetaan, että ehdo
tetun lain mukaisilla valvontaviranomaisilla 
olisi oikeus saada valvontaa varten tarvittavia 
tietoja myös näiltä muilta viranomaisilta. 

30 §. Valvonta edellyttää, että valvontaviran
omainen pääsee tiloihin, joissa toimintaa har
joitetaan, sekä että viranomainen voi tehdä 
niissä tarkastuksia ja tutkimuksia. Tähän oike
uttava säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 
1 momenttiin. 

Lihantarkastusta ja laitosten valvontaa kos
kevat direktiiv;t edellyttävät, että komission 
asiantuntijat suorittavat jäsenvaltiossa tarkas
tuksia sen varmistamiseksi, että direktiivi on 
pantu asianmukaisesti täytäntöön. Tarkastuk
set suoritetaan yhteistyössä asianomaisen jäsen
valtion toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

ETA-sopimuksen 108 ja 109 artiklan mu
kaan sopimuksen velvoitteiden täyttämistä EF
TA-valtioiden alueella valvoo EFT A:n valvon
taviranomainen. Valvontamenettelyjen on olta
va yhdenmukaiset EY:n noudattamien valvon
tamenettelyjen kanssa. Direktiiveissä olevat 
EY:n tarkastajia koskevat säännökset koskevat 
näin ollen EFT A:n valvontaviranomaisen pal
veluksessa olevia tarkastajia. ETA-sopimus 
edellyttää, että myös EFT A:n valvontaviran
omaisen palveluksessa olevien virkamiesten on 
päästävä laitokseen tarkastuksia tekemään. Tä
tä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
pykälän 2 momenttiin. 

31 §. Valvonta edellyttää, että valvontaviran
omainen voi ottaa tutkittavakseen näytteitä 
lihasta ja lihatuotteista niiden eri käsittely- ja 
jalostusvaiheissa sekä tarkastaa toiminnassa 
käytetyt laitteet, välineet ja tilat. Toiminnan 
luonteesta johtuen valvontaviranomaisen tulisi 
saada ottaa näytteet maksutta. Viranomaisval
vonta tukee laitoksen omavalvontajärjestelmää 
ja tämän kautta laitoksen koko toimintaa. 
Näytteet tutkittaisiin ne ottaneen viranomaisen 
kustannuksella. Tuonti- ja vientitarkastuksiin 
liittyvien näytteiden tutkimisen maksullisuus 
määräytyisi valtion maksuperustelain mukai
sesti, jollei ETA-sopimuksen pöytäkirjan 10 
artiklan 4 kohdan mukaisesta ET A:n sekako-
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mitean päätöksestä muuta johdu. Sekakomitea 
voi määrätä tarkastuksista perittävien maksu
jen suuruuden. 

Elintarvikenäytteiden ottamista ja tutkimista 
koskevat yleiset säännökset sisältyvät elintarvi
kelain nojalla annettuihin säännöksiin. Ne so
veltuvat muun kuin lihantarkastukseen liitty
vän näytteenoton osalta hyvin noudatettaviksi 
myös ehdotetun lain mukaisiin näytteisiin. 
Elintarvikenäytteitä koskevat säännökset sisäl
tyvät näytteenottoasetukseen (385/83) ja tutki
muksen suorittavia laboratorioita koskevat 
säännökset elintarvikeasetukseen (408/52). Li
hantarkastukseen liittyvästä näytteenotosta 
määrättäisiin tarkemmin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä. Tarvittavat viittaus
säännökset otettaisiin pykälän 2 ja 3 moment
tiin. 

Määräykset ja kiellot 

32 §.Jos laitos taikka niiden toiminta ei täytä 
ehdotetun lain vaatimuksia, tulisi laitoksen 
valvojan antaa kehotus puutteen korjaamiseksi. 
Terveydellisten syiden edellyttäessä laitosta val
vova tarkastuseläinlääkäri ja kunnan valvonta
viranomainen voisivat tällöin antaa määräyksiä 
ja kieltoja, jotka ovat tarpeen terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi. 

Määräys tai kielto voisi esimerkiksi koskea 
koneen, laitteen tai tuotantotilan käyttämistä. 
Se voisi olla voimassa niin kauan kunnes puute 
on korjattu. 

Ehdotettu säännös on tarkoitettu sovelletta
vaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa käsiteltävä 
liha tai lihatuote on laitoksen prosessissa ai
heutuneen häiriön vuoksi joutunut kosketuk
siin sellaisen aineen kanssa, että tuotteen elin
tarvikehygieeninen laatu heikkenee, tai joissa 
jäähdytyslaitteen rikkoutumisen vuoksi tuotet
ta ei ole säilytetty riittävän kylmässä. Annetta
vien määräysten ja kieltojen tulee perustua 
valvontaviranomaisen käytettävissä olevaan ja 
hankkimaan tietoon sekä olla oikeassa suhtees
sa vaaraunettavan oikeushyvän laajuuteen ja 
mer ki ty kseen. 

Ehdotettu säännös on samansisältöinen kuin 
mitä terveydenhoitolaissa nykyisin säädetään 
terveysviranomaisten valtuuksista antaa määrä
yksiä terveyshaittojen syntymisen ehkäisemi
seksi. Terveydenhoitolain 82 §:n mukaan terve
yslautakunnalla on oikeus antaa terveysviran
omaisen toimittaman tarkastuksen nojalla 

määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä tervey
dellisen haitan poistamiseksi. 

33 §. Pykälässä säädettäisiin valtion tarkas
tuseläinlääkärin ja kunnan valvontaviranomai
sen mahdollisuudesta kieltää lihan tai lihatuot
teen luovuttaminen elintarvikkeeksi ja niiden 
käyttäminen elintarvikkeen valmistukseen, jos 
ne tai niiden käsittelyolosuhteet eivät olisi 
tämän lain mukaisia. 

Terveydellisten syiden niin edellyttäessä edel
lä tarkoitettu valvontaviranomainen voisi mää
rätä, miten kyseisten tuotteiden osalta on me
neteltävä. Määräystä annettaessa on pyrittävä 
siihen, että elinkeinonharjoittaja voi käyttää 
tuotteet hyväkseen niin taloudellisella tavalla 
kuin mitä se terveydelliset seikat huomioon 
ottaen suinkin on mahdollista. Ihmisravinnoksi 
kelpaamattomat tuotteet ovat usein vielä käy
tettävissä esimerkiksi eläinten rehuksi. 

Kiiretoimia edellyttävät sellaiset tilanteet, 
joissa on jo todettu terveyshaitta, tai joiden 
jatkuessa terveyshaitan syntyminen on niin 
ilmeinen, ettei voida odottaa kunnan valvonta
viranomaisen kokoontumista päätöksentekoa 
varten. Tällöin laitosta valvova kunnan viran
haltija voisi antaa tilanteen edellyttämät terve
yshaitan ehkäisemiseen tähtäävät määräykset 
ja kiellot. Tällaisia tilanteita olisivat esimerkiksi 
laitoksen rikkoutuneesta Viemäriputkistosta li
han tai lihatuotteen päälle valunut likavesi tai 
tuotteissa todettu pilaantuminen tai myrkylli
nen aine. 

Määräyksen tai kiellon antaneen viranhalti
jan olisi viipymättä ilmoitettava siitä kunnan 
valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen saatuaan 
se voi päättää jatkotoimenpiteistä. 

34 §. Pykälässä säädettäisiin valvontaviran
omaisen velvollisuudesta kuulla elinkeinonhar
joittajaa, ennen kuin laitosta koskeva määräys 
tai kielto annettaisiin. 

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

35 §. Lääninhallitus voisi tehostaa valtion 
tarkastuseläinlääkärin 32 tai 33 §:n nojalla an
tamaa määräystä tai kieltoa uhkasakolla tai 
uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teete
tään laiminlyöjän kustannuksella. Oikeustur
van kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että 
kyseisten pakkokeinojen käytöstä voisi päättää 
yksittäinen virkamies. 

Kunnan valvontaviranomaisella olisi vastaa-
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va oikeus antamansa tai laitosta valvovan 
kunnan viranhaltijan antaman kiellon osalta. 

Yleiset säännökset hallinnollisesta uh
kasakosta sekä teettämis- ja keskeyttämisuh
kasta on annettu uhkasakkolaissa (1113/90), 
minkä vuoksi se tulisi asiassa muutoin sovel
lettavaksi. 

Lihan tai lihatuotteen haltuunotto 

36 §.Laitosta valvova tarkastuseläinlääkäri 
tai kunnan valvontaviranomainen voisi ottaa 
lihan tai lihatuotteen haltuunsa, jos ne tai 
niiden käsittelyolosuhteet ovat olleet sellaiset, 
että tuotteista on syytä epäillä aiheutuvan 
välitöntä terveydeydenvaaraa, eikä valvontavi
ranomaisen käytettävissä olevia muita toimin
takeinoja voida pitää riittävinä sen varmista
miseksi, että kyseisiä tuotteita ei joudu elintar
vikkeena käytettäväksi. 

Haltuunotto tulisi käytettäväksi äärimmäise
nä keinona, jos tilanne arvioidaan niin vaka
vaksi, että valvontaviranomaisen määräys tai 
kielto uhkasakolla tai teettämis- tai keskeyttä
misuhalla tehostettunakaan ei olisi riittävän 
tehokas keino estämään terveyden vaaraa aihe
uttavaksi todetun tai epäillyn tuotteen joutu
misen kulutukseen. 

Kiireellisissä tapauksissa haltuunottopäätök
sen voisi tehdä myös laitosta valvova kunnan 
viranhaltija. Kiiretoimien osalta noudatettaisiin 
muutoin 33 §:n 2 momentin ja 34 §:n säännök
siä. 

37 §. Pykälä sisältäisi haltuunottoa koskevat 
tarkat menettelytapasäännökset, joilla pyritään 
varmistamaan elinkeinonharjoittajan oikeus
turva. 

Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen ja 
käyttäminen 

38 §. Haltuun otetun omaisuuden säilytysta
paa ja käyttöä koskevat päätökset tekisi val
tion tarkastuseläinlääkäri tai kunnan valvonta
viranomainen. Viranomaisen voi olla vaikeaa 
saada hankittua haltuun otetulle omaisuudelle 
asianmukaista säilytyspaikkaa, esimerkiksi so
pivaa kylmäsäilytystilaa, muualta kuin asian
omaisesta laitoksesta. Tämän vuoksi omaisuus 
voitaisiin säilyttää myös kyseisessä laitoksessa. 
Omaisuuden tulee olla siten merkitty tai säily
tystilan sinetöity tai merkitty, että haltuun 

otettu omaisuus voidaan vaivatta erottaa 
muusta laitoksen omaisuudesta. Kiireellisissä 
tapauksissa haltuun otetun omaisuuden säily
tystapaa ja käyttöä koskevan päätöksen voisi 
tehdä myös laitosta valvova kunnan viranhal
tija. Tällöin noudatettaisiin lisäksi 33 §:n 2 
momentin ja 34 §:n menettelytapasäännöksiä. 

Haltuun otetulle omaisuudelle voitaisiin teh
dä sen elintarvikehygieenisen laadun selvittämi
seksi tutkimuksia. Päätös omaisuuden käyttö
tavasta olisi tehtävä heti haltuunoton jälkeen 
tai, jos edellä tarkoitetut tutkimukset ovat 
tarpeen, heti tutkimustulosten selvittyä. Omai
suuden elintarvikehygieenisestä laadusta johtu
vista terveydellisistä edellytyksistä riippuen 
käyttötapoja olisivat esimerkiksi käyttäminen 
elintarvikkeeksi siten kuumennettuna tai muu
toin käsiteltynä, että omaisuudessa olleet elin
tarvikehygieeniset puutteet poistuvat, käyttämi
nen eläinten rehuksi tai äärimmäisessä tapauk
sessa hävittäminen. 

Haltuun otetun omaisuuden säilytystä ja 
käyttöä koskevia päätöksiä tehdessään kunnan 
valvontaviranomaisen tulisi menetellä siten, et
tä omaisuuden omistajalle haltuunoton ja sii
hen liittyvien toimenpiteiden vuoksi aiheutuva 
taloudellinen menetys jäisi niin pieneksi kuin se 
omaisuuden elintarvikehygieeninen laatu ja sen 
mahdollistamat käyttötarkoitukset huomioon 
ottaen on mahdollista. 

Viranomaisen määräämien toimenpiteiden 
toteuttaminen olisi ensisijaisesti omaisuuden 
omistajan tehtävänä. Jos tämä ei niitä annetus
sa määräajassa toteuttaisi, voisi lääninhallitus 
tai kunnan valvontaviranomainen määrätä ky
seiset toimenpiteet teetettäviksi. 

39 §. Esitutkintaviranomainen voi pakkokei
nolain (450/87) nojalla takavarikoida omai
suutta muun muassa silloin, jos on syytä 
olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa 
tai että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. 
Omaisuus on myytävä, jos se on helposti 
pilaantuva, pian häviävä, arvoltaan nopeasti 
aleneva tai erittäin kallishoitoinen. Myyntipää
töksen tekee poliisipiirin päällikkö. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännökset 
siitä, että omaisuus voitaisiin myydä vain 
asianomaista laitosta valvovan valtion tarkas
tuseläinlääkärin tai kunnan valvontaviranomai
sen hyväksymään tarkoitukseen ja terveydellis
ten syiden vaatiessa myymisen sijasta hävitet
tävä. Näin voitaisiin varmistua siitä, että taka
varikoitu omaisuus tulisi käytettäväksi sen elin-
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tarvikehygieenisen laadun mukaiseen tarkoi
tukseen. 

40 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä 
haltuun otetun tai takavarikoidun omaisuuden 
suhteen silloin, kun syytettä ehdotetun lain 
rikkomisesta ei nosteta tai tuomioistuin ei 
julista takavarikoitua omaisuutta menetetyksi. 
Laitosta valvova valtion tarkastuseläinlääkäri 
tai kunnan valvontaviranomainen päättäisi 
käyttötavasta silloin, kun omaisuuden elintar
vikehygieeninen laatu on niin huono, ettei sitä 
voida sellaisenaan luovuttaa omistajalle. 

