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Ilallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teurasruhojen punnituk
sesta annetun lain kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi teuras
ruhojen punnituksesta annettu laki. Laki sisäl
tää säännökset niistä menettelytavoista, joiden 
mukaan teurastamossa teurastetun eläimen ru
ho on punnittava. Punnitustulos määrää lain 
mukaan teuraseläimen kauppahinnan silloin, 
kun hinta määräytyy teurasruhon painon mu
kaan. Lakia sovelletaan naudan, sian, lampaan, 
vuohen- ja hevosen ruhojen punnitsemiseen. 
Lain nojalla on annettu muun muassa sään-
nökset toiminnan viranomaisvalvonnasta. . 

Kumottavaksi ehdotetun lain korvaavat 
Suomessa Euroopan unionin (EU) jäsenyyden 
johdosta voimaan tulleet Euroopan yhteisöjen 
(EY) naudan-, sian- ja lampaanruhojen Iuoki
tusta koskevat asetukset. Asetukset sisältävät 
säännöksiä teurasruhojen luokitusasteikoista, 
viimeistelystä ja punnituksesta. Merkittävim
mät muutokset Suomen nykyiseen lainsäädän
töön verrattuna koskevat EUROP-Iuokituksen 
virallista käyttöönottamista sekä punnituksen 
yhteydessä tehtävää kuumapainovähennystä. 

Suurin osa EY:n ruholuokitusta ja punnitus-

ta koskevista säännöksistä sisältyy suoraan 
asianomaisiin EY:n asetuksiin. Asetukset edel
lyttävät kuitenkin eräiltä osin myös kansallista 
sääntelyä ja osa säännöksistä on jätetty kan
sallisesti päätettäväksi. Tällaiset säännökset an
nettaisiin ehdotuksen muka.an maa- ja metsä
talousministeriön päätöksillä Euroopan yhtei
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön
panosta annetun lain nojalla. Mainitun lain 
nojalla järjestettäisi.in myös toiminnan viran-
omaisvalvonta. · 

EY:n teurasruhojen Iuokitusta koskevat ase
tukset eivät koske hevosia eivätkä vuohia. 
Näiden eläinten ruhojen punnitus, joka on 
määrältään hyvin vähäistä, ei edellytä myös
kään kansallista sääntelyä eikä viranomaisval
vontaa. Vastaisuudessa hevosten ja vuohien 
laatuluokituksesta ja punnituksesta voitaisiin 
sopia käytännössä tuottajan ja teurastamon 
välillä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Suomen lainsäädäntö 

Laki teurasruhojen punnituksesta 

Teurasruhojen punnituksesta annetussa lais
sa (627/66), jäljempänä punnituslaki, säädetään 
menettelytavoista, joiden mukaan teurastamos
sa teurastetun eläimen ruho on punnittava. 
Punnitustulosta on lain mukaan käytettävä 
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teuraseläimen kauppahinnan määräämiseen sil
loin, kun eläimen hinta määrätään teurasruhon 
painon mukaan. Lakia sovelletaan naudan, 
sian, lampaan, vuohen ja hevosen ruhojen 
punnitsemiseen. Ruhoista on ennen punnitusta 
poistettava laissa määritellyt osat ja punnitus 
on suoritettava määräajassa teurastuksen jäl
keen. Punnituksen suorittaa teurastamon pal
veluksessa oleva valantehnyt punnitsija. 

Punnituslain nojalla on annettu asetus teu-
rasruhojen punnituksesta (punnitusasetus; 
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80/67), jäljempänä punnitusasetus. Asetuksessa 
säädetään ruhosta poistettavista osista ja 
muusta punnituksen valmistelusta, punnitus
menettelystä ja punnitsijan kelpoisuusehdoista. 
Asetuksen mukaan punnituslain täytiintöönpa
non valvonta kuuluu maa- ja metsätalousmi
nisteriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle. 
Teurastamossa punnituksen valmistelun ja toi
mittamisen valvonta kuuluu tarkastuseläinlää
kärille. Tarkastuseläinlääkäri on lihahygienia
lain (511/94) mukaista valtion valvontaa ja 
tarkastustoimintaa varten teurastamolle mää
rätty eläinlääkäri, joka on eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitoksen palveluksessa. 

