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Tässä esityksessä



 Eviran elintarviketurvallisuusosaston lihantarkastusyksikkö LITA 
sijaitsee Helsingin Viikissä

 LITA järjestää lihantarkastuksen ja teurastamojen hyväksynnän 
koko Suomessa

– POIKKEUS: Poronhoitoalueella poroteurastoissa tapahtuvan 
lihantarkastuksen järjestää Lapin aluehallintovirasto (AVI) 
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Eviran lihantarkastusyksikkö, LITA
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Pienteurastamo - Suomessa nyt 

 Teurasmäärä alle 5000 eläinyksikköä tai alle 300 000 lintua/kania  
vuodessa 
– laitosasetus 795/2014, 3 §

 Eläinyksiköt (ey) lasketaan lopetusasetuksen (1099/2009) mukaisesti, eli
– 1 nauta = 1 ey
– 1 nuori nauta = 0,5 ey
– 1 sika (jonka elopaino > 100 kg) = 0,2 ey
– 1 lammas/vuohi (elopaino yli 15 kg) = 0,1 ey
– 1 lammas/vuohi (elopaino alle 15 kg) = 0,05 ey

HUOM. Valitettavasti muilla hallinnonaloilla on muita tapoja laskea eläinyksiköt, 
mikä aiheuttaa sekaannusta

o Pienteurastamoita on 47 kpl ja riistankäsittelylaitoksia (joissa 
teurastetaan vain riistaa) on 8 kpl



 Toimintana eläinten teurastus on säädeltyä  verrattuna muuhun 
elintarvikevalmistukseen

 EU-lainsäädännöstä tulee perusteet niin rakenteellisille 
vaatimuksille, maksujen keräämiselle kuin eläinten 
hyvinvointivaatimuksille

 EU-lainsäädäntö on muuttumassa, tämän vuoden lopulla 
tiedetään varmasti mihin suuntaan

 Uusi lainsäädäntö astuu voimaan joulukuussa 2019

o lihantarkastuspakko ja maksujen keräysvelvoite ja mahdollisuus 
subventioon tulevat säilymään

 Uusi elintarvikelaki Suomeen 2020, sekin voi tuoda muutoksia
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Teurastus ja lainsäädäntö



 Viranomaisvalvonta (Evira / Lapin AVI)

– lihantarkastus (ante mortem & post mortem)

– lopetusasetuksen valvonta

– eläinsuojelutarkastukset

– hyvinvointivalvonta

– kuljetustarkastukset

– laitosvalvonta (Oiva-hymynaamat), pakkausmerkintöjen valvonta

 Omavalvonta

– lakisääteiset

– vapaaehtoiset
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Pienteurastamo - valvonta



 Pienteurastamoissa lihantarkastuksen tekee palkkioperusteinen 
tarkastuseläinlääkäri  (n. 80 kpl) tai Eviran oma 
tarkastuseläinlääkäri

o kolmessa (toisinaan viidessä) pienteurastamossa tarkastaja on 
ns. ison teurastamon osa-aikainen tarkastuseläinlääkäri

• Samalla tavalla on järjestetty myös 
o Laitosvalvonta (Oiva-hymynaamat), pakkausmerkintöjen valvonta

o Hyvinvointivalvonta 

o Kuljetustarkastukset

o Eläinsuojelutarkastukset

o Lopetusasetuksen valvonta 
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Pienteurastamo - valvonta



 Tärkeä osa lihantarkastusta on eläintautien havaitseminen

 Teurastamoissa otetaan paljon erilaisia näytteitä eläintautitilanteen ja 
eläintautivapauden todentamiseksi, mikä on tärkeää koko Suomen 
lihantuotantoa ajatellen

 Myös pienteurastamoissa on tätä näytteenottotyötä

o näiden näytteiden perusteella toimenpiteistä päättää viranomainen

o tulos on yleensä että tauti on/tauti ei ole

o tauteja eli positiivisia tuloksia löytyy harvoin 

 Eläinten jäljitettävyys on osa elintarviketurvallisuutta, eläimistä pidetään 
rekistereitä ja tehdään ilmoituksia eläinkohtaisesti 
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Pienteurastamo- valvonta



 Teurasmäärätietoja kerätään 
– teurasilmoituksista (LUKEn tilastot)

– Tarkastuseläinlääkäreiden kuukausi-ilmoituksista (lihantarkastustiedot)

 Työ on osittain päällekkäistä ja tavoitteena on yksinkertaisempi 
keräystapa

 Hyväksyttyä lihaa tuotettiin vuonna 2017 teurastamoissa yhteensä 
(sisältää punaisen lihan ja siipikarjan, mutta ei poroja eikä riistaa)
– 385 960 696 kg suurissa

– 6 646 856 kg pienissä

 pienteurastamoissa teurastetaan hyväksyttyä lihaa alle 2 % koko 
maan tuotannosta
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Pienteurastamo- teurasmäärät



 Evira hyväksyy pienteurastamot, kuten myös isot teurastamot ja 
teurastamojen yhteydessä olevat  laitokset (kuten leikkaamot) 

 Yhteydessä oleva laitos tarkoittaa samalla tontilla ja samalla rajatulla 
alueella sijaitsevaa laitosta

 Hyväksymishakemus tehdään kirjallisena Eviraan. Esim sposti
lita@Evira.fi

 Ei ole lomaketta, mutta se on kehitteillä kuten myös 
hyväksymisopas
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Hyväksyminen

mailto:lita@Evira.fi


 Pienteurastamo saa 1200 eläinyksikköön (tai 180 000 lintuun) asti 
subventiota, subventio on 30-50% lihantarkastuskustannuksista, 
(MMMa Evira maksuasetus 1425/2016) 