Laitoksen hyväksynnän peruutus 

41 §. Jos laitos ei olosuhteiltaan tai toimin
naltaan ole tämän lain ja sen nojalla asetettujen 
vaatimusten mukainen eikä puutetta ole val
vontaviranomaisen kehotuksesta huolimatta 
korjattu, olisi laitoksen hyväksyneen viran
omaisen määrättävä laitos korjaamaan kysei
nen epäkohta. 

Jos kyseinen puute on niin vakava, että 
terveydelliset seikat edellyttävät laitoksen toi
minnan keskeyttämistä puutteen korjaamisen 
ajaksi, voisi laitoksen hyväksynyt viranomai
nen tämän tehdä peruuttamaHa laitoksen hy
väksymisen joko osaksi tai kokonaan, kunnes 
valvontaviranomaisen edellyttämät korjaukset 
on tehty. Jos korjauskehotusta ei määräaikaan 
mennessä olisi noudatettu, olisi laitoksen hy
väksyminen peruutettava. Puutteen korjaami
seen olisi varattava haittaan nähden kohtuulli
nen määräaika. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimisi 
ETA-sopimuksen mukaisena kansallisena vi
ranomaisena, joka EFT A:n valvontaviranomai
selle vastaisi siitä, että laitoksia valvotaan 
ETA-sopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksella tulisi olla 
toimivalta tarvittaessa kehottaa kuntaa ryhty
mään laitoksen hyväksynnän peruuttamista 
koskeviin toimenpiteisiin, jos laitos ei täytä 
ehdotetun lain vaatimuksia eikä kunnan val
vontaviranomainen ole oma-aloitteisesti kysei
siin toimenpiteisiin ryhtynyt. Kyseeseen tulevat 
lähinnä tapaukset, joissa eläinlääkintä- ja elin
tarvikelaitoksen suorittamassa tarkastuksessa 
on havaittu epäkohtia laitoksen toiminnassa, 
mutta kunnan valvontaviranomainen on kui
tenkin tulkinnut laitoksille asetettuja vaatimuk
sia siten, että se katsoo laitoksen olevan asete
tut vaatimukset täyttävä. 

Laitoksessa käytettävää vettä ja laitoksen hen
kilökunnan terveydentilaa koskevien säännösten 
valvominen 

42 §. Ehdotetun lain 6 §:n mukaisesti laitok
sessa käytettävää vettä ja henkilökunnan ter
veydentilaa koskevista vaatimuksista säädettäi
siin veden osalta terveydenhoitolaissa ja henki
lökunnan terveydentilan osalta tartuntatauti
laissa. Jotta laitosta ja sen toimintaa valvottai
siin direktiivien edellyttämällä tavalla yhtenä 
kokonaisuutena, olisi laitoksia ehdotetun lain 
mukaan valvovan viranomaisen varmistaudut
tava siitä, että laitoksessa käytettävä vesi ja 
henkilökunnan terveydentila ja hygienia ovat 
asianomaisissa laeissa asetettujen vaatimusten 
mukaiset. Jos vaatimuksia ei täytettäisi, voisi
vat ehdotetun lain mukaiset valvontaviran
omaiset ryhtyä tilanteen korjaamiseksi tämän 
luvun mukaisiin toimenpiteisiin. 

5 luku. Muutoksenbaku 

Muutoksenhaku valtion tarkastuseläinlääkärin 
päätökseen 

43 §.Voimassa olevan lihantarkastuslain mu
kaan muutosta tarkastuseläinlääkärin lihantar
kastuspäätökseen haetaan lääninhallitukselta. 
Lisäksi lihantarkastuslaissa on säädetty lihan 
omistajan tai haltijan oikeudesta vaatia erityi
sen asiantuntijalautakunnan asettamista tarkas
tamaan uudelleen lihantarkastuksessa hylätty 
tai ehdollisesti hyväksytty liha. Tarkastuseläin
lääkärin muista päätöksistä kuin lihantarkas
tuspäätöksestä valittamisesta ei lihantarkastus
laissa ole erityisiä säännöksiä, joten sen osalta 
noudatetaan muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetun lain (154/50) yleistä muutoksenhaku
järjestelmää. 

Lihan uusintatarkastusmenettelystä ehdote
taan luovuttavaksi, koska se on osoittautunut 
käytännössä erittäin vaikeaksi toteuttaa. Me
nettelyä onkin käytetty erittäin harvoin. Jotta 
uusintatarkastuksella olisi todellista merkitystä, 
olisi se tehtävä erittäin lyhyen ajan sisällä 
varsinaisen lihantarkastuspäätöksen antamisen 
jälkeen. Tämä puolestaan on useimmiten han
kalasti toteutettavissa. Lisäksi on tarkastukses
sa hylätylle Iihalie oltava erilliset säilytystilat, 
joiden järjestäminen voi olla vaikeaa. 

Esityksessä ehdotetaan, että valtion tarkas
tuseläinlääkärin päätökseen haettaisiin valitta-
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maila muutosta lääninoikeudelta muutoksen
hausta hallintoasioissa annetun lain mukaisessa 
järjestyksessä. Tarkastuseläinlääkäri tekee eh
dotetun lain mukaan lihantarkastuspäätösten 
lisäksi laitoksen valvojan ominaisuudessa lai
toksen toimintaa koskevia päätöksiä esimerkik
si kieltäessään jonkin tuotantolinjan käyttämi
sen ennen siinä havaittujen puutteiden korjaa
mista. Tämä toiminta on siinä määrin lailli
suusvalvontaa, että päätöksistä olisi valitettava 
lääninoikeuteen. Tarvittavaa asiantuntija-apua 
lääninoikeuksien on saatavissa lääninhallituk
silta. 

Lihantarkastuspäätöksestä valittamista kos
kevat erityiset menettelytapasäännökset olisivat 
pykälän 2 momentissa. Erillinen kirjallinen 
lihantarkastuspäätös annettaisiin vain, jos lihan 
omistaja, haltija tai tuottaja tätä pyytäisivät. 
Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä. Lihan omis
tajana ja haltijana on lihantarkastusvaiheessa 
yleensä teurastamo. Lihan tuottajana on kui
tenkin suurin intressi lihantarkastuksen tulok
seen, koska lihasta suoritettava hinta kytkeytyy 
siihen, hyväksytäänkö liha tarkastuksessa vai 
ei. 

Lihan tuottaja saa tiedon lihantarkastuksen 
tuloksesta teurastamon tai teurastuspaikan ti
lityksen kautta. Jokaisesta lihantarkastuspää
töksestä ei ole perusteltua tehdä erillistä kirjal
lista päätöstä, koska useimmiten kyseessä ovat 
pieniä ruhon osia koskevat hylkäyspäätökset. 
Näitä päätöksiä on lukumääräisesti erittäin 
paljon, mutta yksittäisen hylätyn ruhonosan 
taloudellinen merkitys on pieni. 

Kirjallinen perusteltu päätös annettaisiin eril
lisestä pyynnöstä. Tarkastuseläinlääkärin olisi 
toimitettava teurastamolle tai teurastuspaikalle 
tieto lihantarkastuksen tuloksesta samoin kuin 
nykyisenkin käytännön mukaan tehdään. 
Lihantarkastuspäätöstä olisi valituksesta huoli
matta noudatettava, sillä terveydellisten syiden 
vuoksi lihantarkastuspäätöksen täytäntöönpa
noa ei voida viivyttää. 

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen 
päätökseen 

44 §. Jos kunnan asianomainen lautakunta 
tai muu monijäseninen toimielin on II §:n 1 
momentin mukaisesti siirtänyt tämän lain mu
kaista toimivaltaansa yksittäiselle viranomaisel
le, haettaisiin viranomaisen päätökseen muu
tosta tekemällä toimielimene oikaisuvaatimus. 

Pykälässä säädettäisiin lisäksi oikaisuvaatimuk
sen tekemisessä noudatettavasta menettelystä. 
Toimielimen päätökseen haettaisiin edelleen 
muutosta valittamalla lääninoikeudelta. 

Muutosta kunnan monijäsenisen lautakun
nan tai toimielimen ehdotetun lain nojalla 
antamiin päätöksiin haettaisiin valittamalla 
lääninoikeudelta. Valitusaika olisi 30 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Valitukses
sa noudatettaisiin, mitä muutoksenhausta hal
lintoasioissa säädetään. Lääninoikeuden pää
tökseen voitaisiin hakea edelleen muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta. 

Teurastuspaikoissa lihantarkastuksen suorit
taneen eläinlääkärin sekä muualla kuin teuras
tamossa tai teurastuspaikassa eläimen elävänä 
tarkastaneen eläinlääkärin lihantarkastuspää
tökseen haettaisiin yhdenmukaisuuden vuoksi 
muutosta samoin kuin valtion tarkastuseläin
lääkärin lihantarkastuspäätökseen eli valituk
sella lääninoikeudelle. Muutoinkin lihantarkas
tuspäätöksen osalta noudatettaisiin pääosin 
43 §:ssä esitettyjä menettelytapoja. Jos eläin 
tarkastetaan elävänä muualla kuin teurasta
mossa tai teurastuspaikassa, annettaisiin elävä
nä tarkastamista koskeva tarkastuspäätös kui
tenkin aina kirjallisena. 

Tällaisissa tapauksissa eläimen elävänä tar
kastava eläinlääkäri on useimmiten eri henkilö 
kuin lopullisen lihantarkastuspäätöksen tekevä 
tarkastuseläinlääkäri. Eläimen elävänä tarkas
tamista koskeva päätös on perusta varsinaiselle 
lihantarkastuspäätökselle. 

Muutoksenhaku muun viranomaisen päätökseen 

45 §. Pykälä sisältäisi viittaussäännöksen sii
tä, miten muiden ehdotetussa laissa tarkoitet
tujen viranomaisten kuin tarkastuseläinlääkä
rin ja kunnan viranomaisten päätöksiin hae
taan muutosta. Muutosta haettaisiin yleisen 
muutoksenhakujärjestelmän mukaisesti. 

Täytäntöönpano 

46 §. Pykälän mukaan voitaisiin siinä yksi
löidyissä päätöksissä määrätä, että päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen tai oikaisuvaatimuk
sen käsittelevä viranomainen toisin määrää. 
Päätöksiä, jotka voitaisiin määrätä heti täytän
töönpantaviksi, olisivat muun muassa laitoksen 
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toiminnassa havaittujen terveydellisten puuttei
den vuoksi annettavat määräykset ja kiellot, 
uhkasakko- sekä teettämis- ja keskeyttämisuh
kaa koskevissa asioissa annettavat päätökset, 
haltuunottoa koskevat päätökset sekä laitoksen 
hyväksynnän peruuttaminen. 

Annettaessa elintarvikkeeksi käytettäviä 
tuotteita ja niiden valmistus- ja käsittelyolosuh
teita koskevia päätöksiä ei päätöksen täytän
töönpano useinkaan voi elintarvikkeiden pi
laantumisvaaran sekä terveydellisten haittojen 
välttämiseksi odottaa muutoksenhaun vaati
maa aikaa. Muutoksenhakuviranomaisen olisi 
käsiteltävä asia kiireellisenä. 

6 luku. Rangaistussäännökset 

Rangaistussäännökset 

47 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
ehdotetun lain tahallisesta tai huolimattomuu
desta tehdystä rikkomisesta rangaistukseksi 
sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 

Jos rikkomus olisi kokonaisuuden kannalta 
ilmeisen vähäinen, voisi valvontaviranomainen 
pykälän 2 momentin mukaan jättää ilmoitta
matta siitä esitutkintaviranomaiselle. Valvonta
viranomainen voisi jättää ilmoittamatta esimer
kiksi vähäisen laiminlyönnin, josta ei aiheudu 
terveydellisiä epäkohtia. Säännös ei estäisi 
muuta tahoa, esimerkiksi mahdollista asian
omistajaa, ilmoittamasta rikkomusta esitutkin
ta viranomaiselle. 

Rikosoikeudellisten seuraamusten kasaantu
misen välttämiseksi ehdotetaan pykälän 3 mo
menttiin otettavaksi säännös, jonka mukaan 
uhkasakolla tehostetun kiellon tai velvoitteen 
rikkomisesta ei voida samasta teosta tuomita 
rangaistukseen. 

48 §. Ehdotetun lain 53 §:ssä säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkominen olisi rangais
tava sakolla tai enintään kuuden kuukauden 
vankeudella. Teko olisi asianomistajarikos, jos
ta virallinen syyttäjä ei saisi nostaa syytettä, 
ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syyttee
seen pantavaksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rangaistus
säännöstä ei sovellettaisi virkamiehiin eikä jul
kisyhteisön työntekijöihin. Heidän osaltaan sa
lassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään 
rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. Tätä koskeva viit-

taussäännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 3 
momenttiin. 

M enettämisseuraamus 

49 §. Pykälässä säädettäisiin ehdotetun lain 
rikkomisesta tuomittavasta menettämisseu
raamuksesta. Ehdotettua lakia rikkoen käsitel
ty, kuljetettu, maahan tuotu tai maasta viety 
liha tai lihatuote voitaisiin 1 momentin mukaan 
tuomita valtiolle menetetyksi. 

Rikoksesta aiheutuvan taloudellisen hyödyn 
ja rikoksen tekemiseen käytetyn esineen tai 
muun omaisuuden tuomitsemisessa valtiolle 
menetetyksi säädetään rikoslain 2 luvun 
16 §:ssä. Pykälän 2 momentti sisältäisi tätä 
koskevan viittaussäännöksen. 