Punnitusasetuksen nojalla on annettu maa
talousministeriön päätös teurasruhojen punni
tuksesta (81/67). Päätöksessä on annettu yksi
tyiskohtaiset määräykset punnituksen valmiste
lusta, teurasruhojen merkitsemisestä ja punni
tuspäiväkirjasta sekä vahvistettu punnitsijan 
valan kaava. Valan vannomista koskevat ylei
set säännökset sisältyvät valaa koskevien sään
nösten soveltamisesta annettuun lakiin 
(1051/86). 

Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspo
litiikan täytäntöönpanosta 

Euroopan yhteisön (EY) yhteisen maatalous
politiikan omaksuminen Suomessa on merkin
nyt sitä, että suurin osa Suomen aikaisemmasta 
maatalouslainsäädännöstä on kumottu tai 
muutettu ja sen sijaan on tullut vastaava EY :n 
lainsäädäntö. EY:n lainsäädännön edellyttä
mien yleensä teknisluonteisten täytäntöönpano
säännösten sekä rangaistus- ja valvontasään
nösten antamiseksi on Suomessa saatettu vuo
den 1995 alusta voimaan laki Euroopan yhtei
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön
panosta (11 00/94). Laki on yleislaki ja sitä 
voidaan soveltaa myös EY :n teurasruhojen 
Iuokitusta koskevien asetusten täytäntöön
panoon. 

Lain mukaan EY:n maatalouspolitiikan ylei
nen täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsäta
lousministeriölle, joka on myös yhteisölainsää
dännössä tarkoitettu toimivaltainen viranomai
nen. Ministeriö voi kuitenkin jonkin asian tai 
asiaryhmän osalta siirtää toimivaltaansa kuu
luvia tehtäviä määräämälleen hallinnonalansa 
viranomaiselle. Tarvittaessa tehtäviä voidaan 
siirtää myös muun hallinnonalan viranomaisel
le edellyttäen, että asiasta sovitaan erikseen 

maa- ja metsätalousministeriön ja asianomai
sen ministeriön välillä. Maa- ja metsätalousmi
nisteriölle kuuluu lain mukaan myös yhteisö
lainsäädäntöä koskevan valvonnan järjestämi
nen. Valvonnassa voidaan käyttää apuna muun 
muassa maa- ja metsätalousministeriön alaisia 
virastoja ja laitoksia, maaseutuelinkeinopiirejä, 
kuntien maatalousviranomaisia sekä maatalo
us- ja puutarha-alan yhteenliittymiä. Yhteisö
lainsäädännön edellyttämän raportoinoin jär
jestämiseksi lakiin on otettu lisäksi säännökset 
viranomaisten tiedonsaantioikeudesta ja vas
taavasti tietojenantovelvollisuudesta. Laki si
sältää myös rangaistusseuraamukset yhteisen 
maatalouspolitiikan tai kyseisen lain ja sen 
nojalla annettujen määräysten rikkomisesta. 

1.2. Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Yhteinen maatalouspolitiikka ja maatalous
tuotteiden markkinajärjestelmät 

EY:n maatalouspolitiikan tavoitteet on mää
ritelty Euroopan yhteisön perustaruissopimuk
sessa (Rooman sopimus). Tavoitteita ovat maa
talouden tuottavuuden lisääminen, maatalous
väestön kohtuullinen elintaso, markkinoiden 
vakauttaminen, elintarvikehuollon turvaami
nen sekä kohtuulliset kuluttajahinnat. Tavoit
teita toteuttaessaan EY noudattaa kolmea pe
rusperiaatetta, jotka ovat: yhteiset sisämarkki
nat, yhteisöpreferenssi ja yhteinen rahoitus. 
Yhteisillä sisämarkkinoilla tarkoitetaan sitä, 
että tullit, tuontimaksut, määrälliset rajoitukset 
ja muut kaupan esteet jäsenvaltioiden välillä 
ovat kiellettyjä. Kaupassa yhteisön ulkopuolis
ten valtioiden kanssa jäsenvaltiot noudattavat 
yhteisesti sovittuja sääntöjä. Yhteisöpreferens
sillä tarkoitetaan yhteisön omien tuotteiden 
suosimista suhteessa kolmansiin maihin.Yhtei
nen maatalouspolitiikka rahoitetaan EY :n bud
jetista maatalouden tuki- ja ohjausrahaston 
kautta. 

