
Ajankohtaista
Teurastamoiden hyväksymisen ja valvonta ja omavalvonta

Lihantarkastusyksikkö
Marjatta Rahkio

Mikko Turku
Riikka McLean

3.10 Lepaa



Evirasta
Ruokavirastoksi



 Ruokavirasto aloittaa 1.1. 2019

 Uusi pääjohtaja on Antti-Jussi Oikarinen

 Sähköpostit ja nettisivut muuttuvat

 Tästä erillisenä muutoksena kohdetietojärjestelmä ml teurastamot ja 
pienteurastamot muuttuu vuodenvaihteessa ja valvontatietojen (OIVA) 
tallentumiseen tullee lyhyt katkos. Tämän ei pitäisi vaikuttaa mitenkään 
toimintaan

Ajankohtaista I



 EU:n valvonta-asetus tulee voimaan joulukuussa 2019 ja myös muita 
asetuksia muutetaan

 Nämä muut asetukset olisivat valmiit joulukuussa 2018 ja tulisivat 
voimaan joulukuussa 2019, niihin liittyen

 Lihantarkastus tulisi tehdä 24 h sisällä teurastuksesta

 EU:ssa halu asettaa pienteurastamojen raja matalaksi eli 1000 
eläinyksikköön ja 150 000 lintuun kuitenkin siten että rajan voisi 
kansallisesti nostaa max 5% kansallisesta kokonaistuotannosta

 Lampaiden ja vuohien eläinyksikkökerroin muuttuisi 0,1:stä  0,05

 Mutta vasta joulukuussa tiedetään varmasti mitä asetuksissa on

 Suomi on ajanut korkeita eläinyksikkömääriä ja sitä että 
lihantarkastuksen suorittamiselle ei olisi aikarajaa

Ajankohtaista II



Teurastamot
Hyväksyminen



Löytyvät osoitteesta www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/

 Laitoksen hyväksyminen (16033)

 Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (10503)

 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta (16044)

 Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta (16043)

 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset (10501 ja 10502)

 Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan 
laitoksissa (16010)

 TSE-toimenpiteet laitoksessa (16011)

 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin 
(16027)

 Pakkausmerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (17068)

 …

Eviran ohjeita 
-laitoshyväksyntä ja valvonta



Löytyvät osoitteesta www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-
ohjeet/

 Eläimen elävänä tarkastaminen (ante mortem -tarkastus) osana 
lihantarkastusta (16028)

 Ohje lihan arvostelusta lihantarkastuksen yhteydessä (16002)

 Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen 
yhteydessä (16032)

 Nautojen puhtauden valvonta teurastamoissa (16050)

 Lihantarkastuspäätös ohje (16009)

 …

Eviran ohjeita
-lihantarkastus



 Rakenteelliset vaatimukset
– suunnittelu ja rakenteet, koko, ilmanvaihto, materiaalit, haittaeläinten 

torjunta, kylmätilat, käymälät, käsienpesualtaat, valaistus, viemäröinti, 
vesihuolto

 Toiminnalliset vaatimukset
– puhtaanapito, hygieeniset työtavat, suojavaatteet ja terveydentila, koulutus, 

kontaktimateriaalit, kunnossapito, kylmäketju ja sen valvontalaitteistot, 
sivutuotteiden ja jätteiden käsittely

 HACCP-periaatteisiin perustuvan pysyvän menettelyt
– kriittiset vaiheet, prosessin hallinta

 Elintarvikkeiden ja kuluttajien oikeuksien suojaaminen ja saastumisen 
estäminen.

 Joustoja voidaan antaa lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 Teurastamossa huomioitava myös eläinten hyvinvointi ja eläintaudit.

Hyväksymisvaatimukset
EPNAs 852/2004 ja 853/2004, MMMa
795/2014



 Asianmukaiset ja hygieeniset eläinsuojat tai odotuskarsinat, jotka 
on helppo puhdistaa ja desinfioida. Eläimiä voidaan juottaa ja 
tarvittaessa syöttää. Jäteveden viemäröinti ei saa vaarantaa 
elintarvikkeiden turvallisuutta.