7 luku. Erinäiset säännökset 

Maksut 

50§. Lihantarkastuksesta, laitosten valvon
nasta ja näihin liittyvistä tutkimuksista sekä 
laitoksen ja sen omavalvontajärjestelmän hy
väksymisistä valtiolle aiheutuvat kustannukset 
ehdotetaan perittäviksi asianomaisilta laitoksil
ta. Sama koskisi laitosten rakentamissuunnitel
mia koskevaa neuvontaa, jos se ei olisi vähäis
tä. Maksut määräytyisivät valtion maksuperus
telain ja valtion maksuperusteasetuksen 
(211/92) mukaisesti. 

Myös voimassa olevan lihantarkastuslain 
mukaan peritään lihantarkastuksesta ja laitos
ten valvonnasta laitoksilta maksu. 

Edellä tarkoitetut suoritteet ovat valtion 
maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia 
suoritteita, joista perittävä maksu määräytyy 
suoritteen omakustannusarvon mukaisesti. Val
tion maksuperustelain mukainen järjestelmä 
edellyttää, että jako julkisoikeudellisiin ja mui
hin suoritteisiin tehdään asianomaisen ministe
riön, tässä tapauksessa maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksellä. Ministeriö päättää myös 
siitä, mitkä suoritteet hinnoitellaan omakustan
nusarvon perusteella ja mistä suoritteista peri
tään kiinteä hinta. Tällä hetkellä asiaa koskee 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteis
ta perittävistä maksuista annettu maa- ja met
sätalousministeriön päätös (626/93). 

51§. Kunta voisi periä maksun sen tehtävänä 
olevasta lihantarkastuksesta, siihen liittyvistä 
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tutkimuksista, laitoksen ja sen omavalvontajär
jestelmän hyväksymisestä ja EFT A:n valvonta
viranomaiselle toimitettavien hyväksymishake
musten tarkastamisesta. Maksu voitaisiin periä 
myös laitosten rakentamissuunnitelmia koske
vasta neuvonnasta, jos se ei olisi vähäistä. 

Kunnallishallinnossa noudatetun yleisen pe
riaatteen mukaan on yleinen kunnallinen ter
veysvalvonta ja siihen liittyvä terveydellisten 
haittojen ehkäiseminen ja poistaminen viran
omaisen kustannuksella suoritettavaa toimin
taa. Ehdotetun lain mukaan kunta voisi periä 
laitoksen valvonnasta maksun silloin, kun val
vonta on suoritettava direktiivien mukaisena 
tai jos viennistä johtuva valvonta ostajamaan 
vaatimuksesta edellyttää tavanomaista katta
vampaa valvontaa. Koska valvonnan suoritta
mistapa ei tällöin ole kunnan harkittavissa ja 
valvontaa voidaan joutua suorittamaan tavan
omaista laajemmin, tulisi kunnan voida periä 
laitokselta kyseiset kustannukset. 

Tavanomaista laajemmalla valvonnalla tar
koitettaisiin esimerkiksi tilanteita, joissa osta
jamaan vaatimuksesta tarkastetaan sellaisia 
seikkoja, jotka muutoin eivät kuuluisi valvon
nan piiriin tai valvontaa jouduttaisiin suoritta
maan tavallisuudesta poikkeavina vuorokau
denaikoina. 

Nykyisin terveydenhoitolain nojalla valvot
tujen laitosten valvonnasta kunnat eivät peri 
maksua. Lihavalmisteiden valmistuksen val
vonnasta annetun asetuksen mukaan maksu 
taas peritään mainitun asetuksen mukaisesta 
terveystarkastajan suorittamasta valvonnasta. 

Maksut määrättäisiin enintään omakustan
nusarvon mukaisina. Ne olisivat ulosottokel
poisia ilman eri tuomiota tai päätöstä. 

52§. Tuonti- ja vientitarkastuksista perittä
vien maksujen osalta tulisi valtion maksuperus
telain lisäksi huomioon otettavaksi ETA-sopi
muksen pöytäkirjan 10 määräykset tarkastuk
sissa noudatettavista menettelyta:lloista. 

Salassapitovelvollisuus 

53 §. Elinkeinonharjoittajan suojaamiseksi 
tarkastuksissa ja muussa valvonnassa kertyvien 
tietojen asiattomalta levittämiseltä ja käytöitä 
ehdotetaan pykälässä säädettäväksi salassapi
tovelvollisuudesta. Salassapitovelvollisuus kos
kisi kaikkia niitä, jotka ehdotettua lakia valvo
essaan tai valvontaan liittyvää tutkimustehtä
vää taikka muuta tehtävää suorittaessaan ovat 
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saaneet tietoja, jotka koskevat yksityisen tai 
yhteisön taloudellista asemaa, liike-tai ammat
tisalaisuutta taikka yksityisen henkilökohtaisia 
oloja. 

Salassapitovelvollisuus ei estäisi antamasta 
valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asia
kirjoja valvontaviranomaisille eikä myöskään 
syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen 
selvittämistä varten taikka muutoksenhakua 
tutkivalle viranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan, 
että mainittuja tietoja ja asiakirjoja saataisiin 
Suomen hyväksymän kansainvälisen sopimuk
sen niin edellyttäessä antaa ulkomaisille toimie
limille ja tarkastajille. ETA-sopimuksen mukai
set EFT A:n valvontaviranomaisen suorittamat 
tarkastukset saattavat edellyttää tiedon saamis
ta muutoin salassapidettävästä seikasta. ETA
sopimuksen 122 artiklassa on määrätty sopi
muksen osapuolia koskevasta salassapitovel
vollisuudesta. 

Laitosrekisteri 

54 §. Direktiivien mukaan kaikista hyväksy
tyistä ja rekisteröidyistä laitoksista on pidettä
vä kussakin jäsenvaltiossa valtakunnallista re
kisteriä. E1äinlääkintä- ja elintarvikelaitos pi
täisi rekisteriä kaikista hyväksytyistä laitoksis
ta. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaisi 
laitoksille myös numeroll}· jota käytettäisiin 
tarvittavissa todistuksissa sekä tuotteissa val
vontatoiminnan helpottamiseksi. 

Laitosnumeron antaminen ja valtakunnalli
sen rekisterin pitäminen edellyttää, että kunnan 
valvontaviranomainen pitää rekisteriä hyväksy
mistään laitoksista. Nämä sen tulisi ilmoittaa 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle valtakun
nalliseen rekisteriin merkitsemistä varten. Val
takunnalliseen rekisteriin tulisi voida tallentaa 
myös muita valvontaa ja EFT A:n valvontavi
ranomaisen suorittamia tarkastuksia varten 
tarvittavia tietoja, kuten laitoksen tuotan
tosuunta, tuotannon suuruusluokka sekä lihan
tarkastukseen ja laitoksen elintarvikehygieeni
seen tasoon liittyviä tietoja. 

Valtionosuus 

55§. Kunnan ehdotetun lain nojalla järjestä
mään toimintaan sovellettaisiin sosiaali- ja ter
veydenhuollon suunnitelusta ja valtionosuudes
ta annettua lakia (733/92). 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain 6 §:ssä on 
säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon valta
kunnallisen suunnitelman sisällöstä. Pykälän 1 
momentin 1 ja 2 kohdan mukaan suunnitelma 
sisältäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä
miselle asetettavat tavoitteet ja ohjeet sekä 
laissa olevan valtuutussäännöksen nojalla an
nettavat määräykset. Tavoitteet, ohjeet ja mää
räykset ovat kiinteästi yhteydessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutoimintaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain säätämisen 
yhteydessä muutettiin useita ympäristötervey
denhuollon alaan kuuluvia lakeja siten, että 
vaikka kunnan niiden nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan muutoin mainittua la
kia, ei 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtia sovelleta. 
Tämä johtui siitä, että ympäristöterveyden
huolto ei ole yksilöön kohdistuvaa palvelutoi
mintaa niin kuin terveydenhuolto yleensä, vaan 
se muodostuu pääasiallisesti hallinnollisista ja 
valvonnallisista tehtävistä. Näiden osalta ei ole 
tarkoituksenmukaista soveltaa edellä mainittu
ja säännöksiä valtakunnallisen suunnitelman 
tavoitteista, ohjeista ja määräyksistä. Vastaava 
poikkeus ehdotetaan otettavaksi pykälän 2 
momenttiin. 

M ääräystenantovaltuus 

56§. ETA-sopimuksen lihaa ja lihatuotteita 
koskevien direktiivien edellyttämät yksityiskoh
taiset määräykset annettaisiin maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä. Ministeriön mää
räykset annettaisiin pääosin sellaisina, että ne 
sisältävät vain ETA-sopimuksen edellyttämät 
seikat. 

Direktiivien edellyttämien määräysten lisäksi 
ministeriön päätöksiin otettaisiin määräykset 
vain sellaisista nykyiseen lihantarkastuslainsää
däntöön sisältyvistä seikoista, joita direktiivit 
eivät kata, mutta jotka on kuitenkin tarkoituk
senmukaista pitää edelleen voimassa. Näitä 
olisivat esimerkiksi määräykset, jotka koskevat 
sellaisen sianlihan, jossa todetaan stressin ai
heuttamia muutoksia (PSE-liha), ehdollista hy
väksymistä sekä lihasikojen sairastavuustieto
jen seuraamista. 

Valtuutussäännökset kerättäisiin selvyyden 
vuoksi pääsääntöisesti yhteen pykälään. Maa
ja metsätalousministeriön päätöksellä annettai
siin yksityiskohtaiset määräykset laitosten hy-

väksymisen käytännön toteutuksesta. Ministe
riön päätöksellä annettaisiin niin ikään tarkem
mat määräykset teurastamoiden, lihankäsittely
laitosten ja kylmävarastojen sekä lihatuotteita 
käsittelevien ja valmistavien laitosten rakenteel
lisista ja toiminnallisista vaatimuksista. Määrä
ykset koskisivat esimerkiksi vaadittavia huone
tiloja ja laitteita sekä niiden rakenteille ja 
sijoittelulle asetettavia vaatimuksia. Ministeri
ön päätöksellä täsmennettäisiin myös sitä, mi
ten laitoksen toiminta on järjestettävä, jotta 
voidaan varmistaa lihan ja lihatuotteiden hyvä 
elintarvikehygieeninen laatu. Omavalvonnan 
toteuttamisesta ja siihen liittyvästä laitoksen 
henkilökunnan koulutuksesta annettaisiin tar
kemmat määräykset myös ministeriön päätök
sellä. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin lisäksi tarkemmat määräykset eh
dotetun lain 17 §:n mukaisesta laitosten kirjan
pitovelvollisuudesta sekä siitä, mitä teurastuk
sen yhteydessä kerättyjä tietoja laitoksen on 
ilmoitettava lihan tuottajalle. Ministeriö antaisi 
yksityiskohtaiset määräykset siitä, mitä tietoja 
eläinten haltijan tai omistajan on annettava 
teurastettavan eläimen sairaudesta tai eläinten
pitoyksikön eläimistä aiemmin todetuista jää
mistä sekä miten nämä tiedot tulee ilmoittaa. 
Ministeriön päätöksellä annettaisiin myös tar
kemmat määräykset siitä kuinka teurastamon 
tai teurastuspaikan tulisi välittää edellä maini
tut tiedot lihan tarkastavalle eläinlääkärille. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin tarkemmat määräykset siitä, kuin
ka direktiivien edellyttämä eläinten tunnistami
seksi tarvittava merkitseminen tulisi toteuttaa. 
Samoin annettaisiin määräykset siitä, kuinka 
paljon ja minkälaisia näytteitä eläintenpitoyk
sikön eläimistä, rehuista tai ympäristöstä ote
taan vierasainetutkimuksia varten. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin edelleen määräykset teuraseläinten 
kuljetuksesta ja käsittelystä sekä kuljetuksesta 
siltä osin kuin niissä on kyse lihan laatuun 
vaikuttavista tekijöistä. Varsinaiset eläinsuoje
lusäännökset sisältyvät eläinsuojelulakiin ja sen 
nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin tarkemmat määräykset lihan tar
kastustekniikasta, lihantarkastuksen yhteydessä 
käytettävistä arvosteluperusteista, lihantarkas
tuksessa ehdollisesti hyväksytyn ja hylätyn li
han käsittelystä ja säilytyksestä lihantarkastuk
sen jälkeen sekä lihantarkastuskirjanpidosta. 
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Lihaa ja lihatuotteita koskevat direktiivit 
liitteineen sisältävät yksityiskohtaiset säännök
set lihan ja lihatuotteiden käsittelylle ja kulje
tukselle tuotantoketjun aikana asetettavista 
vaatimuksista. Näitä koskevat tarkemmat mää
räykset annettaisiin maa- ja metsätalousminis
teriön päätöksellä. Määräykset koskisivat esi
merkiksi laitteiden, tilojen ja henkilökunnan 
hygieniaa, teurastus-, leikkaamis- ja lihankäsit
telyhygieniaa sekä lihatuotteiden valmistus- ja 
käsittelyhygieniaa, käärimistä ja pakkaamista 
sekä säilytystä ja kuljetusta. 

Lihaa ja lihatuotteita koskevat direktiivit 
sisältävät viranomaisvalvonnan toteuttamista 
koskevia säännöksiä. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö antaisi päätöksillään direktiivien edel
lyttämät vähimmäisvaatimukset viranomaisval
vonnan järjestämisestä. Päätöksessä määrättäi
siin esimerkiksi siitä, kuinka usein valvonta
kohteessa on käytävä ja mitä on valvottava. 
Kunnalle voitaisiin antaa määräyksiä, jotka 
koskevat sen suorittamaa valvontaa vain siltä 
osin kuin Euroopan talousalueesta tehtävä 
sopimus sitä edellyttää. 