Yhteinen maatalouspolitiikka voidaan peri
aatteessa jakaa hinta- ja markkinapolitiikkaan 
sekä rakennepolitiikkaan. Hinta- ja markkina
politiikkaa toteutetaan maataloustuotteiden 
markkinajärjestelmissä, joita on 19. Eri tuote
ryhmien järjestelmät rakentuvat pääosin sa
moille perusteille: yhteiseen hintajärjestelmään, 
tuontisuojaan, vientitukeen sekä erilaisiin tuki
ja tuotannonohjausjärjestelmiin.Yhteinen hin
tajärjestelmä muodostuu hallinnollisista hin-
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noista, joita ovat yleensä tavoitehinta, interven
tiohinta ja kynnyshinta tai niitä vastaavat 
hinnat. Tuontisuojana estetään tuonti tavoite
hintaa alemmalla hinnalla pitämällä tuontihin
nat maailmanmarkkinahintoja ja kotimarkki
nahintoja korkeampina. Vientitukea käytetään 
EY :n ja maailmanmarkkinahinnan välisen hin
taeron tasoittamiseksi. Lisäksi käytetään tuo
tantopalkkioita eräillä tuotteilla sekä suoraa 
tulotukea. Tuotannonohjausjärjestelmiä ovat 
muun muassa maidon, naudanlihan ja lam
paanlihan kiintiöjärjestelmät sekä kesannointi. 
Vain asianomaiseen markkinajärjestelmään 
kuuluvia toimenpiteitä voidaan käyttää jäsen
valtiossa. 

Yhteisölainsäädännön oikeudellinen luonne 

EY:lle on annettu yksinomainen toimivalta 
maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamisek
si. Jäsenvaltiot eivät pääsääntöisesti voi nou
dattaa kansallista maatalouspolitiikkaa tai an
taa kansallisia säännöksiä asioista, jotka on 
säännelty yhteisötasolla. Yhteistä maatalouspo
litiikkaa säännellään pääasiassa asetuksiiia, 
mutta myös direktiiveillä ja päätöksillä. 

Maataloustuotteiden markkinajärjestelmiä 
koskevat säännökset on lähes poikkeuksetta 
annettu asetuksilla tai niiden nojalla annetuilla 
päätöksillä. Asetukset ja päätökset ovat sellai
senaan Suomea sitovia ja ilman erillistä voi
maanpanoa välittömästi sovellettavia. Osa ase
tuksista sisältää kuitenkin säännöksiä, joissa 
edellytetään myös kansallista sääntelyä, esimer
kiksi toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, 
rangaistus- ja muita seuraamuksia sekä täytän
töönpanoa koskevia säännöksiä tai määräyk
siä. Asetuksissa on myös voitu jättää osa 
sääntelystä kansallisesti päätettäväksi. Kansal
lisella lainsäädännöllä on lisäksi mahdollista 
antaa täydentäviä säännöksiä silloin, kun EY:n 
säännökset sisältävät ainoastaan sääntelyn 
kohteena olevaa asiaa koskevat vähimmäisvaa
timukset. 

Teurasruhojen Iuokitusta koskevat asetukset 

Yhteisön teurasruhojen Iuokitusta koskevat 
asetukset sisältyvät naudanlihaa, sianlihaa sekä 
lampaan- ja vuohenlihaa koskeviin markkina
järjestelmiin. Naudanruhojen Iuokitusta kos
keva järjestelmä perustuu yhteisön täysikas-

vuisten nautojen ruhojen Iuokitusasteikosta an
nettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 
1208/81 muutoksineen, sianruhojen Iuokitusta 
koskeva järjestelmä yhteisön sianruhojen luo
kitusasteikosta annettuun neuvoston asetuk
seen (ETY) N:o 3220/84 muutoksineen ja lam
paanruhojen Iuokitusta koskeva järjestelmä 
lampaanruhojen yhteisön Iuokitusasteikosta ja 
tuoreiden ja jäähdytettyjen lampaanruhojen yh
teisön vakiolaadusta ja asetuksen (ETY) N:o 
338/91 voimassaolon jatkamisesta annettuun 
neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1137/92 sekä 
edellä mainittuun asetukseen (ETY) N:o 338/91 
muutoksineen. Asetusten perusteella on annet
tu tarkempia täytäntöönpanosäännöksiä järjes
telmien soveltamisesta. 