 Sairaita tai sairaiksi epäiltyjä eläimiä varten sellaiset erilliset 
lukittavat tilat tai karsinat, joissa on erillinen viemäröinti ja jotka 
sijaitsevat siten, että tartunnat muihin eläimiin vältetään, ellei 
toimivaltainen viranomainen katso tällaisia tiloja tarpeettomiksi.

 Navettatilojen koolla on varmistettava eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattaminen. Niiden sijoittelun on 
oltava sellainen, että se helpottaa ante mortem -tarkastusten 
tekemistä, mukaan lukien eläinten tai eläinryhmien 
tunnistaminen.

Esimerkkejä erityisvaatimuksista
–punaisen lihan teurastamon
navettavaatimuksia (EPNAs 853/2004)



 Riittävä määrä toteutettaviin toimiin soveltuvia huoneita 
 Erilliset tilat mahojen ja suolien tyhjentämistä ja puhdistamista varten, ellei toimivaltainen 

viranomainen tapauskohtaisesti salli näiden toimien eriaikaista suorittamista
 Seuraavat toimet suoritetaan eri tiloissa tai eri aikoina (eng. ”ensure separation in space or time of the 

following operations”)
– tainnutus ja verenlasku;
– sikoja teurastettaessa kalttaus, karvanpoisto, kaavinta ja poltto;
– sisäelinten poisto ja jatkokäsittely;
– puhdistettujen suolien ja mahojen käsittely;
– muiden eläimen osien valmistelu ja puhdistus, erityisesti nyljettyjen päiden käsittely, ellei se tapahdu 

teurastuslinjalla;
– muiden eläimen osien pakkaaminen; ja
– lihan lähettäminen;

 Laitteistot, joiden avulla voidaan varmistaa, ettei liha ole kosketuksissa lattioihin, seiniin tai laitteisiin
 Teurastuslinjat (jos niitä käytetään), jotka on suunniteltu siten, että teurastuskäsittely etenee jatkuvasti 

ja vältetään ristikontaminaatio teurastuslinjan eri osien välillä. Jos samoissa tiloissa toimii useampi kuin 
yksi teurastuslinja, linjat on erotettava toisistaan riittävästi ristikontaminaation välttämiseksi.

 Teurastamoissa on oltava joko mahdollisuus desinfioida välineet kuumalla vedellä, jonka lämpötila on 
vähintään 82 °C, tai jokin vaihtoehtoinen järjestelmä, jolla on vastaava vaikutus.

 Suojaamatonta lihaa käsittelevän henkilökunnan käyttämien käsienpesulaitteiden hanojen on oltava 
niin suunniteltu, että estetään saastumisen leviäminen.

Esimerkkejä erityisvaatimuksista
–punaisen lihan teurastamon
vaatimuksia (EPNAs 853/2004)



 Lukittavat tilat jälkitarkastukseen otetun lihan kylmävarastointia varten 
ja erilliset lukittavat tilat ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi todetun 
lihan varastointia varten.

 Erillinen paikka asianmukaisine laitteineen eläinkuljetusvälineiden 
puhdistusta, pesemistä ja desinfiointia varten. Teurastamoissa ei 
kuitenkaan tarvitse olla näitä paikkoja ja välineitä, jos toimivaltainen 
viranomainen sen sallii ja lähistöllä on muita virallisesti hyväksyttyjä 
paikkoja ja välineitä.

 Lukittavat tilat, jotka on varattu sairaiden tai sairaiksi epäiltyjen eläinten 
teurastukseen. Tämä ei ole tarpeen, jos teurastus tapahtuu muissa 
toimivaltaisen viranomaisen tähän tarkoitukseen varaamissa tiloissa tai 
tavanomaisen teurastuksen lopussa.

 Jos lanta tai ruoansulatuskanavan sisältö varastoidaan teurastamoissa, 
niissä on oltava erityinen alue tai paikka tätä tarkoitusta varten.

 Asianmukaisesti varustettu lukittava tila tai tarvittaessa huone, joka on 
varattu yksinomaan eläinlääkärin käyttöön.