Tuorelihadirektiivissä ja siipikarjanlihadirek
tiivissä on erittäin yksityiskohtaiset vaatimuk
set lihantarkastuksessa ja laitoksen valvonnassa 
avustavien henkilöiden pätevyysvaatimuksista. 
Nämä saatettaisiin voimaan maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä. Kuntien valvonta
viranomaisille voitaisiin asettaa pätevyysvaati
muksia ainoastaan ETA-sopimukseen sisälly
tettyjen direktiivien mukaisesti. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettavat lihan ja lihatuotteiden merkintöjä 
koskevat määräykset voisivat koskea sellaisia 
merkintöjä, jotka liittyvät tuotteen alkuperälai
toksen tunnistamiseen sekä lihantarkastuksessa 
hyväksytyn ja ehdollisesti hyväksytyn tai hylä
tyn lihan merkitsemiseen. Määräyksiä voitaisiin 
antaa myös merkinnässä käytettävistä välineis
tä. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
voitaisiin antaa määräyksiä lihaa ja lihatuottei
ta seuraavista todistuksista ja asiakirjoista ku
ten vientiasiakirjoista sekä niiden säilytyksestä. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
annettaisiin tarkempia määräyksiä lihan ja 
lihatuotteiden elintarvikehygieenisestä laadusta. 
Nämä määräykset koskisivat esimerkiksi mik
robiologista laatua. Lisäksi ministeriön päätök
sellä asetettaisiin direktiivien mukaiset vierai
den aineiden sallitut enimmäismäärät. Näitä 
vieraita aineita olisivat esimerkiksi torjunta
aineet. 

Laitosten rekisteröinnin yksityiskohdista ja 
kuntien eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle 
ilmoittamista tiedoista määrättäisiin tarkemmin 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä. 

Maahantuonti ja maastavienti 

57 §. Pykälä koskisi lihan ja lihatuotteiden 
maahantuontia sekä toisesta ETA-valtiosta että 
ET A:n ulkopuolisesta valtiosta. Pykälän 1 mo
mentin mukaan tuonti olisi sallittu, jos tavara 
täyttää maa- ja metsätalousministeriön asetta
mat vaatimukset ja tuonnin yhteydessä esite
tään ministeriön määräämät asiakirjat. 

Ministeriön päätöksellä asetettavat vaati
mukset koskisivat tavaran elintarvikehygieenis
tä laatua ja sen käsittely- ja valmistusolosuh
teilta edellytettäviä hygieenisiä vaatimuksia se
kä näihin liittyviä terveystodistuksia ja muita 
tuontiasiakirjoja. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että terveydellisten syiden edellyttäessä 
maa- ja metsätalousministeriö voisi kieltää li
han ja lihatuotteiden maahantuonnin. Kysee
seen tuleva terveydellinen syy voisi olla esimer
kiksi alkuperävaltiossa puhjennut sellainen tau
tiepidemia, joka voi elintarvikkeen välityksellä 
tarttua ihmiseen. Tälläinen tauti on esimerkiksi 
kolera. 

ETA-sopimuksen mukaan lihan ja lihatuot
teiden tuonnille ei saa asettaa esteitä, jos tavara 
täyttää asianomaisissa direktiiveissä määritellyt 
vaatimukset. Tämän vuoksi ehdotetaan pykä
län 3 momenttiin otettavaksi säännös siitä, että 
ETA-valtioista tuotavan tavaran osalta maa- ja 
metsätalousministeriön tulisi antaa 1 momen
tissa mainitut määräykset ETA-sopimuksen 
mukaisesti. 

Siltä osin kuin maa- ja metsätalousministe
riön tuonnin edellytyksistä antamat määräykset 
koskisivat tuontia muista kuin ETA-valtioista, 
eli niin sanotuista kolmansista maista, tulee 
ottaa huomioon, että vaikka ETA-sopimuksen 
mukaan suhteita kolmansiin maihin koskevia 
EY:n direktiivien säännöksiä ei sovelleta, ei 
kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin kui
tenkaan saada soveltaa edullisempia määräyk
siä kuin niitä, jotka johtuvat sopimuksen so
veltamisesta. 

58 §. Lihaa ja lihatuotteita voitaisiin viedä 
maasta, jos ne täyttävät ehdotetun lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten mukaiset vaati
mukset. 
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Direktiivit edellyttävät, että muihin ETA
valtioihin vietävä tavara merkitään ja sitä 
seuraa kaupallinen asiakirja tai joissain tapauk
sissa terveystodistus. Nämä ovat todistuksena 
siitä, että tuote on direktiivin mukainen muun 
muassa alkuperältään sekä käsittely- ja valmis
tusolosuhteiltaan. Terveysmerkintää ja vienti
asiakirjoja koskevat direktiivin säännökset eh
dotetaan saatettaviksi voimaan maa- ja metsä
talousministeriön päätöksellä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että ET A:n ulkopuolelle vietä
vän tavaran on täytettävä maa- ja metsätalo
usministeriön määräämässä laajuudessa ehdo
tetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten vaatimukset sekä lisäksi ostaja
valtion asettamat vaatimukset. Jos ostajavaltio 
asettaa lihalle ja lihatuotteille alhaisemmat vaa
timukset kuin mitä ehdotetusta laista johtuu, ei 
vietävien tuotteiden tarvitsisi täyttää kaikkia 
ehdotetun lain mukaisia vaatimuksia. Vietävien 
tuotteiden olisi kuitenkin oltava sellaisia, että 
ne ovat elintarvikkeeksi sopivia. 

JotkutETA:nulkopuoliset ostajavaltiot edel
lyttävät, että laitos, josta liha ja lihatuotteet 
ovat peräisin, on erikseen hyväksytty kyseisten 
tuotteiden vientiin. Näissä tapauksissa eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitos antaisi tarvittavan 
hyväksynnän, jos laitos täyttää ostajavaltion 
asettamat erityisvaatimukset. Käytäntö on 
osoittanut, että vientiin liittyvät hyväksymisasi
at on tarkoituksenmukaisinta hoitaa keskitetys
ti. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi tar
kemmat määräykset vientitarkastusten järjestä
misestä. Määräyksiä on tarkoitus antaa lähinnä 
vientiasiakirjoista ja menettelyistä, joiden avul
la vientiä koskevien sopimusmääräysten nou
dattaminen varmistetaan. 

Tuonti- ja vientivalvontaa koskevat yleiset 
säännökset 

59 §. Tuonti- ja vientivalvontaa suorittaisivat 
nykyiseen tapaan eläinlääkintä- ja elintarvike
laitos sekä tulliviranomaiset Valvontaa voisi
vat eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen lu
kuun suorittaa nykyiseen tapaan myös sellaiset 
eläinlääkärit, jotka eivät ole eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitoksen palveluksessa, mutta jotka 
laitos on tehtävään määrännyt. He saisivat 
tehtävästään palkkion eläinlääkintä- ja elintar-

vikelaitokselta, joka perisi vastaavasti tarkas
tusmaksun tavaran tarkastuttajalta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että tuojan ja viejän tulisi 
antaa tarkastuksessa ja siihen liittyvässä näyt
teenotossa tarvittava apu. Tälläista apua olisi 
esimerkiksi tarkastettavien tavaraerien luokse 
opastaminen, tavaroiden siirtäminen niin, että 
tarkastus voidaan suorittaa sekä näytteenotos
sa avustaminen. 

60 §. Tuonti- ja vientitarkastuksessa hylätty
jen lihan ja lihatuotteiden suhteen olisi mene
teltävä tarkastuksen suorittaneen viranomaisen 
määräämällä tavalla. Näitä toimenpiteitä voi
sivat olla tavaran palauttaminen, käyttäminen 
hyväksyttävänä pidettävään tarkoitukseen tai 
hävittäminen. Lihan ja lihatuotteiden tuojalla 
tai viejällä olisi mahdollisuus valita näiden 
vaihtoehtojen välillä sikäli kuin tähän ei ole 
terveydellisten seikkojen tai muun lainsäädän
nön vuoksi estettä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi tuonti- tai vientitarkastuksen suorittavat
Ie viranomaiselle mahdollisuus tuojan tai viejän 
kustannuksella teettää ne toimenpiteet, joita 
tuoja tai viejä ei ole suorittanut. 

61 §. Pykälässä asetettaisiin kunnalle velvol
lisuus järjestää laitosten valvonta siten, että 
ETA-sopimuksen tai ET A:n ulkopuolisen osta
javaltion edellyttäessä laitosta valvoo ja vien
tiin tarvittavat kaupalliset asiakirjat hyväksyy 
tai terveystodistukset antaa eläinlääkäri, joka 
on virkasuhteessa joko kuntaan tai kuntayhty
mään, sen mukaan, kumpi kunnassa huolehtii 
ehdotetun lain mukaisesta valvonnasta. Kun
nat ja kuntayhtymät voisivat 11 §:n 2 momen
tin nojalla sopia, että tehtävän hoitaa johonkin 
muuhun kuntaan tai kuntayhtymään virkasuh
teessa oleva eläinlääkäri. Tarkoituksena on 
näin varmistaa ETA-sopimuksen toteuttaminen 
ja se, että laitoksen vientimahdollisuuksien 
varmistamiseksi laitoksen viranomaisvalvonta 
on järjestetty ostajamaan edellyttämällä taval
la. 

Jos vientiin ei tarvita terveystodistusta, vaan 
kaupallinen asiakirja riittää, voi tämän antaa 
muukin laitosta valvova viranomainen kuin 
eläinlääkäri. 

Laboratoriot 

62 §. Pykälä sisältäisi ETA-sopimuksen mu
kaisia kansallisia vertailulaboratorioita ja eh-
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dotetun lain mukaisia tutkimuksia tekevien 
laboratorioiden hyväksymistä koskevan sään
nöksen. 

Virka-apu 

63 §. Pykälä sisältäisi poliisin ja tulliviran
omaisten virka-apua koskevan säännöksen. 

Muut kansainväliset sopimukset 

64 §. Suomen mahdollinen jäsenyys EU:ssa 
aiheuttaisi sen, että ehdotettua lakia olisi varsin 
pian sen antamisen jälkeen muutettava siten, 
että ETA-sopimuksen ja ET A:n sijasta asian
omaisissa lainkohdissa olisi viitattava Euroo
pan unioniin. Lihan ja lihatuotteiden elintarvi
kehygieniaa koskeva EU:n lainsäädäntö sisäl
tyy kuitenkin jo ETA-sopimukseen, jolloin 
ehdotettua lakia ei olisi tarpeen muuttaa muilta 
kuin ETA-viittauksia koskeviita osin. Viittauk
siakaan varten ei olisi tarpeen tehdä erillistä 
lainmuutosta, jos pykälään otettaisiin säännös 
siitä, että mitä ehdotetussa laissa säädetään 
ETA-sopimuksesta tai ET A:sta, koskee vastaa
vasti Suomea sitovia muita kansainvälisisä so
pimuksia ja kyseisten sopimusten jäsenvaltioita. 

Asetuksenantovaltuus 

65 §. Ehdotetun lain 2 §:n 2 momentin mu
kaan asetuksella säädettäisiin ehdotetun lain 
soveltamisesta muiden eläinten kuin kotieläimi
nä pidettävien nauta- ja kavioeläinten sekä 
sian, lampaan ja vuohen lihaan ja näiden 
lihasta saataviin lihatuotteisiin. ETA-sopimuk
-sen edellyttäessä voitaisiin asetuksella poiketa 
laitoksille, teuraseläinten käsittelylle sekä lihan 
ja lihatuotteiden .elintarvikehygieeniselle laadul
le ja niiden käsittelylle asetetuista vaatimuksis
ta. Tämä mahdollisuus olisi tarpeen Siksi, että 
esimerkiksi siipikarjan, poron, tarhatun riistan 
ja luonnonvaraisen riistan lihaa koskevien di
rektiivien säännökset poikkeavat huomattavas
tikin kotieläinten lihan tarkastusta koskevien 
direktiivien vaatimuksista. 

Ehdotetun lain 2 §:n 2 momentissa säädetyn 
poikkeusmahdollisuuden lisäksi tulisi ehdote
tun lain säännöksistä lisäksi voida poiketa 
poronlihan ja luonnonvaraisen riistan lihan 
osalta eräissä hallinnon järjestämistä ja siipi-

karjanlihan osalta lihan tuottajan velvoitteita 
koskevissa kohdin. Tätä varten tulisi olla vielä 
erillinen asetuksenantovaltuutus. 

Tarkoituksena on, että lääninhallitukset jär
jestäisivät edelleen kokonaisuudessaan poronli
han tarkastuksen. Järjestämisvelvoite koskisi 
myös poronlihan tarkastamista teurastuspai
koissa, mikä ehdotetun lain mukaan olisi muu
toin kunnan tehtävänä. Teurastuspaikoissa tar
kastettavan poronlihan määrä on varsin pieni, 
jolloin tehtävän jakaminen valtion ja kuntien 
kesken ei ole tarpeen. Lääninhallitus hyväksyisi 
poroteurastamot ja porojen teurastuspaikat se
kä järjestäisi niissä lihantarkastuksen ja valvon
nan. 

Ehdotetun lain mukaisesta yleisestä järjestel
mästä tulisi voida poiketa myös poronlihan 
tarkastuksesta perittävän maksun osalta. Po
ronlihantarkastuksesta perittävä maksu olisi 
tarkoituksenmukaisinta periä edelleen laitoksen 
sijasta tarkastusta pyytäneeltä elinkeinonhar .. 
joittajalta, lähinnä paliskunnalta. 

Luonnonvaraisen riistan osalta kunnan tulisi 
hyväksyä myös riistateurastamot, järjestää niis
sä suoritettava lihantarkastus sekä valvoa niitä 
silloin, kun eläimiä ei teurasteta eläinlääkintä
ja elintarvikelaitoksen hyväksymissä teurasta
moissa. 

Siipikarjanlihadirektiivi asettaa myös teuras
tettavaksi kasvatettavan siipikarjan pitoon 
kohdistuvia vaatimuksia. Nämä vaatimukset 
koskevat muun muassa siipikarjatilojen tarkas
tuksia sekä siipikarjan lääkityksestä ja ruokin
nasta pidettävää kirjanpitoa. Näistä seikoista 
olisi tarkoituksenmukaisinta säätää asetuksella 
samoin kuin siipikarjanlihan tarkastamista kos
kevista muista vaatimuksista. 