 Subvention arvo on noin puoli miljoonaa

 Myös hyväksyminen on maksullista, (MMMa Evira maksuasetus 
1425/2016) 

 Lihantarkastuksen hinta, subventio huomioiden, on noin                       
85 €/kerta pienteurastamolle
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Maksut



Näytteet
Teurastamon omavalvontanäytteet
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 Johdanto

 Teurastamon omavalvontanäytteet (OV-näytteet)

– Näytteenotto: TEURASTAMO

• Ruhopuhtausnäytteet

• Salmonellanäytteet

• EHEC-näytteet

– Näytteenotto: LEIKKAAMO/VALMISTELAITOS

 Rakenteelliset vaatimukset, pienteurastamo
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Tässä esityksessä



 Pienteurastamolla otettavat näytteet ovat lähinnä mikrobiologisia

 Pitkälle jalostettuihin tuotteisiin voi liittyä näytteenottovelvoitteita

 (Pien)teurastamo tekee näytteenottosuunnitelman 

 Omavalvontanäytteiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä 
päättää teurastamo itse

– Tarkastuseläinlääkäri valvoo että toimenpiteet ovat riittäviä 
elintarviketurvallisuuden osalta
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Omavalvontanäytteet
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OMAVALVONTANÄYTTEET

TEURASTAMO



LAIN EDELLYTTÄMÄT NÄYTTEET

 Ruhojen pintahygienia
– aerobisten mikro-organismien pesäkeluku, aluksi kerran viikossa
– Enterobakteerit, aluksi kerran viikossa

 Salmonella ruhoissa
– Sika & nauta: 2 x imusolmukenäyte + 2 x pintasivelynäyte
– Siipikarja: niskanahkanäytteet 1–6 krt vuodessa
– Muut: aluksi kerran viikossa

 EHEC- valvontaohjelma
o Naudat: 2 ulostenäytettä kun teurastetaan > 100 nautaa vuodessa 
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Näytteenotto: TEURASTAMO



 TAULUKKO: Pienteurastamon omavalvontanäytteenotto. Huomaa, että salmonellan 4 
näytteenottokertaa tarkoittaa 2 imusolmukenäytettä ja 2 sivelynäytettä yhteenlaskettuna. 
Siipikarjan salmonellanäytteenoton tiheyteen vaikuttaa teurastettavien lintujen lukumäärä. 
Jos teurastetaan alle 100 nautaa vuodessa, ei tarvitse ottaa yhtään EHEC-näytettä, muutoin 
otetaan vähintään kaksi näytettä. Lyhenteet: krt = kerta, vk = viikko. * = tulosten ollessa 
hyviä, näytteenottoa mahdollista harventaa.
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Näytteenottotiheys: teurastamo

Eläinlaji Ruhopuhtaus

(aerobiset mikro-organismit 

ja enterobakteerit)

Salmonella EHEC

Sika 1 krt/vk* 4 krt/vuosi -

Nauta 1 krt/vk* 4 krt/vuosi 0–2 näytettä/vuosi

Hevonen 1 krt/vk* 1 krt/vk* -

Lammas / Vuohi 1 krt/vk* 1 krt/vk* -

Siipikarja - 1–6 krt/vuosi -

Riista sovelletaan vastaaviin 

tuotantoeläinlajeihin

esim. villisika = sika

sovelletaan vastaaviin 

tuotantoeläinlajeihin

esim. villisika = sika

sovelletaan vastaaviin 

tuotantoeläinlajeihin

esim. hirvi = nauta



 Miksi tehdään: prosessihygienian seuranta

– koskee ainoastaan sikoja, nautoja, hevosia, lampaita ja vuohia

– koskee osin myös riistaa (toimijan vastuu)

 Mitä ja miten tutkitaan:

– Kaksi vaihtoehtoista tapaa: destruktiivinen näyte TAI sivelynäyte

– Aerobisten mikro-organismien pesäkeluku

– Enterobakteerit

 Miten paljon bakteereita on ok:

– Eläinlaji- ja menetelmäkohtaiset suositukset

– EU-lainsäädännöstä raja-arvot (pieni m – iso M) eläinlajeittain
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Ruhojen pintahygienia



Mtv3 lifestyle
1.3.2017
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Ruhojen 
pintahygienia
vaikuttaa loppu-
tuotteeseen
saakka 
(myyntiaika)



 Koskee: sika, nauta, hevonen, lammas ja vuohi 
– Sovellettava myös riistaan

 ALUKSI näytteenotto on tiheää: 1 kerta/viikko
– Näytteet otetaan viikonpäivää vaihtaen siten, että kaikkina viikonpäivinä on 

otettu joskus näyte 

 Jos tulokset olleet 6 viikon ajan putkeen hyvät, vähennetään: 
– 1 kerta 2 viikon välein

 Jos tulokset olleet 10 kertaa peräkkäin hyvät, viranomainen voi vähentää 
määrää edelleen (kts. Seuraava taulukko). Vuosittainen teurasmäärä 
vaikuttaa näytteenottotiheyteen.
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Ruhojen pintahygienia