Esimerkkejä erityisvaatimuksista
–punaisen lihan teurastamon
vaatimuksia (EPNAs 853/2004)



 Leikkaamot on rakennettu siten, että lihan saastumiselta vältytään 
erityisesti:
– takaamalla tuotantovaiheiden jatkuva eteneminen tai
– varmistamalla eri tuotantoerien erottelu.

 Leikkaamoissa on oltava erilliset varastotilat pakatulle ja 
suojaamattomalle lihalle, paitsi jos niitä varastoidaan eri aikoina tai 
siten, että pakkausmateriaali ja varastointitapa eivät voi aiheuttaa lihan 
saastumista.

 Leikkaamoissa on oltava siten varustetut leikkaamotilat, että 
varmistetaan V luvussa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

 Leikkaamoissa on oltava suojaamatonta lihaa käsittelevän henkilökunnan 
käyttöä varten käsienpesulaitteet, joiden hanat on suunniteltu niin, että 
estetään saastumisen leviäminen.

 Leikkaamoissa on oltava mahdollisuus desinfioida välineet kuumalla 
vedellä, jonka lämpötila on vähintään 82 °C, tai jokin vaihtoehtoinen 
järjestelmä, jolla on vastaava vaikutus. 

Esimerkkejä erityisvaatimuksista
–punaisen lihan teurastamon
leikkaamovaatimuksia (EPNAs 853/2004)



 Mukautukset (http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-
terveys/lainsaadanto -> Kansalliset joustot EU:n elintarvikehygienialainsäädännöstä pdf)
– Valvontaviranomainen voi sallia pienissä laitoksissa myös muun kuin 

vesihuuhtelukäymälän (WC) rakentamisen.
– Valvontaviranomainen voi sallia WC:n ja pukeutumistilan sijoittamisen laitoksesta 

erilliseen tilaan tai rakennukseen.
– Pienteurastamoilta ei tietyissä tapauksissa vaadita navettaa, vaan muu odotustila
– Pienteurastamo: tainnutus teurastustilassa
– Pienteurastamoilta ei vaadita erillistä lukittavaa jäähdyttämöä jälkitarkastukseen 

otettua lihaa varten (säilytettävä erillään merkittyinä).
– Lihan leikkaaminen on mahdollista pienteurastamossa, poroteurastamossa ja riistan 

käsittelylaitoksessa ilman erillistä leikkaamotilaa. (Täytyy hyväksyä leikkaamoksi.)
– Teurastamo ei tarvitse erillistä tilaa sellaisen tarhatun riistan vastaanottamiseen ja 

säilyttämiseen, jonka teurastus on aloitettu jo pitopaikassa, jos riistan käsittely 
aloitetaan välittömästi laitokseen tuonnin jälkeen.

– Riistan käsittelylaitoksessa ei tarvitse olla erillistä tilaa nylkemättömän ja 
kynimättömän luonnonvaraisen riistan vastaanottoa varten silloin kun riista 
teurastetaan välittömästi laitokseen tuonnin jälkeen

Kansalliset mukautukset ja joustot 
EU:n hygieniapakettiin



 Kansallinen lainsäädäntö (osittain joustoa EU-lainsäädännöstä)
– Toimintojen ajallinen erotus (ml vähittäismyynti)

– Poikkeus pintamateriaalivaatimuksista, jos oleellista tuotantoprosessin 
kannalta

– Teurastamoilla ei tarvitse olla eläinten kuljetusajoneuvojen pesupaikkaa, 
jos viranomainen sallii puhdistuksen muualla.

– Pienteurastamo: tainnutus teurastustilassa 

– Pienteurastamossa voi poikkileikata naudan ja hevosen halkaistun 
ruhon ennen lihantarkastusta, jos se ei mahdu jäähdyttämöön- Evira 
arvioi ja sallii- ! Riistankäsittelylaitoksessa hirven kokoruhon voi 
poikkileikata ja tämä ei edellytä arviointia

– Pienteurastamoilta ei vaadita sivuraidetta. 

– Pienteurastamoissa voi olla vain yksi jäähdyttämö ruhoille ja elimille

– Raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistus leikkaamossa

Kansalliset mukautukset ja joustot 
EU:n hygieniapakettiin



 Hyväksymistä on haettava kirjallisesti valvontaviranomaiselta 
ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista 
muuttamista (hakemuksen sisältö Vna 420/2011 4 §).

 Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti 
muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

 Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta sekä toimijan 
vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle.

Hyväksymismenettely
-toimijan velvollisuudet



 1) laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen 
tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. 
Laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi:
– a) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, 

pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit;

– b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, 
kulkureitit;

– c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu;

– d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat;

 2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen 
mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista;

 3) omavalvontasuunnitelma

 Laitoksen hyväksyvä valvontaviranomainen voi pyytää hakijalta muita 
hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja.

Hakemukseen liitettävät tiedot 
(Vna 420/2011 4§)



 Hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelyn aloittamisesta on 
ilmoitettava saapumistodistuksella.

– Valvontaviranomaisen on syytä saattaa hakijan tietoon mahdolliset puutteet 
hakemuksessa välittömästi 

– Käsittelyaika jatkuu vasta, kun hakemuksen puutteet on korjattu

 Paikan päällä on tehtävä tarkastus ennen päätöstä.

 Laitoksen hyväksymisestä on tehtävä kirjallinen päätös.

– sisältö Vna 420/2011 7 §

 Asia on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa vireille tulosta, ellei 
asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä 
asian pitempää käsittelyä. Jos asiaa ei voida ratkaista arvioidussa 
käsittelyajassa, käsittelylle voidaan asettaa lisäaika. Hakijan on saatava 
lisäajasta tieto ennen alun perin arvioidun käsittelyajan päättymistä. 

Hyväksymismenettely
-viranomaisen velvollisuudet



 Kirjaamo tallentaa hakemuksen ja sen liitteet asiakirja-arkistoon 
(Tweb)

 LITAn ylitarkastaja tarkistaa, mitä hyväksymishakemus koskee, 
onko kaikki vaadittavat liitteet toimitettu, onko hakemus 
asianmukainen

 LITAn ylitarkastaja on yhteydessä toimijaan, ilmoittaa hakemuksen 
saapumisesta ja yhteystiedoista, joiden kautta toimija voi päivittää 
hakemustaan

 Jos jotakin puuttuu tai hakemus tai joku liitteistä on puutteellinen, 
lähetetään toimijalle korjauspyyntö, tällöin 60 vrk ajan kuluminen 
keskeytyy

 Asiantuntija-apuna käytetään tarvittaessa Eviran muita yksiköitä

Hyväksymismenettely
-viranomaisen velvollisuudet



 Hyväksymistarkastus voidaan tehdä joko Viikistä käsin tai lähettämällä laitoksen 
tarkastuseläinlääkärille lausuntopyyntö.

 Tarkastus tehdään kuitenkin aina Viikistä käsin silloin kun hyväksyttävänä on:
1. uusi laitos;
2. uusi osasto hyväksytyn laitoksen yhteydessä tai
3. huonetilan käyttötarkoitus muuttuu (käyttötarkoituksen mukaisesti, erityisesti silloin kun 

hygieniataso nousee);
4. kulkureitit muuttuvat oleellisesti; 
5. seiniä siirretään 

 Tarkastuseläinlääkärin lausunto riittää seuraavissa tapauksissa:
1. huonetilan käyttötarkoitus ei muutu (hygieniataso säilyy ennallaan tai laskee);
2. laitokseen tulee uusi laite jatkuvan toiminnan oheen;
3. tarkastus on jo tehty Viikistä käsin ja on päätetty, että toiminta voidaan aloittaa 

tarkastuseläinlääkärin tarkastuksen perusteella.

 Jos hyväksymistarkastus tehdään Viikistä, tarkastukseen osallistuu kaksi henkilöä (2 x 
ylitarkastaja, yksikönjohtaja ja ylitarkastaja tai ylitarkastaja ja aluejohtaja), mukaan 
osallistuu aina myös tarkastuseläinlääkäri.

Hyväksymismenettely
-hyväksymistarkastus



 Tarkastuskäynnillä arvioidaan

– Täyttävätkö tilat ja rakenteet lainsäädännön vaatimuksia. Teurastamoissa 
huomioitava erityisesti eläintenhyvinvointivaatimukset.