66 §. Pykälän mukainen asetuksenantoval
tuus ja mahdollisuus antaa maa- ja metsätalo
usministeriön päätöksellä asetusta tarkentavia 
määräyksiä koskisivat lain täytäntöönpanon 
edellyttämiä hallinnollisia ja menettelyllisiä 
säännöksiä. Pykälän perusteella ei voisi antaa 
kuntia koskevia säännöksiä. 

8 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Voimaantulosäännökset 

67 ja 68 §. Ehdotettu laki liittyy ETA
sopimuksen voimaanpanoon. ETA-sopimuksen 
mukaan sopimuksen eläinlääkintämääräykset 
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tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994. 
Ehdotettu laki tulisi voimaan samana päivänä. 

Ehdotetuna lailla kumottaisiin lihantarkas
tuslaki siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. Lihantarkastuslain nojalla annetut maa
ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääk~n.t~
ja elintarvikeosaston antamat määräy~set Jäis~
vät kuitenkin voimaan, kunnes ne asianomai
sessa järjestyksessä muutetaan tai kumotaan. 

Siirtymäsäännökset 

69-72 §. Ennen ehdotetun lain voimaantu
loa vireille saatetut asiat käsiteltäisiin ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa sovellettujen 
säännösten, eli lihantarkastuslain ja terveyden
hoitolain, mukaisesti. Ehdotetun lain voimaan
tulon jälkeen ratkaisematta olevat laitosten 
hyväksymishakemukset käsittelisi kuit~nkin se 
viranomainen, jolle laitoksen hyväksymmen eh
dotetun lain nojalla kuuluisi. Laitosten hyväk
symishakemusten osalta laitos voisi myös pyy
tää, että hakemus käsiteltäisiin ehdotetun lain 
mukaisesti. Tällöin laitos välttyisi siltä, että se 
tulisi vielä erikseen hyväksyttäväksi ehdotetun 
lain nojalla. 

Kaikki laitokset tulisi saattaa ehdotetun lain 
vaatimukset täyttäviksi asetuksella säädettävän 
ajan kuluessa. Siirtymäkausi asetettaisiin ETA
sopimuksen mukaisesti. Direktiiveihin sisäl~y~i
en siirtymäkausi soveltamisesta EFT A-valtiOIS
sa sovitaan osittain ET A:n lisäpöytäkirjassa. 
Lisäpöytäkirjaa ei ole tätä esitystä annettaessa 
vielä lopullisesti hyväksytty. 

Nykyisin toiminnassa olevat laitokset on 
hyväksytty joko lihantarkastuslain nojalla tai 
terveydenhoitolain nojalla. Koska niillä jo on 
viranomaisen hyväksyntä, ehdotetaan, että 
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ja vastaa
vasti kunnan valvontaviranomaisen tulisi ilman 
eri hakemusta todeta laitos myös ehdotetun 
lain mukaan hyväksytyksi, jos laitos täyttää 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten vaatimukset. Tällöin eri hyväk
symistä ei tarvitsisi erikseen hakea. 

Maahantuotujen lihan ja lihatuotteiden tar
kastajiksi ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
hyväksytyt eläinlääkärit voisivat edelleen jat-

kaa kyseisessä tehtävässään, ellei eläinlääkintä
ja elintarvikelaitos toisin määräisi. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Asetuksella säädettäisiin ehdotetun lain so
veltamisesta siipikarjan, poron, tarhatun riistan 
ja luonnonvaraisen riistan lihaan ja näist_ä 
saataviin lihatuotteisiin. Asetuksella annettai
siin myös tarkempia valtion lihantarkastushen
kilökuntaa koskevia säännöksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaisi ehdo
tetun lain 56 §:n nojalla tarkemmat lihaa ja 
lihatuotteita koskevien direktiivien täytäntöön
panemiseksi tarvittavat määr~ykse~. ~ää~~yk
set koskisivat muun muassa laitoksille Ja nuden 
omavalvontajärjestelmille asetettavia vaatimuk
sia, lihantarkastusta ja lihan arvosteluperustei
ta sekä viranomaisvalvontaa. Maa- ja metsäta
lousministeriö antaisi määräykset myös laitos
ten hyväksymis- ja rekisteröintimenettelystä se
kä lihaa ja lihatuotteita koskevista terveysmer
kinnöistä ja -todistuksista. Ministeriö asettai~i 
myös lihaa ja lihatuotteita koskevat elintarvi
kehygieeniset vaatimukset ja vieraiden aineiden 
raja-arvot. 

Ehdotetun lain johdosta tulee lihantarkastus
lain ja elintarvikelain nojalla annettua liha
asetusta (898/88) tarkistaa siten, että siitä pois
tetaan ehdotetun lain kanssa päällekkäiset 
säännökset. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä heinäkuuta 1994. 

Laitoksia koskisi erityinen siirtymäkausi, 
jonka kuluessa ne olisi saatettava ehdotetun 
lain vaatimukset täyttäviksi. Siirtymäkaudesta 
säädettäisiin asetuksella, koska siirtymäkausi
järjestelyt ovat osittain sidoksissa ETA-sopi
muksen lisäpöytäkirjaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lihahygienialaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

1 § 
Tämän lain tarkoituksena on turvata elintar

vikkeeksi käytettävien lihan ja lihatuotteiden 
elintarvikehygieeninen laatu. 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan: 
1) kotieläiminä pidettävien nauta- ja kavio

eläinten sekä sian, lampaan ja vuohen lihan 
tarkastukseen ja siihen liittyvään valvontaan; 
sekä 

2) sellaisten lihatuotteiden, joiden valmista
misessa on käytetty 1 kohdassa mainittujen 
eläinten lihaa, vähittäismyyntiä edeltävään val
mistus- ja käsittelyhygieniaan ja siihen liitty
vään valvontaan. 

Asetuksella voidaan säätää tämän lain sovel
tamisesta muiden kuin 1 momentin 1 kohdassa 
mainittujen eläinten lihaan ja tällaisesta lihasta 
saatuihin lihatuotteisiin. Euroopan talousalu
eesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) niin 
edellyttäessä voidaan asetuksella tällöin antaa 
3, 13-22 ja 24 §:n säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä. 

3§ 
Tämä laki ei koske lihan tuottajan yksityis

taloudessa käytettävää lihaa. 

4§ 
Tämä laki ei lihantarkastuspakkoa lukuun 

ottamatta koske lihan eikä lihatuotteiden vä
hittäismyyntiä. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin 
1 momentin estämättä antaa lihan ja lihatuot
teiden kaupanpidon alueellisia rajoituksia: 

1) pienimuotoisista laitoksista peräisin olevi
en lihan ja lihatuotteiden osalta; ja 

2) hätäteurastettujen eläinten lihan sekä eh
dollisesti hyväksytyn lihan ja tällaisesta lihasta 
valmistettujen lihatuotteiden osalta. 

5§ 
Tämä laki ei lihantarkastuspakkoa lukuun 

ottamatta koske lihan eikä lihatuotteiden kä
sittelyä: 

1) yksityistalouksissa; 
2) vähittäismyyntitilojen yhteydessä, silloin 

kun liha tai lihatuotteet myydään kyseisistä 
myyntitiloista suoraan kuluttajalle; eikä 

3) suurtalouksissa, silloin kun liha tai liha
t~otteet myydään tai tarjoillaan suoraan lopul
hselle käyttäjälle. 

Tätä lakia ei sovelleta lihan eikä lihatuottei
den kuljetukseen tukkukaupasta. 

Suhde eräisiin säädöksiin ja määritelmät 

6§ 
Laitoksissa käytettävän veden laadusta sää

detään terveydenhoitolaissa (469/65). Laitosten 
henkilökunnan terveydentilaa koskevista vaati
muksista säädetään tartuntatautilaissa (583/86). 

Siltä osin kuin tästä laista ei muuta johdu 
on elintarvikkeista ja elintarvikkeen kanss~ 
kosketukseen joutuvista tarvikkeista voimassa 
mitä niistä säädetään elintarvikelaissa (526/41). 

Eläintautien vastustamisesta ja ennalta eh
käisemise~tä säädetään eläintautilaissa (55/80). 
Teuraselämten kuljetuksessa, käsittelyssä ja 
t~urast~ksessa noudatettavista eläinsuojeluvaa
timuksista säädetään eläinsuojelulaissa (91/71 ). 

Eläinten lääkitsemisestä johtuvasta terveys
haittojen ehkäisemisestä säädetään eläinten lää
kitsemisestä annetussa laissa (402/90). 

7§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Iiha/la kaikkia elintarvikkeeksi soveltuvia 

eläimen osia; 
2) lihatuotteella joko kokonaan tai osittain 

lihasta valmistettuja, elintarvikkeeksi tarkoitet
tuja tuotteita; maa- ja metsätalousministeriö 
mä~rittelee Euro~pan. talousalueesta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti tarkemmin sen, mitkä 
tuotteet ovat lihatuotteita; 

3) laitoksella: 
a) teurastamoa; 
b) lihankäsittelylaitosta, jolla tarkoitetaan 

leikkaamaa sekä jauhelihaa, alle 100 gramman 
painoisia lihapaloja tai raakalihavalmisteita kä
sittelevää laitosta; 

c) lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta 
yksikköä; sekä 

d) pienimuotoista laitosta, jolla tarkoitetaan 
teurastuspaikkaa tai muuta laitosta, jossa teu-
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rastettujen eläinten taikka käsiteltyjen lihan tai 
lihatuotteiden viikoittainen ja vuosittainen 
määrä ei ylitä maa- ja metsätalousministeriön 
vahvistamaa enimmäismäärää; 

4) laitoksen valvojalla valtion tarkastuseläin
lääkäriä sekä tämän lain mukaista valvontaa ja 
tarkastusta laitoksissa suorittavaa kunnan vi
ranhaltijaa; ja 

5) valvontaviranomaisella maa- ja metsätalo
usministeriötä, eläinlääkintä- ja elintarvikelai
tosta, lääninhallitusta, tulliviranomaisia, 11 §:n 
1 momentissa tarkoitettua kunnan valvontavi
ranomaista ja laitoksen valvojia. 

Mitä tässä laissa säädetään laitoksesta kos
kee vastaavasti pienimuotoisia laitoksia, jollei 
kyseisessä säännöksessä erikseen toisin säädetä. 

2 luku 

Viranomaiset 

Yleinen toimeenpano 

8§ 
Tämän lain valtakunnallisesta toimeenpanos

ta huolehtii maa- ja metsätalousministeriö. 

Valvonnan johto ja toteutus 

9§ 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos johtaa tä

män lain noudattamisen valvontaa. 

10 § 
Läänin alueella tämän lain mukaisen valvon

nan ja tarkastuksen johto kuuluu lääninhalli
tukselle. 

11 § 
Tämän lain mukaan kunnan tehtävänä ole

van toiminnan toteuttamisesta huolehtii kun
nan määräämä lautakunta tai muu monijäse
ninen toimielin, jota jäljempänä tässä laissa 
kutsutaan kunnan valvontaviranomaiseksi. 
Kunnanvaltuusto voi päättää, että toimielin voi 
siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijal
le. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia, että 
kunnan tai kuntayhtymän eläinlääkärille tässä 
laissa säädetty tehtävä annetaan toiseen kun
taan tai kuntayhtymään virkasuhteessa olevan 
eläinlääkärin hoidettavaksi virkavastuulla. 

12 § 
Teurastamossa ja sen yhteydessä olevassa 

laitoksessa suoritettavaa tämän lain mukaista 
valvontaa ja tarkastusta varten on valtion 
palveluksessa virkasuhteisia tarkastuseläinlää
käreitä ja työsopimussuhteisia tarkastusapulai
sia. 

Valtion tehtävänä olevan laitosten valvon
nan ja lihantarkastuksen järjestämisestä sääde
tään tarkemmin asetuksella. 

3 luku 

Laitoksille ja niiden toiminnalle 
asetettavat vaatimukset 

Laitoksen hyväksyminen ja laitoksille asetettavat 
vaatimukset 

13§ 
Laitos on hyväksyttävä ennen sen käyttöön

ottoa uutena ja ennen kuin laitoksen toimintaa 
jatketaan laitoksessa tehtyjen oleellisten muu
tosten jälkeen. Laitos hyväksytään, jos se täyt
tää tämän lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten vaatimukset. Teurastus
paikkojen ja pienimuotoisten leikkaamojen 
osalta laitoksen on kuitenkin saatava myös 
EFT A:n valvontaviranomaisen hyväksyntä. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos hyväksyy 
teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitok
set. Kunnan valvontaviranomainen hyväksyy 
muut laitokset. Hyväksymistä on haettava. 

Teurastuspaikkojen ja pienimuotoisten leik
kaamojen osalta tarvittavaa EFT A:n valvonta
viranomaisen hyväksymistä koskeva hakemus 
toimitetaan kunnan valvontaviranomaiselle. 
Kunnan valvontaviranomainen tarkastaa hake
muksen maa- ja metsätalousministeriön mää
räämällä tavalla ja lähettää hakemuksen eläin
lääkintä- ja elintarvikelaitokselle edelleen EF
T A:n valvontaviranomaiselle toimitettavaksi. 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos ilmoittaa lai
tokselle ja kunnan valvontaviranomaiselle EF
T A:n valvontaviranomaisen päätöksestä. Jos 
EFT A:n valvontaviranomainen on hyväksynyt 
laitoksen jo ennen laitoksen valmistumista, on 
kunnan valvontaviranomaisen laitoksen val
mistumisen jälkeen tarkastettava laitos ja jos 
laitos täyttää tämän lain ja sen nojalla annet
tujen säännösten ja määräysten vaatimukset, 
hyväksyttävä se käyttöön. 