 TAULUKKO. Harvennettu näytteenotto pienteurastamossa (ruhopuhtauden seuranta), 
voidaan myöntää viranomaisen luvalla jos aikaisemmat tulokset olleet hyviä. Näytteistä 
tutkitaan aerobisten mikro-organismien pesäkelukumäärä ja enterobakteerit. Lisäohjeita 
Eviran ohjeessa 10501/2: elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset. 
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Ruhojen pintahygienia –
harvennettu näytteenotto

teurasmäärä 

(eläinten lkm) 

vuodessa 

Sika Nauta Hevonen Vuohi / Lammas

alle 100

-

ei ruutiininomaista 

näytteenottoa

ei ruutiininomaista 

näytteenottoa -

alle 300 ei ruutiininomaista 

näytteenottoa - -

ei ruutiininomaista 

näytteenottoa

100 – 1 000 - 1 näyttenotto-kerta 

vuodessa

1 näyttenotto-kerta 

vuodessa

-

300 – 1 000 1 näyttenotto-kerta 

vuodessa

- - 1 näyttenotto-kerta 

vuodessa

1 000 – 5 000 4 näytteenotto-

kertaa vuodessa

4 näytteenotto-

kertaa vuodessa

4 näytteenotto-

kertaa vuodessa

-

1 000 – 10 000 - - - 4 näytteenotto-

kertaa vuodessa



 MITÄ TEHDÄÄN, JOS ISO M YLITTYY?

 Mikrobikriteeriasetus: Jos bakteerimäärä on noususuuntainen, 
pitää tilanteeseen puuttua jo ennen kuin iso M ylittyy. 

 Jos alkaa nousta tai nousee yllättäen: 

– Selvitetään miksi ruhot ovat likaisia/ruhoissa on bakteereita

 Kannattaa myös arvioida että oma näytteenotto on oikein tehty ja 
näytteet lähetetty  suoraan tutkimuslaboratorioon

Eviran ohje 10501/2 22

Ruhojen pintahygienia



 Naudat ja siat (+siipikarja) kuuluvat salmonellavalvontaohjelmaan

– Nauta = tarkoittaa vain nautoja, ei siis kaikkia nautaeläimiä

– Emakko ja karju lasketaan sioiksi

 Lampaat, vuohet ja hevoset eivät kuulu ohjelmaan, mutta ruhoista 
otetaan näytteitä mikrobikriteeriasetuksen mukaisesti

 Salmonellalla nollatoleranssi, eläinlajista riippumatta

– (Suomen erityinen salmonella-vapaus)
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Salmonella



 Kerätään näytteitä ruhojen pinnasta ja imusolmukkeista.

– 2 x pintasivelynäyte 

• 1 pintasivelynäyte = naudalla 3 ja sialla 2 sivelynäytettä /ruho

– 2 x imusolmukenäyte

• 1 imusolmukenäyte = yhdeltä naudalta kerätään vähintään 5 
imusolmuketta ohut- ja umpisuolialueelta
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Salmonella: Naudat ja siat



 Siipikarja: kana, kalkkuna, helmikana, ankka, hanhi

 Näytteenottotiheys riippuu teurastettavien eläinten lukumäärästä

– alle 10 000 lintua: 1 näytteenottokerta / vuosi

– 10 000 – 100 000 lintua: 3 näytteenottokertaa / vuosi

– 100 000 – 150 000 lintua: 6 näytteenottokertaa / vuosi

 1 näytteenottokerta = 15 ruhon niskanahkanäytteet. Nämä 15 
näytettä yhdistetään viideksi näytteeksi. Samaan näytteeseen 
yhdistettävät näytteet pitää olla kerätty saman parven linnuista.
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Salmonella: siipikarja



 1 näyte = 5 ruhosta kerätyt pintasivelynäytteet (hankaava sieni)

 ALUKSI näytteitä 1 kerta/viikko
– Näytteet otetaan viikonpäivää vaihtaen siten, että kaikkina viikonpäivinä on 

otettu joskus näyte 

 Jos 30 peräkkäistä viikkoa tulos ollut hyvä vähennetään:

– 1 näytteenottokerta / 2 viikkoa

 Jos tulokset edelleen hyviä, voi valvontaviranomainen sallia 
näytteenoton harventamista edelleen (kts. seuraava taulukko)
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Salmonella: 
Lampaat, vuohet ja hevoset



 TAULUKKO: Salmonellan harvennettu näytteenotto. Viranomaisen luvalla 
voidaan salmonellan omavalvontanäytteenottoa harventaa seuraavasti
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Salmonella:
harvennettu näytteenotto (lampaat, vuohet ja hevoset)

teurasmäärä

(eläinten lkm vuodessa)

Hevonen Lammas / Vuohi

alle 100 ei rutiininomaista näytteenottoa -

alle 300 - ei rutiininomaista näytteenottoa

100 – 1 000 1 kerta vuodessa -

300 – 1 000 - 1 kerta vuodessa

1 000 – 5 000 4 kertaa vuodessa -

1 000 – 10 000 - 4 kertaa vuodessa



 Mitä tehdään, jos näytteenoton tuloksena on ”salmonella-
positiivinen”?

 MMMa 134/2015: otetaan lisänäytteitä

– Jos salmonella todetaan ruhosta lampaalla/vuohella/hevosella, 
suositellaan samaa toimintatapaa

Eviran ohje 10501/2
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Salmonella: toimenpiteet



Maaseudun tulevaisuus, 
20.4.2018
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Seuranta on tärkeää, isoilla ja 
pienillä



 Tutkimus koskee vain nautoja

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/EEO/2006 Nautojen 
EHEC-tutkimukset teurastamossa ja pitopaikassa

 Jos teurastetaan alle 100 nautaa vuodessa, EHEC-näytteitä ei 
tarvitse ottaa

 Jos teurastetaan VÄHINTÄÄN 100 nautaa, on otettava ainakin kaksi 
näytettä vuodessa
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EHEC



 EHEC:iä tavataan yhä useammin

 voi tappaa etenkin lapsia, sairaita ja vanhuksia
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EHEC:n merkitys