– Suunniteltua toimintaa ja sitä, onko toiminta mahdollista toteuttaa 
esitetyissä tiloissa, esitetyillä välineillä ja laitteilla turvallisesti.

– Vastaavatko hakemusasiakirjojen selvitykset, vuokaavioihin merkityt 
tuotantovaiheet sekä laitoksen lopulliseen pohjapiirrokseen sijoitetut 
välineet ja laitteet toteutusta. Jos suunnitelmat eivät vastaa toteutusta, 
on arvioitava ovatko eroavaisuudet niin merkittäviä, että selvityksiä, 
vuokaavioita ja pohjapiirustuksia tulee korjata vastaamaan todellisuutta.

– Omavalvontasuunnitelman sisältöä ja kattavuutta.

Hyväksymismenettely
-hyväksymistarkastus



 Hyväksyntä, jos laitos täyttää lainsäädännön vaatimukset

 Ehdollinen hyväksyntä, jos laitos täyttää kaikki infrastruktuuria ja laitteistoa 
koskevat vaatimukset
– Lopullinen hyväksyntä, jos kolmen kuukauden kuluessa ehdollisesta hyväksynnästä 

hyväksymistarkastuksessa vaikuttaa siltä, että laitos täyttää vaatimukset.

– Jos selvää edistymistä on tapahtunut, mutta laitos ei vieläkään täytä kaikkia asiaa 
koskevia vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen voi jatkaa ehdollista hyväksyntää. 
Ehdollinen hyväksyntä ei kuitenkaan saa kestoltaan ylittää yhteensä kuutta kuukautta.

– Ehdollinen hyväksyminen raukeaa määräajan päätyttyä, jos laitos ei täytä vaatimuksia. 
Viranomainen tekee kielteisen päätöksen ja laitoksen on lopetettava toimintansa.

 Ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi

 Kielteinen päätös, jos elintarviketurvallisuus vaarantuisi
– Esimerkiksi omavalvontasuunnitelma puuttuu, puutteellista hakemusta ei pyynnöistä 

huolimatta täydennetä, rakenteellisia puutteita ei korjata vireilläoloaikana

Hyväksymismenettely
-viranomaisen päätös



 Jos asia päätetään hakijan hakemuksen mukaisesti eikä vaatimus 
koske toista asianosaista, toimijaa ei tarvitse kuulla päätöksestä.

 Jos päätös ei ole hakemuksen mukainen tai koskee toista 
asianosaista, toimijalle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä 
asiasta ja kaikista sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka 
saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun

 Riittävä määräaika asiakirjan täydentämiseen, selityksen 
antamiseen, selvityksiin

– Kuulemisessa on myös ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta 
jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen 
pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

Hyväksymismenettely
-kuuleminen



 Hyväksyttävät toiminnot
– Teurastamo ja riistan käsittelylaitos: eläinlajiryhmät, teurastettavien eläinten 

arvioitu ja hyväksyttävä määrä esim. päivässä ja/tai viikossa.
– Liha-alanlaitos: leikkaamo, jauhelihaa valmistava laitos, raakalihavalmisteita 

valmistava laitos, lihavalmistelaitos, mekaanisesti erotettu liha

 Tuotantomäärä
– Hyväksyttävä tuotantomäärä riippuu mm. tuotanto- ja säilytystilojen koosta 

ja laitteistojen kapasiteetista. Jos tuotantomäärä kasvaa ja toiminnot 
laajenevat myöhemmin, muuttuneen tilanteen vaatimat tarpeet on 
helpompi arvioida.

 Erilaisten joustojen käyttö ja käytön perustelut
– Esim. teurastus ja leikkuu samassa tilassa, raakalihavalmisteiden ja 

jauhelihan valmistaminen leikkaamossa (ajallinen erottaminen)
– Että laitos voidaan hyväksyä, vaikka omavalvontasuunnitelma ei täytä aivan 

kaikkia vaatimuksia, kunhan epäkohta ei aiheuta elintarvikehygieenistä 
vaaraa. Toimijaa tulee kuitenkin vaatia korjaamaan puutteet.

 Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu ja se on ollut riittävä

Hyväksymismenettely
-viranomaisen päätökseen kirjataan



 Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa otettava laitosten 
hyväksyntä uudelleen tarkasteluun. Kuten tilanteessa, jossa 
laitoksessa ei ole ollut pitkään aikaan toimintaa.

 Laitoksen hyväksyntä voidaan peruuttaa, kun
– Viranomainen havaitsee toiminnassa erityisen vakavia puutteita tai 

joutuu pysäyttämään laitoksen tuotannon toistuvasti, ja elintarvikealan 
toimija ei kykene antamaan tulevan tuotannon osalta riittäviä takeita.

– Hyväksynnän peruuttaminen voi olla väliaikainen, jos elintarvikealan 
toimija voi taata korjaavansa puutteet kohtuullisessa ajassa.

 Laitos voidaan poistaa laitosrekisteristä myös toimijan pyynnöstä 
(ilmoitus toiminnan lopettamisesta) tai viranomaisen toimesta 
(päätös laitoksen poistamisesta kunnan kohdetietojärjestelmästä, 
vaatii vähintään kaksi yhteydenottopyyntöä)

Hyväksymismenettely
-hyväksynnän peruuttaminen



omavalvonnasta
ohjeet



 Omavalvontaa käsitelty 24.4. Pienteurastamokoulutuksessa 
Hämeenlinnassa. 

 Tämä  24.4 materiaali on käytettävissä ja jaettavissa

 24.4. 2018 materiaali perustuu osittain elinkeinon vanhaan 
ohjeeseen

 Lihantarkastusyksikön ylitarkastajat ja aluejohtajat ovat koonneet 
eri materiaaleista  ohjeellista materiaalia omavalvonnasta osana 
teurastamojen hyväksymisohjetta. (luennon lopuksi katsotaan tätä 
luonnosta)

 Tavoite on että valvojien ja teurastamojen koulutus- ja 
ohjemateriaali olisi sama 2019

omavalvonta



 Mikä on suurin ongelma?

 Suunnitelma vai tekeminen ?

 Tarvitaanko lomakemalleja ?

 Olisiko videokoulutus (netissä vapaasti käytettävä materiaali) hyvä 
ratkaisu?

 Mistä videoita tarvitaan

omavalvonta



Haittaeläinten torjunnasta
Tukesin tulkinta



 Ammattikäyttöön rajoitettuja jyrsijämyrkkyjä on mahdollista 
hankkia, kun on suorittanut kasvinsuojelututkinnon ja kun torjuu 
jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan. Jos teurastamo 
sijaitsee maatilan yhteydessä, niin Tukes katsoo sen (toimijan 
omaksi) maataloustoiminnaksi ja siellä maanviljelijä voi käyttää 
jyrsijämyrkkyjä, kuten muussakin maataloustoiminnassaan. Jos 
teurastamo ei ole tilan yhteydessä, on hankittava tuholaistorjujan 
tutkinto.

tulkinta



 Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

 Jos tuholaistorjuntaan tarkoitetun puunsuoja-aineen, jyrsijämyrkyn tai hyönteis-
ja punkkimyrkyn taikka muun niveljalkaisten torjuntaan käytettävän 
biosidivalmisteen voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan haittaa tai vaaraa 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi 
valmisteen hyväksymisen yhteydessä päättää, että sitä saa käyttää vain: 



 1) pätevyytensä osoittanut henkilö, jonka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 
merkinnyt 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja 
yritysrekisteriin; ja 

 2) kasvinsuojeluaineista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun kasvinsuojeluaineita 
koskevan tutkinnon suorittanut henkilö omassa maataloustoiminnassaan, jossa 
ei tehdä tuholaistorjuntaa toiselle maksua vastaan tai maksutta.



 Myrkkyjen ostamisesta ei säädetä kemikaalilaissa, vaan jyrsijämyrkkyjen 
tehoaineiden täytäntöönpanoasetuksissa, joissa kielletään ammattikäyttöön 
rajoitettujen jyrsijämyrkkyjen toimittaminen muille kuin ammattilaisille

Kemikaalilaki (599/2013) 
38 §
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