Laitoksen on ilmoitettava toimintansa lopet
tamisesta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle 



1994 vp - HE 49 41 

tai kunnan valvontaviranomaiselle, sen mu
kaan kumpi laitoksen on hyväksynyt. 

14§ 
Laitoksen ja sen toiminnan sekä toimintaym

päristön on oltava sellaisia, ettei laitoksessa 
käsiteltyjen lihan ja lihatuotteiden elintarvike
hygieeninen laatu heikkene ja että valmistetut 
lihatuotteet ovat elintarvikehygieeniseltä laa
dultaan hyviä. 

15 § 
Laitoksen on huolehdittava siitä, että siellä 

estetään elintarvikehygieenisten epäkohtien 
syntyminen. Tässä tarkoituksessa laitoksen on 
kustannuksellaan laadittava ja toteutettava lai
tosta valvovan valtion tarkastuseläinlääkärin 
tai kunnan valvontaviranomaisen hyväksymä 
valvontajärjestelmä ( omavalvontajärjestelmä). 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tehtävänä 
on avustaa edellä mainittuja viranomaisia oma
valvontajärjestelmän hyväksymisessä, jos kysei
set viranomaiset tätä pyytävät. 

Laitoksen on huolehdittava siitä, että oma
valvonnassa saadut tulokset ovat laitoksen 
valvojan käytettävissä. Laitoksen on välittö
mästi ilmoitettava laitoksen valvojalle omaval
vonnassa esille tulleet 1 momentissa tarkoitetut 
epäkohdat. Laitoksen on poistettava markki
noilta sellaiset laitoksesta toimitetut liha ja 
lihatuotteet, jotka voivat aiheuttaa vakavaa 
haittaa ihmisen terveydelle. 

16§ 
Laitoksen hyväksyvän viranomaisen on 

mahdollisuuksien mukaan annettava pyydettä
essä neuvoja, jotka ovat tarpeen laitoksen 
saamiseksi tämän lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten mukaiseksi. 

17 § 
Laitoksen on kustannuksellaan pidettävä kir

jaa laitoksessa teurastetuista eläimistä ja niiden 
sairastavuustiedoista, lihantarkastuksen tulok
sista sekä laitokseen tuoduista ja laitoksesta 
viedyistä lihasta ja lihatuotteista. Kirjanpidosta 
on ilmettävä, mistä teuraseläin, liha tai liha
tuote on laitokseen tuotu.>Kirjanpidosta on 
ilmettävä myös laitoksesta toimitetun lihan ja 
lihatuotteen määränpää. 

Teurastamon ja teurastuspaikan on kustan-
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nuksellaan ilmoitettava lihan tuottajalle lihan
tarkastuksen yhteydessä kerätyt, teurastettuja 
eläimiä koskevat tiedot. 

Teurastus ja teuraseläinten käsittely 

18 § 
Eläin teurastetaan teurastamossa tai teuras

tuspaikassa, jollei maa- ja metsätalousministe
riö hätäteurastuksen osalta muuta määrää. 

Eläimiä on käsiteltävä teurastamossa ja teu
rastuspaikassa sekä niihin kuljetettaessa siten, 
että eläimistä saadaan mahdollisimman hyvä
laatuista lihaa. Eläin on teurastettava siten, että 
siitä saatavan lihan laatu säilyy hyvänä. 

Eläimen alkuperä on voitava tarvittaessa 
selvittää. 

19 § 
Läänineläinlääkärillä sekä lääninhallituksen 

ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen määrää
mällä eläinlääkärillä on oikeus muiden vierai
den aineiden kuin lääkejäämien esiintymisen 
selvittämiseksi ottaa korvauksetta tarvittavia 
näytteitä eläintenpitoyksikön eläimistä sekä 
eläintiloista ja rehuista. Heillä on oikeus tätä 
varten päästä tiloihin, joissa eläimiä pidetään. 

Eläimen omistaja tai haltija on velvollinen 
avustamaan näytteiden ottamisessa ja anta
maan näytteiden ottamista ja tutkimusta varten 
tarvittavat tiedot. Tutkimustulokset on ilmoi
tettava eläimen omistajalle tai haltijalle. 

20§ 
Eläimen omistajan tai haltijan on eläimen 

teurastettavaksi toimittaessaan kirjallisesti il
moitettava teurastamolle tai teurastuspaikalle 
seuraavat tiedot: 

1) tieto eläimen sairaudesta ja eläimestä saa
tavan lihan laatuun mahdollisesti haitallisesti 
vaikuttavasta muusta seikasta; 

2) lääkityn eläimen osalta eläinten lääkitse
misestä annetun lain 6 §:n mukainen tieto; ja 

3) tieto lihantarkastuksen yhteydessä tai 
muussa tutkimuksessa saman eläintenpitoyksi
kön muusta eläimestä aikaisemmin todetusta 
vieraasta aineesta. 

Teurastamon tai teurastuspaikan on välitet
tävä 1 momentissa tarkoitettu tieto edelleen 
lihantarkastuksen Suorittavalie eläinlääkärille. 

Jos eläin tarkastetaan elävänä muualla kuin 
teurastamossa tai teurastuspaikassa, on eläi-
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men omistajan tai haltijan ilmoitettava 1 mo
mentissa tarkoitetut tiedot tarkastavalle eläin
lääkärille. 

Lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeniselle 
laadulle sekä niiden käsittelylle, kuljetukselle ja 
merkitsemiselle asetettavat yleiset vaatimukset 

21 § 
Lihan ja lihatuotteiden on oltava käyttötar

koitukseensa sopivia eikä niissä saa olla ihmi
sen terveydelle haitallisia ominaisuuksia. Liha
tuotteiden valmistuksessa käytettävän lihan on 
oltava lihantarkastuksessa hyväksyttyä ja muu
toinkin elintarvikkeeksi kelvollista. 

Elintarvikkeeksi tarkoitettua lihaa ja liha
tuotteita saa käsitellä vain hyväksytyssä laitok
sessa. Lihatuotteet on valmistettava hyvää val
mistustapaa noudattaen. 

Liha ja lihatuotteet on käsiteltävä ja kulje
tettava siten, että niiden elintarvikehygieeninen 
laatu säilyy hyvänä. 

22§ 
Liha on lihantarkastuksen ja leikkaamisen 

sekä lihatuotteet valmistuksen yhteydessä mer
kittävä. 

Lihan ja lihatuotteiden merkitsemisessä käy
tettävät leimasimet ja sinetit säilytetään laitok
sessa laitoksen valvojan hallussa. Vain laitok
sen valvoja saa tilata laitokseen lihan ja liha
tuotteiden merkitsemisessä käytettävät leimasi
met ja sinetit. Hän valvoo leimasimien ja 
sinettien käytön lisäksi myös terveysmerkinnäl
lä varustettujen etikettien ja kääreiden käyttöä. 

4 luku 

Lihantarkastus ja laitosten valvonta 

Lihantarkastus 

23 § 
Elintarvikkeeksi tarkoitettu liha on tarkastet

tava siten kuin tässä laissa ja sen nojalla 
säädetään ja määrätään. 

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia li
hantarkastuspakosta. Asetuksella voidaan täl
löin säätää myös siitä, miltä osin tätä lakia 
sovelletaan kyseiseen lihantarkastuspakon ul
kopuolelle jäävään lihaan. 

24§ 
Lihantarkastus suoritetaan teurastamossa tai 

teurastuspaikassa, jollei maa- ja metsätalousmi
nisteriö lihantarkastukseen sisältyvän eläimen 
elävänä tarkastuksen osalta muuta määrää. 

Teurastamossa lihantarkastuksen suorittaa 
valtion tarkastuseläinlääkäri. Teurastuspaikas
sa lihantarkastuksen suorittaa kunnan viran
haltijana oleva laillistettu eläinlääkäri, jota 
jäljempänä kutsutaan kunnan tarkastuseläin
lääkäriksi. 

Kunnan tehtävänä on järjestää lihantarkas
tukseen liittyvä eläimen elävänä tarkastaminen, 
jos tarkastus suoritetaan 1 momentin nojalla 
annetun määräyksen mukaisesti muualla kuin 
teurastamossa tai teurastuspaikassa. Tarkas
tuksen suorittaa kunnan tarkastuseläinlääkäri. 

25 § 
Lihantarkastuksen teurastamossa tai teuras

tuspaikassa suorittavan eläinlääkärin on tarvit
taessa huolehdittava myös eläintautilaissa ja 
eläinsuojelulaissa sekä niiden nojalla annetuissa 
säännöksissä ja määräyksissä tarkastuseläinlää
kärille säädettyjen tai määrättyjen tehtävien 
hoitamisesta. 

Laitosten valvonta 

26§ 
Teurastamoa ja sen yhteydessä olevaa laitos

ta valvoo valtion tarkastuseläinlääkäri. Muita 
laitoksia valvoo kunnan tehtävään määräämä 
kunnan viranhaltija. Kunnan tehtävänä oleva 
valvonta on järjestettävä siten, että teurastus
paikkoja, lihankäsittelylaitoksia ja kylmävaras
toja valvoo kunnan viranhaltijana oleva laillis
tettu eläinlääkäri. 

27 § 
Lihantarkastuksessa ja laitosten valvonnassa 

voidaan 24 ja 26 §:ssä tarkoitetun virkaeläin
lääkärin apuna käyttää avustavaa henkilökun
taa. 

28 § 
Laitoksen on kustannuksellaan annettava 

tarkastuseläinlääkäreille ja laitosten valvojille 
sekä heitä avustavallehenkilökunnalle lihantar
kastuksen suorittamista ja laitosten valvontaa 
varten tarpeelliset aputyövoima, muu apu, vä
lineet sekä toimi- ja sosiaalitilat. 

Laitoksen on kustannuksellaan otettava val
vontaa varten tarvittavat valvontaviranomais
ten määräämät näytteet. 

Silloin kun eläin tarkastetaan elävänä muu-
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alla kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa, 
on 1 momentissa mainittu velvollisuus sillä, 
joka esittää eläimen tarkastettavaksi. 

Valvontaviranomaisten tiedonsaanti- ja tarkas
tusoikeus sekä näytteen saanti- ja tutkimisoikeus 

29§ 
Valvontaviranomaisilla on oikeus saada tä

män lain mukaista valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta sekä 
elinkeinonharjoittajilta ja henkilöiltä, joita tä
män lain velvoitteet koskevat. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
valvontaa varten tarvittavia tietoja, jotka yksi
tyistä liike- tai ammattitoimintaa tai yksityisen 
taloudellista asemaa taikka terveydentilaa kos
kevina muutoin olisivat salassapidettäviä. 

30§ 
Valvontaviranomaisilla on oikeus tehdä val

vonnan edellyttämiä tarkastuksia ja tutkimuk
sia ja sitä varten päästä paikkoihin, joissa 
harjoitetaan tässä laissa tarkoitettua toimi~taa. 

Mitä 1 momentissa säädetään Suomen VIran
omaisten oikeudesta päästä tarkastettavaan lai
tokseen, koskee myös Euroopan talousalueesta 
tehdyssä sopimuksessa tarkoitettuja laitosten 
tarkastajia. 

31 § 
Valvontaviranomaisilla on oikeus ottaa kor

vauksetta valvontaa varten tarvittavassa tutki
muksessa tarvittava määrä näytteitä lihasta ja 
lihatuotteista niiden käsittelyn eri vaiheissa. 
Valvontaviranomaisilla on myös oikeus tarkas
taa toiminnassa käytetyt laitteet, välineet ja 
tilat. 

Näytteiden ottamisessa ja tutkimisessa nou
datetaan mitä elintarvikelain (526/41) nojalla 
säädetään tai määrätään. 

Lihantarkastuksen yhteydessä suoritettavas
ta näytteenotosta määrätään erikseen. 

Määräykset ja kiellot 

32§ 
Jos laitos tai sen toiminta ei täytä tämän lain 

tai sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten vaatimuksia, on laitoksen valvojan 
kehotettava laitosta korjaamaan kyseiset epä
kohdat. Laitosta valvova valtion tarkas
tuseläinlääkäri tai kunnan valvontaviranomai-

nen voi lisäksi antaa terveyshaittojen ehkäise
miseksi tarpeellisia määräyksiä ja kieltoja. 

33 § 
Jos liha tai lihatuote taikka niiden käsittely 

tai kuljetus taikka näiden aikana vallinneet 
olosuhteet eivät täytä tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vaati
muksia, voi laitosta valvova valtion tarkas
tuseläinlääkäri tai kunnan valvontaviranomai
nen kieltää lihan tai lihatuotteen luovuttamisen 
elintarvikkeeksi ja niiden käyttämisen elintar
vikkeen valmistukseen. Asianomainen viran
omainen voi tällöin määrätä, miten kyseisen 
lihan tai lihatuotteen suhteen on meneteltävä. 
Määräys on pyrittävä antamaan sellaisena, että 
omaisuuden omistajan taloudellinen menetys 
jää mahdollisimman pieneksi. 

Kiireellisissä tapauksissa laitosta valvova 
kunnan viranhaltija voi antaa 32 §:ssä sekä 
edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
tai kiellon. Määräyksestä tai kiellosta on välit
tömästi ilmoitettava kunnan valvontaviran
omaiselle. 

34§ 
Ennen 32 tai 33 §:ssä tarkoitetun päätöksen 

tekemistä viranomaisen on varattava elinkei
nonharjoittajalle tai tämän edustajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi. Kiireellisissä tapauksissa elin
keinonharjoittajalle tai tämän edustajalle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi vain, jos 
nämä ovat viivytyksettä tavattavissa. Päätök
sestä on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle. 

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

35 § 
Lääninhallitus voi asettaa valtion tarkas

tuseläinlääkärin 32 tai 33 §:n nojalla antaman 
määräyksen tai kiellon tehosteeksi uhkasakon 
taikka teettämis- tai keskeyttämisuhan. Kun
nan valvontaviranomaisella on vastaava oikeus 
antamansa tai laitosta valvovan kunnan viran
haltijan antaman määräyksen tai kiellon osalta. 

Uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttä
misuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muu
toin, mitä uhkasakkolaissa (11 13/90) sääde
tään. 

Lihan tai lihatuotteen haltuunotto 

36 § 
Laitosta valvova valtion tarkastuseläinlääkä-
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ri tai kunnan valvontaviranomainen voi ottaa 
lihan tai lihatuotteet haltuunsa, jos on syytä 
epäillä tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten vastaisen menettelyn 
aiheuttavan välitöntä vaaraa ihmisen terveydel
le eikä 32, 33 tai 35 §:n mukaisia toimenpiteitä 
ole pidettävä riittävinä. 

Kiireellisissä tapauksissa haltuunottopäätök
sen voi tehdä laitosta valvova kunnan viran
haltija. Sen lisäksi, mitä haltuunotosta muutoin 
tässä laissa säädetään, noudatetaan kiireellisis
sä tapauksissa lisäksi 33 §:n 2 momentin sään
nöksiä. 

37 § 
Haltuunotto on suoritettava todistajan läsnä 

ollessa. Elinkeinonharjoittajan tai tämän edus
tajan kuulemisesta ennen haltuunottopäätök
sen tekoa sekä päätöksen ilmoittamisesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 34 §:ssä sääde
tään. Sille, jolta omaisuus on otettu, on annet
tava todistus, josta ilmenee haltuun otetun 
omaisuuden määrä ja haltuunoton syy. 

Haltuun otetusta omaisuudesta voidaan kor
vauksetta ottaa näytteitä tutkimuksia varten. 

Haltuun otetun omaisuuden säilyttäminen 
ja käyttäminen 

38 § 
Haltuun otettu omaisuus voidaan tarvittaes

sa säilyttää asianomaisessa laitoksessa sopivalla 
tavalla merkittynä taikka sinetöidyssä tai muu
toin merkityssä varastotilassa. Omaisuus on 
sen elintarvikehygieenisen laadun selvittämisek
si mahdollisesti tarvittavien tutkimusten ajan 
säilytettävä siten, että sen laatu säilyy mahdol
lisimman hyvänä. 

Haltuunottopäätöksen tehnyt valtion tarkas
tuseläinlääkäri tai kunnan valvontaviranomai
nen päättää siitä, mihin tarkoitukseen elinkei
nonharjoittajan on haltuunotettu omaisuus 
käytettävä tai myytävä. Päätös on tehtävä 
viipymättä haltuunoton jälkeen. Kiireeilisessä 
tapauksessa edellä tarkoitetun päätöksen voi 
tehdä myös' laitosta valvova kunnan viranhal
tija 33 §:n 2 momentin ja 34 §:n säännöksiä 
noudattaen. Jos haltuun otetulle omaisuudelle 
on tarpeen tehdä sen elintarvikehygieenisen 
laadun selvittämiseksi tutkimuksia, on päätös 
tehtävä viipymättä tutkimustulosten selvittyä. 
Päätös on pyrittävä antamaan sellaisena, että 
omaisuuden omistajan taloudellinen . menetys 
jää mahdollisimman pieneksi. 

Haltuunottopäätöksessä voidaan asettaa 

määräaika, minkä kuluessa elinkeinonharjoit
tajan on toteutettava valtion tarkastuseläinlää
kärin tai kunnan valvontaviranomaisen mää
räämät toimenpiteet. Jos elinkeinonharjoittaja 
ei noudata määräaikaa, voidaan kyseiset toi
menpiteet määrätä teetettäviksi elinkeinonhar
joittajan kustannuksella. Teettämisestä päättää 
lääninhallitus valtion tarkastuseläinlääkärin 
antaman määräyksen osalta ja kunnan valvon
taviranomainen antamansa määräyksen osalta. 

39 § 
Jos esitutkintaviranomainen on pakkokeino

lain (450/87) nojalla takavarikoinut laitoksesta 
lihaa tai lihatuotteita, saa esitutkintaviranomai
nen myydä omaisuuden vain laitosta valvovan 
valtion tarkastuseläinlääkärin tai kunnan val
vontaviranomaisen hyväksymään tarkoituk
seen. Valtion tarkastuseläinlääkäri tai kunnan 
valvontaviranomainen voi terveydellisten syi
den vaatiessa määrätä, että omaisuus on myy
misen sijasta hävitettävä. 

40§ 
Laitosta valvova valtion tarkastuseläinlääkä

ri tai kunnan valvontaviranomainen määrää 
siitä, miten haltuun otetun tai takavarikoidun 
lihan tai lihatuotteiden suhteen on meneteltävä, 
jos syytettä tämän lain rikkomisesta ei nosteta 
tai jollei tuomioistuin julista takavarikoitua 
omaisuutta valtiolle menetetyksi. 

Haltuun otettu tai takavarikoitu omaisuus 
on tällöin määrättävä sellaisenaan omistajalle 
palautettavaksi, jos tähän ei ole terveydellistä 
estettä. Muussa tapauksessa omaisuus on luo
vutettava omistajalle tämän toimesta käytettä
väksi tai myytäväksi laitosta valvovan valtion 
tarkastuseläinlääkärin tai kunnan valvontavi
ranomaisen hyväksymään tarkoitukseen. Pää
töstä tehtäessä on pyrittävä siihen, että omai
suuden omistajan taloudellinen menetys jää 
mahdollisimman pieneksi. 

Laitoksen hyväksynnän peruutus 

41 § 
Jos olosuhteet laitoksessa tai laitoksen toi

minta eivät vastaa tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vaati
muksia eikä epäkohtia ole laitosta valvovan 
valtion tarkastuseläinlääkärin tai kunnan val
vontaviranomaisen kehotuksesta huolimatta 
korjattu, on laitoksen hyväksyneen viranomai-
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sen velvoitettava laitos määräajassa korjaa
maan puutteet. Jos terveydelliset seikat edellyt
tävät, voidaan laitoksen hyväksyminen peruut
taa väliaikaisesti kokonaan tai osittain asian 
käsittelyn ajaksi. 

Jos korjauskehotusta ei noudateta, on laitok
sen hyväksyneen viranomaisen peruutettava 
laitokselle antamansa hyväksyminen. 

Kunnan valvontaviranomaisen on eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitoksen kehotuksesta ryh
dyttävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin toi
menpiteisiin. 

Laitoksessa käytettävää vettä ja laitoksen 
henkilökunnan terveydentilaa koskevien 

säännösten valvominen 

42§ 
Tämän lain mukaiset valvontaviranomaiset 

varmistavat, että laitoksessa käytettävä vesi ja 
siellä lihaa ja lihatuotteita käsittelevän henki
lökunnan terveydentila täyttävät terveydenhoi
tolaissa ja tartuntatautilaissa sekä niiden nojal
la asetetut vaatimukset. 

Mitä tässä luvussa säädetään tämän lain 
mukaisista vaatimuksista, koskee laitoksessa 
käytettävän veden sekä laitoksessa lihaa tai 
lihatuotteita käsittelevän henkilökunnan ter
veydentilan osalta terveydenhoitolaissa ja tar
tuntatautilaissa sekä niiden nojalla asetettuja 
vaatimuksia. 

5 luku 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhaku valtion tarkastuseläinlääkärin 
päätökseen 

43 § 
Valtion tarkastuseläinlääkärin päätökseen 

haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis
ta. 

Lihantarkastuspäätös on annettava kirjallise
na vain, jos lihan omistaja, haltija tai tuottaja 
sitä pyytää. Päätöksessä on tällöin ilmoitettava 
päätöksen perustelut ja siihen on liitettävä 
valitusosoitus. 

Lihantarkastuspäätöksen osalta saavat muu-

tosta hakea lihan omistaja, haltija ja tuottaja. 
Lihantarkastuspäätöstä on valituksesta huoli
matta noudatettava. 

Muutoksenhaku kunnan viranomaisen 
päätökseen 

44§ 
Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla 

antamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oi
keus saattaa päätös II §:n 1 momentissa tar
koitetun lautakunnan tai toimielimen käsiteltä
väksi. Tätä koskeva oikaisuvaatimus on tehtä
vä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksi saamisesta. Päätökseen on liitettävä 
ohjeet sen saattamiseksi toimielimen käsiteltä
väksi. 

Edellä II §:n 1 momentissa tarkoitetun kun
nan lautakunnan tai toimielimen tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen haetaan muutos
ta muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetyssä järjestyksessä valitta
malla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaannista. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momenteissa 
säädetään, noudatetaan kunnan tarkastuseläin
lääkärin antaman lihantarkastuspäätöksen ja 
sitä koskevan muutoksenhaun osalta 43 §:n 
säännöksiä. Jos eläin on tarkastettu elävänä 
muualla kuin teurastamossa tai teurastuspai
kassa on eläimen elävänä tarkastamista koske
va päätös kuitenkin aina annettava kirjallisena. 

Muutoksenhaku muun viranomaisen 
päätökseen 

45 § 
Lääninhallituksen ja eläinlääkintä- ja elintar

vikelaitoksen tämän lain nojalla antamaan pää
tökseen haetaan muutosta muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetyssä jär
jestyksessä valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen. 

Tuontitarkastuksen suorittaneen tulliviran
omaisen päätökseen haetaan muutosta valitta
malla siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Täytäntöönpano 

46§ 
Tämän lain 32, 33, 35, 36, 38--41, 43--45 ja 
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60 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan 
määrätä, että päätöstä on noudatettava, ennen 
kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin 
oikaisuvaatimus on käsitelty, jollei valitusvi
ranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen 
käsittelevä viranomainen toisin määrää. Valitus 
ja oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisinä. 

6 luku 

Rangaistussäännökset 

Rangaistussäännökset 

47 § 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) käyttää elintarvikkeeksi taikka käsittelee, 

kuljettaa, tuo maahan tai vie maasta lihaa tai 
lihatuotteita tämän lain tai sen nojalla annet
tujen säännösten tai määräysten vastaisesti, 

2) harjoittaa tämän lain mukaista toimintaa 
sellaisessa laitoksessa, jota ei ole tämän lain 
mukaisesti hyväksytty taikka jonka hyväksyntä 
on väliaikaisesti tai kokonaan peruutettu, tai 
ilman hyväksyttyä omavalvontajärjestelmää, 

3) rikkoo viranomaisen tämän lain nojalla 
antamaa määräystä, kieltoa tai haltuunotto
päätöstä, 

4) laitoksen valvojan huomautuksesta huoli
matta laiminlyö 17 §:ssä tarkoitetun kirjanpi
don pitämisen taikka tietojen ilmoittamisen tai 
20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen taik
ka 

5) harjoittaa muuta kuin 1-4 kohdassa mai
nittua, tässä laissa tarkoitettua toimintaa tä
män lain tai sen nojalla annettujen säännösten 
tai määräysten vastaisesti, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, lihahygienia
lain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Valvontaviranomaiset voivat jättää esitutkin
taviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, 
jota kokonaisuuden kannalta on pidettävä il
meisen vähäisenä. 

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoi
tetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta 
teosta. 

48 § 
Joka tahallaan rikkoo 53 §:ssä säädetyn sa

lassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistus-

ta, lihahygienialaissa säädetyn salassapitovelvol
lisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa rikoksesta 
syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä 
syytteeseen pantavaksi. 

Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän 
salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelle
taan kuitenkin rikoslain 40 luvun 5 §:n sään
nöksiä. 

M enettämisseuraamus 

49 § 
Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja 

säännöksiä tai määräyksiä käsitelty, kuljetettu, 
maahan tuotu, maasta viety tai myytävänä 
pidetty liha tai lihatuote taikka niiden arvo 
voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle 
menetetyksi. 

Edellä 47 ja 48 §:ssä tarkoitettujen rikosten 
tuottaman taloudellisen hyödyn ja rikosten 
tekemiseen käytetyn esineen tai muun omaisuu
den tuomitsemisessa valtiolle menetetyksi nou
datetaan, mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä sää
detään. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

Maksut 

50§ 
Valtion tehtävänä tämän lain mukaan ole

vasta lihantarkastuksesta, laitoksen valvonnas
ta ja näiden edellyttämistä tutkimuksista sekä 
laitosten ja niiden omavalvontajärjestelmien 
hyväksymisestä saadaan periä laitokselta valti
olle maksu. Maksu voidaan periä myös laitos
ten rakentamissuunnitelmia koskevasta tavan
omaista laajemmasta neuvonnasta. Maksujen 
määräämisessä noudatetaan mitä valtion mak
superustelaissa (150/92) säädetään, jollei Suo
mea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta 
muuta johdu. 

51§ 
Kunta voi periä laitokselta maksun seuraa

vien tämän lain mukaisten tehtäviensä suorit
tamisesta: 
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1) laitoksen ja sen omavalvontajärjestelmän 
hyväksyminen sekä EFT A:n valvontaviran
omaiselle toimitettavien hakemusasiakirjojen 
tarkastaminen; 

2) lihantarkastus sekä siihen liittyvät tutki
mukset ja valvonta; 

3) lihankäsittelylaitosten ja kylmävarastojen 
valvonta siltä osin kuin valvonta ei ylitä maa
ja metsätalousministeriön 56 §:n nojalla anta
mien määräysten edellyttämää valvontaa; 

4) Euroopan talousalueen ulkopuolelle lihaa 
ja lihatuotteita vievien laitosten valvonta siltä 
osin, kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta 
edellyttää tavanomaista kattavampaa valvon
taa; sekä 

5) laitosten rakentamissuunnitelmia koskeva 
tavanomaista laajempi neuvonta. 

Kunta voi periä eläimen tarkastettavaksi 
esittäväitä maksun muualla kuin laitoksessa 
suoritettavasta lihantarkastukseen liittyvästä 
eläimen elävänä tarkastamisesta. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut maksut 
peritään kunnan hyväksymän taksan mukaises
ti. Maksu saadaan määrätä enintään omakus
tannusarvon mukaiseksi. Maksut saadaan periä 
ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367 /61) säädetään. 