Lähde: THL



 Kampylobakteerien tutkimusvelvoite ei koske pienteurastamoita

 Eviran ohje 10501/2: Ohje elintarvikealan toimijoille, 
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset

– Liite 1 A: omavalvonnan suositellut näytteenottotiheydet liha-alan 
laitoksessa, Pienteurastamo ja teurastamo

Eviran ohje 10501/2
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Muuta 
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OMAVALVONTANÄYTTEET

LEIKKAAMO/VALMISTELAITOS



 Miksi näytteitä otetaan
– Prosessihygienian seuranta

• Tuotteiden laatu ja myyntiaika

• Jauheliha ja raakalihavalmisteet

– Turvallisuusvaatimukset

• Nollatoleranssi: kuluttajalle voi aiheutua hengenvaara

• Salmonella ja Listeria

• Raa’at ja kypsät (sellaisenaan syötävät) tuotteet

– Pintapuhtauden seuranta

– Muut suositellut tutkimukset 

• STEC, Yersinia enterocolitica, salmonella
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Näytteenotto:
LEIKKAAMO/VALMISTELAITOS



Prosessihygieniaa ja turvallisuutta seurataan valmistettujen tuotteiden, 
käytettyjen laitteiden ja veden kautta.

 Tutkittavat tuotteet
o Jauheliha ja raakalihavalmisteet
o Siipikarja: liha ja jauheliha
o Kypsät, sellaisenaan syötävät tuotteet (pakollista vain listerian osalta, eli esiintyy 

/ei esiinny)

 Pintapuhtaus
o Laitteet ja pinnat
o Vesi ja jää

o HUOM. Toimija päättää itse, onko tuote tarkoitettu syötäväksi 
sellaisenaan vai ainoastaan kypsennettynä.
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Näytteenotto: 
LEIKKAAMO/VALMISTELAITOS



Prosessihygienian seuranta/vaatimukset

 Aerobiset mikro-organismit ja E. coli (kaikki eläinlajit)

 Näytteet otetaan valmistusprosessin lopussa
– Aluksi 1 kerta/viikko

– Jos tulokset hyviä 6 vk putkeen, voidaan näytteenottoa harventaa: 

• 1 näyte/2 viikkoa (ei mekaanisesti erotetun lihan tuotannossa)

– Jos edelleen 10 peräkkäistä näytteenottokertaa hyvät tulokset, voi viranomainen 
hyväksyä:

• Alle 10 000 kg vuodessa: 1 krt/v

• 10 000 – 100 000 kg/vuodessa: 3–12 krt/v

• HUOM. Jos tuotantomäärä on alle 100 000 kg/vuosi: viranomainen voi vapauttaa 
näytteenotosta kokonaan 

– Jos laitoksessa tuotetaan jauhelihaa eri eläinlajeista, niin näytteitä voidaan ottaa 
samassa suhteessa kuin niitä tuotetaan. Toimija voi myös halutessaan ottaa kaikki 
jauhelihanäytteet vain yhdestä jauhelihalajista riskinarvioinnin perusteella. 
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Prosessihygienia



Turvallisuusvaatimus
– Jauheliha, mekaanisesti erotettu liha, raakalihavalmisteet, lihavalmisteet 

 EU:ssa käytetään kahta eri näytekokoa, 25 g ja 10 g
 Suomessa salmonella tutkitaan yleensä 25 g:n näytteestä (Suomen 

salmonellaerityistakuut) 
– Erityistakuu koskee vain näistä eläimistä tehtyjä raakalihavalmisteita: nauta, sika, kana, 

kalkkuna, helmikana, ankka, hanhi
– Toimija voi itse valita, onko tuote tarkoitettu syötäväksi raakana vai kypsennettynä

• vaikuttaa näytekokoon eli  25 g (raaka) vai 10 g (kypsä) näyte
• Jos valmistaja määrittelee tuotteensa kypsennettynä syötäväksi ja käyttää 

tutkimuksissa 10 g näytemäärää, pakkauksiin on tehtävä mikrobikriteeriasetuksen 
mukainen merkintä kypsennyksestä.. 

 Huomioi
– Jos tuotepaketissa ei ole merkintää ”tuote on kypsennettävä läpikotaisin ennen 

syömistä,” tuote on tutkittava Listeria monocytogenes -bakteerin varalta!
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Turvallisuus: salmonella ja listeria



Jos raja-arvot ylittyvät…

 Salmonella: tuotteet vedetään takaisin

 Prossessihygieenisiin ylityksiin etsitään syitä 
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Toimenpiteet: 
prosessihygienia ja salmonella



 Listeriaa yli raja-arvon sisältävät tuotteet vedetään takaisin

 Jos tuote on sellainen että listeria siinä voi lisääntyä, vedetään 
takaisin

 Selvitetään syitä: Saastuminen raaoista lihoista 
(ristikontaminaatio?) ja onko myyntiaika liian pitkä?