Asetukset sisältävät säännökset niissä tarkoi
tettujen eläinten luokitusasteikosta, viimeistele
misestä ja punnitsemisesta. Naudan ja sian 
ruhoissa on pakollisena käytössä niin sanottu 
EUROP-luokitus, joka on nykyisin sopimus
pohjaisena käytössä myös Suomessa. Ruhot 
viimeistellään punnitusta varten poistamalla 
niistä asetuksissa säädetyt ruhon osat. Viimeis
telyasteessa ei ole merkittäviä poikkeamia Suo
men nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Ase
tukset jättävät kuitenkin ruhojen käsittelyyn 
enemmän harkinnanvaraa, minkä vuoksi on 
käytettävä korjauskertoimia ruhopainojen ver
tailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Punnituksen 
osalta on säädetty muun muassa punnituksen 
ajankohdasta sekä niin sanotun kuumapaino- · 
vähennyksen tekemisestä punnituksen yhtey
dessä. Kumpapainovähennyksen määräksi on 
naudan ja sian ruhojen osalta säädetty kaksi 
prosenttia, mutta lampaanruhojen osalta vä
hennyksen määrä on jätetty kansallisesti pää
tettäväksi. Suomessa kuumapainovähennys 
poistettiin 1980-luvun lopussa. 

Asetukset sisältävät varsin yksityiskohtaiset 
säännökset niissä säännellyistä asioista. Jäsen
valtioille on jätetty vain vähäistä harkinnanva
raa muun muassa järjestelmien kattavuuden, 
ruholuokkien, ruhojen käsittelyn ja punnituk
sen sekä eri toimenpiteiden järjestyksen suh
teen. Jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä toi
minnan edellyttämästä viranomaisvalvonnasta, 
joka on osa interventiotoimintaa. 

Neuvottelutulos 

Euroopan unioniin liittymisestä tehdyssä so
pimuksessa, jäljempänä liittymissopimus, on 
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Suomelle myönnetty vuoden siirtymäaika nau
dan ja sian ruhojen luokitusasteikkoa koskevis
ta asetuksista (ETY) N:o 1208/81 ja 3220/84. 
Sopimuksen mukaan säädösten soveltamista 
voidaan lykätä 1 päivään tammikuuta 1996. 
Lampaanruhojen osalta siirtymäajasta ei ole 
sovittu. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen tavoitteena on sopeuttaa Suomen 
teurasruhojen Iuokitusta ja punnitusta koskeva 
järjestelmä EY:n maatalouden markkinajärjes
telmiin sisältyviin teurasruhojen Iuokitusta kos
keviin säännöksiin. Suomessa on tarpeen ku
mota teurasruhojen punnituksesta annettu laki, 
joka on nykyisin eräiltä osin ristiriidassa EY :n 
asianomaisten säännösten kanssa. Kumotta
vaksi ehdotettavan lain sijasta· Suomessa sovel
lettaisiin jatkossa suoraan EY :n teurasruhojen 
Iuokitusta koskevia asetuksia. Kansalliseen 
päätösvaltaan jätetyistä sekä kansallisia sään
nöksiä tai määräyksiä edellyttävistä asioista 
annettaisiin määräykset maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksillä Euroopan yhteisön yhtei
sen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta an
netun lain nojalla. Lain nojalla järjestettäisiin 
myös toiminnan edellyttämä viranomaisvalvon
ta. Tarkoituksena on, että valvontaviranomai
sena toimisi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, 

jonka palveluksessa olevat tarkastuseläinlääkä
rit suorittaisivat käytännön valvonnan. Maa
ja metsätalousministeriön päätöksillä on tar
koitus muun muassa vahvistaa käytettävät 
ruholuokat, antaa määräykset luokituksen suo
rittajasta, määrätä punnituksen suorittamisesta 
silloin, kun sitä ei teknisistä syistä tai eläimen 
sairauden vuoksi voida suorittaa säädettynä 
aikana, sekä antaa tarpeelliset määräykset kuu
mapainovähennyksestä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudel
lisia tai organisatorisia vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu maa- ja metsätalousmi
nisteriössä virkatyönä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
teurasrubojen punnituksesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan teurasruhojen punnitukses

ta 9 päivänä joulukuuta 1966 annettu laki 
(627/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

ESKO AHO 

päivänä 

Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä 

5 
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