52§ 
Tuonti- ja vientitarkastuksista perittävän 

maksun määräämisessä noudatetaan, mitä val
tion maksuperustelaissa säädetään, jollei Suo
mea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta 
muuta johdu. 

Salassapitovelvollisuus 

53§ 
Joka tämän lain noudattamista valvoessaan, 

valvontaan liittyvää tutkimustehtävää taikka 
muuta tehtävää tai 19 §:n mukaista tutkimusta 
suorittaessaan on saanut tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen 
suostumusta ilmaista sivulliselle tai käyttää 
yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen 
ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille ri
koksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaisel
le tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuk
sen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja 
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edellyt
täessä. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koskevien 
tietojen salassapidosta säädetään erikseen. 

Laitosrekisteri 

54§ 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos pitää val

takunnallista rekisteriä kaikista hyväksytyistä 
laitoksista. Kunnan valvontaviranomainen pi
tää rekisteriä valvomistaan laitoksista. Rekiste
reihin voidaan tallentaa tämän lain noudatta
misen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. 

Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitetta
va pitämästään rekisteristä eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitokselle laitoksen määräämät tie
dot. 

Valtionosuus 

55§ 
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 

toimintaan sovelletacin sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
nettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain 6 §:n 1 mo
mentin 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tämän lain 
mukaiseen toimintaan. 

Tarkemmat määräykset 

56§ 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvit

taessa tarkemmat määräykset: 
1) laitosten hyväksymisestä, laitoksille, nii

den laitteille ja toiminnalle sekä toimintaympä
ristölle asetettavista elintarvikehygieenisistä 
vaatimuksista sekä laitoksen toiminnan ja oma
valvonnan järjestämisestä ja siihen liittyvästä 
laitoksen henkilökunnan koulutuksesta; 

2) laitosten tämän lain mukaisesta kirjanpi
to- ja ilmoitusvelvollisuudesta sekä teuraseläi-
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mistä kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelys
tä; 

3) edellä 20 §:ssä säädetystä ilmoitusvelvolli
suudesta; 

4) eläinten tunnistamiseksi tarvittavista toi
menpiteistä ja 19 §:ssä tarkoitetusta näyt
teenotosta; 

5) teuraseläinten kuljetuksesta ja käsittelystä 
sekä teurastuksesta; 

6) lihantarkastuksesta, lihan arvostelusta ja 
lihantarkastuksessa hyväksytyn ja hylätyn li
han käsittelystä ja säilytyksestä sekä näihin 
liittyvästä kirjanpidosta; 

7) lihatuotteiden valmistukselle sekä lihan ja 
lihatuotteiden käsittelylle ja kuljetukselle ase
tettavista elintarvikehygieenisistä vaatimuksis
ta; 

8) laitosten valvonnasta ja laitoksissa käytet
tävistä pesu- ja desinfioimisaineista; 

9) eläinlääkäriä lihantarkastuksessa ja laitos
ten valvonnassa avustavan henkilökunnan kel
poisuusvaatimuksista; 

10) lihan ja lihatuotteiden merkitsemisestä ja 
merkitsemisessä käytettävistä välineistä; 

11) lihaa ja lihatuotteita seuraavista todis
tuksista ja muista asiakirjoista; 

12) lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygiee
nisestä laadusta sekä lihan vieraiden aineiden 
sallituista enimmäismääristä ja niiden valvon
nasta; sekä 

13) edellä 54 §:ssä tarkoitetun rekisterin pi
tämisestä sekä siihen merkittävistä ja eläinlää
kintä- ja elintarvikelaitokselle ilmoitettavista 
tiedoista. 

Kunnan osalta voidaan 1 momentin 8 ja 9 
kohdassa tarkoitettuja määräyksiä antaa vain 
siltä osin, kuin ne ovat tarpeen Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen täytäntöön
panemiseksi. 

Maahantuonti ja maastavienti 

57§ 
Lihaa ja lihatuotteita saa tuoda maahan, jos 

ne täyttävät maa- ja metsätalousministeriön 
määräämät vaatimukset ja tuonnin yhteydessä 
esitetään ministeriön määräämät asiakirjat. 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa lisäksi 
tarvittavat määräykset maahantuonnissa nou
datettavasta tarkastusmenettelystä ja tuontitar
kastuspaikoista. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää 
lihan tai lihatuotteiden maahantuonnin, jos 
siinä valtiossa, josta ne on tuotu tai josta ne 

ovat peräisin, vallitsevat terveydelliset epäkoh
dat tätä edellyttävät. 

Euroopan talousalueelta tuotavien lihan ja 
lihatuotteiden osalta maa- ja metsätalousminis
teriön on annettava 1 ja 2 momentissa tarkoi
tetut määräykset ja kiellot Euroopan talousalu
eesta tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

58§ 
Lihaa ja lihatuotteita saa viedä maasta, jos 

ne täyttävät tämän lain ja sen nojalla annettu
jen säännösten ja määräysten vaatimukset. 

Euroopan talousalueelle vietävä vientierä on 
merkittävä maa- ja metsätalousministeriön Eu
roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mu
kaisesti määräämällä tavalla ja erää on seurat
tava ministeriön mainitun sopimuksen mukai
sesti määräämät vientiasiakirjat. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
on Euroopan talousalueen ulkopuolelle vietä
vien lihan ja lihatuotteiden täytettävä maa- ja 
metsätalousministeriön määräämässä laajuu
dessa tämän lain ja sen nojalla annettavien 
säännösten ja määräysten vaatimukset sekä 
lisäksi asianomaisen ostajamaan asettamat vaa
timukset. Jos asianomainen ostajavaltio edel
lyttää erityistä vientilaitoshyväksyntää, on lai
toksen haettava tätä hyväksyntää eläinlääkin
tä- ja elintarvikelaitokselta. Eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitos voi peruuttaa antamansa vien
tilaitoshyväksynnän, jos laitos ei enää täytä 
asianomaisen ostajavaltion asettamia vaati
muksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvit
taessa tarkemmat määräykset vientitarkastus
ten järjestämisestä. 

Tuonti- ja vientivalvontaa koskevat yleiset 
säännökset 

59§ 
Lihan ja lihatuotteiden tuonti- ja vientival

vontaa suorittavat eläinlääkintä- ja elintarvike
laitos sekä tulliviranomaiset 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tehtä
vänä olevan lihan ja lihatuotteiden tarkastuk
sen voi suorittaa myös eläinlääkintä- ja elintar
vikelaitoksen valtuuttama laillistettu eläinlää
käri. Tarkastajaksi valtuutettu eläinlääkäri on 
tässä tehtävässään eläinlääkintä- ja elintarvike
laitoksen ohjauksen ja valvonnan alainen ja 
toimii virkavastuulla. Tarkastajaksi valtuute
tulla eläinlääkärillä on oikeus saada suoritta-
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mastaan tarkastuksesta palkkiota ja matkakus
tannusten korvausta siten kuin siitä erikseen 
säädetään. 

Tuojan on kustannuksellaan annettava tuon
titarkastuksessa ja niihin liittyvässä näytteiden 
ottamisessa tarvittava apu. 

60§ 
Tuonti- ja vientitarkastuksessa hylätyt liha ja 

lihatuotteet on eläinlääkintä- ja elintarvikelai
toksen tai tulliviranomaisen, sen mukaan kum
pi tarkastuksen on suorittanut, määräyksen 
mukaisesti vietävä maasta, käytettävä tarkas
tuksen suorittaneen viranomaisen hyväksy
mään tarkoitukseen tai hävitettävä. Jollei ter
veydellisistä syistä tai muusta lainsäädännöstä 
muuta johdu, voi tuoja tai viejä valita, mihin 
edellä mainituista toimenpiteistä ryhdytään. 
Tuoja tai viejä vastaa toimenpiteiden toteutta
misesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tai asian
omainen tulliviranomainen voi tuojan tai viejän 
kustannuksella määrätä teetettäviksi ne toi
menpiteet, joihin tuojan tai viejän on tuonti- tai 
vientitarkastuksessa hylätyn tavaran osalta 
ryhdyttävä ja jotka tuoja tai viejä on laimin
lyönyt. Teettämisessä noudatetaan soveltuvin 
osin uhkasakkolain säännöksiä. 

61 § 
Kunnan on järjestettävä laitosten valvonta 

siten, että Euroopan talousalueesta tehdyn so
pimuksen tai Euroopan talousalueen ulkopuo
lisen ostajavaltion niin edellyttäessä laitosta 
valvoo ja vientiin tarvittavat asiakirjat antaa 
vir kaeläinlääkäri. 

Laboratoriot 

62 § 
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Eu

roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mu
kaiset kansalliset vertailulaboratoriot lihan ja 
lihatuotteiden tutkimuksia varten ja määrää 
niiden tehtävät. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos hyväksyy 
vierasainetutkimuksia ja lihantarkastukseen 
liittyviä mikrobiologisia tutkimuksia tekevät 
laboratoriot. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos 
pitää hyväksymistään laboratorioista rekisteriä. 

Virka-apu 

63 § 
Poliisi- ja tulliviranomaiset ovat velvollisia 
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tämän lain mukaisten valvontaviranomaisten 
pyynnöstä antamaan valvontaviranomaisille 
virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisten tehtävien 
suorittamisessa. 

Muut kansainväliset sopimukset 

64§ 
Mitä tässä laissa säädetään Euroopan talo

usalueesta tehdystä sopimuksesta ja Euroopan 
talousalueesta, koskee soveltuvin osin Suomea 
sitovaa muuta kansainvälistä sopimusta ja sen 
jäsenvaltioita. 

Asetuksenantovaltuus 

65 § 
Sen estämättä, mitä edellä tässä laissa sää

detään voidaan 2 §:n 2 momentissa tarkoitetul
la asetuksella säätää: 

1) että lääninhallitus hyväksyy poroteurasta
mot ja porojen teurastuspaikat sekä järjestää 
tämän lain mukaisen lihantarkastuksen ja val
vonnan poroteurastamoissa ja porojen teuras
tuspaikoissa; 

2) että poroteurastamossa ja poron teuras
tuspaikassa suoritetusta lihantarkastuksesta se
kä teurastamon ja teurastuspaikan valvonnasta 
peritään maksu lihantarkastusta pyytäneeltä 
elinkeinonharjoittajalta; 

3) että kunta hyväksyy luonnonvaraisen riis
tan teurastamot ja järjestää niissä lihantarkas
tuksen ja valvonnan silloin, kun teurastusta ei 
suoriteta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen 
hyväksymässä teurastamossa; sekä 

4) siipikarjaa teurastettavaksi toimittavan ti
lan tarkastuksista ja siipikarjan kasvatukseen 
liittyvästä kirjanpitovelvollisuudesta. 

66 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta voidaan antaa tarvittaessa asetuk
sella, ei kuitenkaan kunnan viranomaisia kos
kevasta menettelystä. 

Asetuksella voidaan myös säätää, että maa
ja metsätalousministeriö voi antaa l momen
tissa tarkoitetun asetuksen soveltamisesta tar
kempia määräyksiä. 
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8 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Voimaantulosäännökset 

67 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1994. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 

68 § 
Tällä lailla kumotaan 25 päivänä maaliskuu

ta 1960 annettu lihantarkastuslaki (160/60) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Lihantarkastuslain ja sen nojalla annettujen 
asetusten perusteella annetut maa-ja metsätalo
usministeriön ja sen eläinlääkintöosaston pää
tökset jäävät kuitenkin voimaan siihen saakka, 
kunnes ne muutetaan tai kumotaan. 

Siirtymäsäännökset 

69§ 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 

asiat käsitellään ennen tämän lain voimaantu
loa sovellettujen säännösten mukaisesti. Laitos
ten hyväksymistä koskevan asian käsittelevä 
viranomainen määräytyy kuitenkin tämän lain 
mukaisesti. Laitoksen hyväksymistä koskevan 
asian osalta laitos voi pyytää, että lihantarkas
tuslain tai terveydenhoitolain mukaisen menet
telyn sijasta laitos hyväksytään tämän lain 
säännösten mukaisesti. 

70§ 
Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa 

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994 

olevat laitokset on saatettava tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaiseksi asetuksella säädettävän ajan kulu
essa tämän lain voimaan tulosta lukien. Sama 
koskee laitoksia, joiden hyväksymistä koskeva 
hakemus on ollut vireillä tämän lain voimaan
tullessa ja hakemus 69 §:n mukaisesti ratkais
taan lihantarkastuslain tai terveydenhoitolain 
nojalla. 

Asetuksella voidaan säätää myös 1 momen
tissa tarkoitetuista laitoksista peräisin olevien 
lihan ja lihatuotteiden vientirajoituksista edellä 
tarkoitettuna siirtymäkautena. 

71 § 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tai kunnan 

valvontaviranomainen toteaa ennen tämän lain 
voimaantuloa terveydenhoitolain nojalla elin
tarvikehuoneistoksi hyväksytyn laitoksen tai 
lihantarkastuslain mukaisesti hyväksytyn lai
toksen tämän lain mukaisesti hyväksytyksi 
varmistuttuaan siitä, että laitos täyttää tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten vaatimukset. Tällöin laitoksen ei 
erikseen tarvitse hakea tämän lain mukaista 
hyväksymistä. 

Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitetta
va 1 momentin nojalla ilman hakemusta hy
väksymänsä laitokset eläinlääkintä- ja elintar
vikelaitokselle valtakunnalliseen rekisteriin 
merkittäviksi. 

72§ 
Maahan tuotujen lihan ja lihavalmisteiden 

tarkastajiksi ennen tämän lain voimaantuloa 
hyväksytyt eläinlääkärit voivat tämän lain voi
maan tultua ilman eri valtuutusta edelleen 
toimia tässä tehtävässä, jollei eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitos toisin määrää. 
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Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä 