 !! Listeriaa tutkitaan kypsistä tuotteista jotka voivat 
kuumennuksen  jälkeen saastua  (kontaminoitua)
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Toimenpiteet, Listeria
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Kaikkialla ei osata

Maaseudun tulevaisuus
14.3.2018

Iltalehti 2.10.2008



 Pienteurastamon yhteydessä olevissa laitoksissa tutkitaan 
yleisimmin

– Aerobiset mikro-organismit

– Enterobakteerit TAI  E. coli

– Yllä olevia tutkitaan 2–26 kertaa vuodessa

– (Salmonella jos liha ei ole peräisin Suomesta, Ruotsista tai Norjasta)

– (Listeria monocytogenes, jos valmistetaan kypsiä, sellaisenaan syötäviä 
tuotteita)
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Pintapuhtaudesta
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Pintapuhtaus
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Pintapuhtaus



 Jos pintapuhtausnäytteissä raja-arvot paukkuvat: 
SIIVOTAAN
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Toimenpiteet



 STEC
– Näytteenottoa harkitaan tuotteen käyttötarkoituksen ja kohderyhmän 

mukaan 

– Nauta ja lammas: jauheliha ja raakalihavalmisteet

• suositellaan esim. sellaisenaan syötävälle jauhelihalle (esim. tartarpihvit)

– Nauta ja lammas: sellaisenaan syötävät lihavalmisteet 

 Kampylobakteeri
– Siipikarja: jauheliha ja sellaisenaan syötävät lihavalmisteet 

 Yersinia enterocolitica
– Sika: sellaisenaan syötävät lihavalmisteet 

 Salmonella
– Sellaisenaan syötävät lihavalmisteet (mm. leikkeleet, lihahyytelö, 

maksapasteijat, lihapyörykät ja kypsät kananugetit)

– Harkinnan mukaan, erityisesti kun raaka-aineena käytetään ulkomaista lihaa 
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Suositukset



TAULUKKO. Näytteenottotiheys 
pienessä lihanleikkaamossa ja 
lihavalmistelaitoksessa. Jos 
tuote syödään vain 
kypsennettynä, pakkauksessa 
on oltava tästä merkintä. 
Lyhenteet: krt = kerta, vk = 
viikko, kk = kuukausi, ma = 
mikrobikriteeriasetus, Suomi = 
Suomen salmonella-
valvontaohjelmaan perustuva 
luku, suositus = Eviran suositus, 
* = tulosten ollessa hyviä, 
näytteenottoa on mahdollista 
harventaa. Näytteenottotiheys 
riippuu vuosittaisesta 
tuotantomäärästä, joka 
luokitellaan
- alle 10 000 kg/v (1 krt/v) 

- 10 000 – 100 000 kg/v (3–12 krt/v)

- HUOM. Jos tuotantomäärä on alle 
100 000 kg/vuosi: viranomainen voi 
vapauttaa näytteenotosta kokonaan 
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Yhteenvetoa, tuotteet ja pinnat
Aerobiset 

mikro-

organismit 

E. coli Salmonella

Listeria 

monocytogenes

jauheliha 

syödään vain 

kypsennettynä

1 krt/vk* 1 krt/vk*

1 krt/vk* (ma) 

TAI

1 krt/kk (suomi)

-

raakalihavalmis

te, syödään vain 

kypsennettynä

1 krt/vk* 1 krt/vk*

1 krt/vk* (ma) 

TAI

1 krt/kk (suomi)

-

siipikarjan liha

1 krt/vk* 1 krt/vk*

1 krt/vk* (ma)

TAI

1 krt/kk* 

(Suomi)

-

siipikarjan 

jauheliha ja 

raaka-

lihavalmisteet

1 krt/vk* 1 krt/vk* 1 krt/vk*

2–12 krt/vuosi* 

tuotteesta ja 

tuotantomääräs

tä riippuen

sellaisenaan 

syötävät 

lihavalmisteet

- - 1–16 krt/vuosi 

(suositus)

2–12 krt/vuosi* 

tuotteesta ja 

tuotantomääräs

tä riippuen

sellaisenaan 

syötävät 

siipikarjan 

lihavalmisteet

- - 1–16 krt/vuosi 

(suositus)*

2–12 krt/vuosi* 

tuotteesta ja 

tuotantomääräs

tä riippuen

laitteet ja 

pinnat, 

LEIKKAAMO

2–26 

kertaa/vuosi

2–26 

kertaa/vuosi

1 näyte/päivä/

eläinlaji

2–6 

kertaa/vuosi



 Aistinvarainen seuranta ja riskiperusteinen näytteenotto

 Riskiperusteinen näytteenotto 
– elintarvikeprosesseissa käytettävän veden ja jään laatu 

 Kohdennettu näytteenotto 
– Enemmän: tilanteet, jossa vesi päätyy sellaisenaan syötäviin elintarvikkeisiin 
– Vähemmän: vesi päätyy kypsennettävään elintarvikkeeseen / pesuvedeksi 

kontaktipinnoille Jään kanssa kosketuksissa olevien pintojen, laitteiden ja välineiden 
puhdistumisen arviointiin on hyvä käyttää myös pintapuhtausnäytteitä. 

 Tutkimusten tiheys, näytteenottopisteet ja tehtävät analyysit on merkittävä 
näytteenotto-ohjelmaan
– Vaihtele näytteenottopisteitä säännöllisesti niin, että kaikki käydään läpi 3 vuodessa
– Kausiluonteinen toiminta: vesinäyte ennen toiminnan aloittamista 
– Jos näytteenottotulokset ovat täyttäneet laatuvaatimukset ja -tavoitteet pitkältä 

ajalta, näytteenottoa voidaan vähentää. 

Eviran ohje 10591/1
47

Vesi - Eviran ohje 



Eviran ohje 10591/1
48

Vesi- Näytteenotto



Eviran ohje 10591/1
49

Jää- näytteenotto



 Eviran ohje 10501/2: Ohje elintarvikealan toimijoille, 
Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset

– Liite 1 C–D: omavalvonnan suositellut näytteenottotiheydet liha-alan 
laitoksessa, Pienteurastamo ja teurastamo

 Eviran ohje 10591/1: Veden ja jään valvonta 
elintarvikehuoneistossa
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Lisää luettavaa



Rakenteelliset vaatimukset
pienteurastamo



Kriittisiä vaiheita teurastuksessa

1. Eläin on tunnistettu

2. Eläin on puhdas 

3. Ruho on teurastamisen jälkeen puhdas

Perustelu:

1. Eläintaudit 

2. LANNAN ja suoliston MIKROBIEN JOUKOSSA pilaajamikrobeita, 
tautia aiheuttavia mikrobeja

3. Lantaa ja suolen sisältöä ei saa tulla ruhon pinnalle, eikä elinten 
pinnalle



2. Luku II  Teurastamo

• Oltava riittävä määrä huoneita  toimintoihin nähden. Erityisesti on 
oltava erillinen huone mahojen ja suolien tyhjennykselle ja 
puhdistukselle, paitsi JOS  toimivaltainen viranomainen sallii, että  
tietyssä teurastamossa tämä toimenpide tehdään samassa tilassa 
mutta aina eri aikaan eli käytetään  ajallista erottamista



2. Teurastamo

i) tainnutus ja verenlasku

ii) sikoja teurastettaessa kalttaus, karvanpoisto, kaavinta ja poltto

iii) sisäelinten poisto ja jatkokäsittely

iv) puhdistettujen suolien ja mahojen käsittely

v) muiden eläimen osien valmistelu ja puhdistus, erityisesti nyljettyjen 

päiden käsittely, ellei se tapahdu teurastuslinjalla

vi) muiden eläimen osien pakkaaminen ja

vii) lihan lähettäminen;

ERI TILA TAI ERI AIKA



2. Teurastamo

• ristikontaminaation esto: ruhot, jossa on vielä vuota päällä, eivät 
saa koskettaa nyljettyjä ruhoja. Nyljetty ruho tai poltettu sian ruho 
ei saa koskea laitteisiin

• ristikontaminaatiota varottava myös jos  teurastamossa on 
useampia linjoja.

• työvälineet on desinfioitava 82 asteisella vedellä tai vastaavalla 
tavalla.

• Käsienpesulaite ei saa olla saastutusväline

• Tilojen, joissa säilytetään ’’hylättyä’’ eli kelpaamatonta lihaa tai 
jälkitarkastettavaa lihaa, tulee olla lukitut.



Käsienpesulaitteet

• Käsienpesualtaiden hanat eivät saa olla käsikäyttöisiä tiloissa, joissa 
käsitellään suojaamatonta elintarviketta eivätkä tällaisiin tiloihin 
johtavissa sulku- tai muissa tiloissa, joissa kädet pestään 
välittömästi ennen tuotantotiloihin menemistä. Hanat voivat olla 
käsikäyttöisiä suojaamattomia elintarvikkeita käsittelevän 
henkilökunnan käymälätiloissa, jos laitoksella on käytössään sulku-
tai muut tilat, joissa henkilökunta pesee kätensä ennen 
tuotantotiloihin menemistä. 



lisävaatimuksia

1. Laitoksessa ei tarvitse olla tiloja eläintenkuljetusajoneuvojen 
pesemiselle, jos laitoksen hyväksymisen yhteydessä on hyväksytty 
kuljetusautojen peseminen muualla

2. Laitoksen edustan, josta eläimet puretaan tai tuodaan sisään, on 
oltava viemäröity ja valaistu sekä päällystetty siten, että eläimet eivät 
likaannu purkamisen tai teurastamoon tuomisen aikana.



lisävaatimuksia

3. Laitoksen navetan karsinoiden on oltava numeroituja. Karsinoissa 
on oltava välineet tai laitoksessa on oltava järjestelmä, joiden avulla 
tarkastuseläinlääkäri voi osoittaa tai selvittää eläinten elävänä 
tarkastuksessa hyväksytyt eläimet.

4. Kulkureitillä navetasta teurastustilaan on oltava työjalkineiden 
pesutila ja -laitteet sekä käsienpesuallas.

5. Laitoksessa on oltava kattoradat tai muu laitteisto, joiden avulla 
teurastus voidaan suorittaa niin, että liha ei kosketa lattiaa, seiniä tai 
laitteita. Kattoradan tai muun laitteiston on jatkuttava leikkaamoon 
tai ruhojen lastauspaikalle asti.



lisävaatimuksia

• 6. Teurastusosaston on oltava riittävän iso niin, että teurastus voidaan 
suorittaa hygieenisesti. Teurastuslinjan likainen osa on aina erotettava 
puhtaasta osasta rakenteellisesti tai toiminnallisesti. Nyljettävien eläinten 
teurastuksessa puhtaan ja likaisen alueen raja on vuodanvedon ja 
suolistuksen aloittamisen välissä. Sian teurastuksessa raja on viimeisen 
karvojenpoistotoimenpiteen ja suolistuksen aloittamisen välissä

• 7. Lihantarkastuksen jälkeen on teurastamossa oltava normaalilinjalta 
eroava sivuraide, jossa voidaan tehdä tarkempi tarkastus ja tarvittaessa 
hylkääminen sekä hylättyjen osien poistaminen ja punnitseminen. Ruho ja 
elimet on voitava palauttaa sivuraiteelta normaalilinjalle tai ohjata ne 
erilliseen lukittavaan jäähdyttämöön säilytettäviksi siihen saakka, kunnes 
lihantarkastus on suoritettu.



Lisävaatimuksia-

8. Teurastamossa on oltava erilliset riittävän suuret kylmätilat ruhojen 
ja elinten jäähdyttämiseen ja niiden säilyttämiseen.

9. Laitoksessa on oltava tila itsestään kuolleiden eläinten 
raadonavauksen suorittamiseen.

10. Jos laitos ottaa vastaa biisoneita, joiden teurastus on aloitettu jo 
pitopaikassa, on noudatettava tämän asetuksen luvun 4.1. kohdan 3 
vaatimuksia. = on niiden vastaanottamiseen ja säilytykseen oltava 
erillinen tarvittaessa jäähdytetty tila. Erillistä tilaa ei kuitenkaan tarvita, 
jos eläimen teurastamista jatketaan välittömästi laitokseen tuonnin 
jälkeen + asiakirjat + suolet, jos suolistus tehty



Lisävaatimuksia-lihantarkastus

• 1. Post mortem -lihantarkastuksen suorittamista varten tulee teurastuslinjalla olla riittävästi
asianmukaisesti varustettua tilaa, jossa lihantarkastus pystytään suorittamaan vaikeuksitta
ja jossa on riittävä valaistus sekä mahdollisuus käsien pesuun ja työvälineiden desinfiointiin.
Jos lihantarkastus joudutaan suorittamaan muualla kuin teurastuslinjassa, esimerkiksi
jäähdyttämössä, on lihantarkastus pystyttävä suorittamaan vaikeuksitta myös
tässä tilassa. (444/2016)
• 2. Ruhot tulee esittää lihantarkastukseen vapaasti riippuvina, jotta ruhon symmetria voidaan
arvioida. Vaatimuksesta voidaan poiketa siipikarjan ja jäniseläinten pienteurastamossa,
jos Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt poikkeavan järjestelyn.
• 3. Jos lihantarkastusta ei suoriteta välittömästi teurastuksen jälkeen, tulee laitoksessa olla
tilat kaikkien lihantarkastuksessa tarvittavien eläimen osien säilyttämiseen erillään ja siten
että niiden yhteenkuuluvuus voidaan taata.
Edellä mainitusta poiketen siipikarjan ja tarhattujen kanien osalta on mahdollista myös
ruhojen ja muiden lihantarkastuksessa tarvittavien eläimen osien eräkohtainen yhdistäminen.
(444/2016)



Lisävaatimuksia-ilmoittaminen

• 1.Teurastuksen tulee olla suunniteltua ja ennakoitua siten, että 
lihantarkastuksen järjestäminen on mahdollista. Teurastus tulee 
ajoittaa siten, että lihantarkastus voidaan suorittaa virka-aikana, 
jollei valvontaviranomaisen kanssa ole muuta sovittu.

• 2. Pienteurastamotoimijan on ilmoitettava lihantarkastuksesta 
vastaavalle valvontaviranomaiselle vähintään kaksi arkipäivää 
aikaisemmin ennalta sovitulla tavalla, milloin eläimiä aiotaan 
teurastaa. Poroteurastamotoimijan on tehtävä vastaava ilmoitus 
vähintään vuorokautta ennen teurastusta. Kuitenkin niiden porojen, 
joihin sovelletaan alkutuotantoasetuksen liitteen 2 1.2 luvun 1 
kohtaa, lihantarkastustarpeesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa. 
Riistan käsittelylaitoksen toimijan tulee ilmoittaa 
lihantarkastustarpeesta riittävän ajoissa.



 Alle 1 000 eläinyksikköä vuodessa teurastavat pienteurastamot 
voivat hyödyntää tässä kohdassa olevia helpotuksia edellyttäen, 
että elintarviketurvallisuus ja eläinten hyvinvointi eivät vaarannu. 
Myös yli 1 000 eläinyksikköä vuodessa teurastavat 
pienteurastamot voivat hyödyntää tässä kohdassa olevia 
helpotuksia Elintarviketurvallisuusviraston tapauskohtaisen 
arvioinnin perusteella

 Laitosasetus 495/2014, Liite 2
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Pienteurastamo - helpotukset



1. Pienteurastamoilta ei vaadita navettaa, jos teurastettavia eläimiä ei säilytetä yön yli ennen

niiden teurastusta. Tällöin eläimillä on oltava vähintään asianmukaiset odotustilat.

Odotustilojen on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen

III jakson I luvun II kohdan 1 c eläinten hyvinvointia ja elävänä tarkastusta koskevat

vaatimukset sekä lopetusasetuksen liitteen II 1 ja 2 kohtien säilytystiloja koskevat

vaatimukset. Sairaiksi epäillyt eläimet on pystyttävä erottamaan terveistä.

2. Pienteurastamossa tainnutus ja verenlasku voidaan tehdä teurastustilassa, jos niitä varten

on selvästi erotettu paikka.

3. Pienteurastamossa ei edellytetä sivuraidetta. Pienteurastamossa on kuitenkin oltava

mahdollisuus ruhojen ja elinten tarkempaan tarkastukseen sekä hylättyjen osien poistamiseen.

4. Pienteurastamoilta ei edellytetä erillistä lukittavaa tilaa jälkitarkastukseen otetun lihan säilytykseen. 
Pienteurastamon jäähdyttämössä on kuitenkin oltava jälkitarkastukseen otettuja ruhoja ja elimiä varten 
erillinen alue, jossa ruhot ja elimet voidaan pitää merkittyinä ja erillään muista ruhoista ja elimistä. 
Jäähdyttämön on oltava lukittava.

5. Pienteurastamossa ei tarvitse olla erillistä elinjäähdyttämöä, jos elimet jäähtyvät ruhojäähdyttämössä 
enintään 3 ˚C:n sisälämpötilaan.
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Sorkkaeläimet  luku 2.1.1 



 Elintarviketurvallisuusvirasto voi tapauskohtaisen arvioinnin perusteella sallia, että

pienteurastamossa naudan ja hevosen ruhot voidaan nylkemisen, suolistuksen ja elinten 
irrotuksen sekä ruhon halkaisun jälkeen katkaista poikittaissuunnassa kahteen osaan ennen

post mortem -tarkastuksen suorittamista jäähdyttämössä. Halkaistujen ruhojen, jäljempänä

puoliruho, katkaisu on voitava tehdä hygieenisesti ja ruhon osien yhteenkuuluvuus on

voitava varmistaa lihantarkastuksessa.

 Helpotus koskee vain sellaisia pienteurastamoita, joissa jäähdyttämön korkeus ei 
mahdollista

naudan ja hevosten puoliruhojen säilyttämistä ilman, että ne katkaistaan poikittaissuunnassa

kahteen osaan.

 Tarkastuseläinlääkäri voi kuitenkin kieltää naudan tai hevosen puoliruhojen katkaisun,

jos ante mortem -tarkastuksen, eläintä koskevien elintarvikeketjutietojen tai muun syyn

perusteella on aihetta suorittaa kyseisen eläimen post mortem -tarkastus katkaisemattomista

puoliruhoista.
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Sorkkaeläimet  luku 2.1.1 



 Enintään 150 000 lintua vuodessa teurastavilta pienteurastamoilta 
ei edellytetä erillistä lukittavaa tilaa jälkitarkastukseen otetun 
lihan säilytykseen. 

 Pienteurastamon jäähdyttämössä on kuitenkin oltava 
jälkitarkastukseen otettuja ruhoja ja elimiä varten erillinen alue, 
jossa ruhot ja elimet voidaan pitää merkittyinä ja erillään muista 
ruhoista ja elimistä.  Jäähdyttämön on oltava lukittava.

 Myös yli 150 000 lintua vuodessa teurastavat pienteurastamot 
voivat hyödyntää tämän kohdan helpotusta 
Elintarviketurvallisuusviraston tapauskohtaisen arvioinnin 
perusteella.
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Siipikarja luku 3.1.3



LEIKKAAMO

• Leikkaaminen pitää tehdä ripeästi, liha ei saa jäädä seisomaan 
leikkuutilaan

• Pakatulle  ja suojaamattomalle lihalle tulee olla omat varastot, paitsi 
jos varastointi tapahtuu eri aikaan tai jos pakkausmateriaali ei voi 
aiheuttaa lihan saastumista

• Yleinen tavoite leikkaamon rakenteissa on, että hygieeninen 
leikkaaminen on mahdollista.

• Käsienpesulaitevaatimus ja välineiden desinfiointivaatimus on sama 
kuin teurastamolla.



EU 853/2004: LIITE II, 5 Luku V Hygienia 
leikkaamossa

Saastuminen tulee estää tai minimoida. Tuotava lihaa 
vähitellen työtiloihin.

• Lämpötilavaatimus: liha 7ºC ja muut osat 3ºC. 

• 12 ºC huonelämpötilalla tai vastaavalla järjestelmällä (luiden poisto, 
leikkaaminen, viimeistely, viipalointi, kuutiointi, kääriminen ja 
pakkaaminen). Jos leikkaamo on teurastamon yhteydessä tai ruhojen 
kuljettamiseen lämpimämpänä erikoistuotteita varten, on viranomaisen 
lupa (kts kohta 7, luku VII),  luiden poisto ja leikkaaminen voidaan tehdä 
myös lämpimämmälle lihalla.



Leikkaamohygienia

• Jos hyväksyntä eri lajien käsittelyyn, ristikontaminaatiota vältettävä ja 
tarvittaessa eri lajit käsitellään eri aikaan tai eri tiloissa.

• Kondenssivesi tulee kerätä pois siten että ruhot eivät likaannu

• Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja 
tarhatun riistan pienteurastamo, poroteurastamo ja riistan 
käsittelylaitos voidaan hyväksyä leikkaamoksi, vaikka sillä ei ole 
erillistä huonetta

lihan leikkaamiseen, jos se täyttää eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
hygienia asetuksessa leikkaamolle asetettujen vaatimusten lisäksi tämän 
laitosasetuksen vaatimukset =Leikattavaksi tuleva liha on tarkastettava ja 
tälle tarkastamiselle ja mahdolliselle puhdistamiselle pitää olla  tila ja 
laitteet



 8.1. Jauhelihaa ja raakalihavalmisteita valmistavan laitoksen 
rakenteelliset lisävaatimukset

 Valvontaviranomainen voi laitoksen hyväksymisen yhteydessä 
hyväksyä jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistamisen 
samassa huoneessa kuin missä liha leikataan, jos valmistus 
tapahtuu joko rakenteellisesti riittävän erillään muusta 
toiminnasta tai ajallisesti erotettuna.

 8.2. Jauhelihan valmistusta koskevat lisävaatimukset

 Valmistettaessa jauhelihaa jäähdytetystä lihasta on lihan 
kääreessä, pakkauksessa tai kaupallisessa asiakirjassa oltava 
merkintä, jonka avulla voidaan selvittää teurastuspäivä.
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jauhelihasta



Luku III Hygienia

Jauheliha ja raakalihavalmisteet

• Saastuminen estetään tai minimoidaan käytetään 

seuraavia lämpötiloja:

• Raaka-aine:siipikarja 4ºC, muut 3ºC ja liha 7ºC

• Tuotteet: jauheliha 2ºC, raakalihavalmisteet 4ºC, pakasteet 

-18ºC

• a) Jauhelihan raaka-ainetta, joka on pakastettu, on 

aikaisemmin saanut säilyttää tietyn ajan ja liha on pitänyt 

pakastaa luuttomana.

• -yhä edelleen olisi laadun kannalta parempi pakastaa jauhelihan 

raaka-aine luuttomana ja säilyttää sitä vain seuraavasti;           

na 18 kk, la 12 kk si 6 


