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Luonnos asetukseksi elintarvikkeiden alkutuotannon hygieniavaatimuksista
Elintarviketeollisuusliitto saattaa kantanaan luonnoksesta asetukseksi elintarvikkeiden alkutuotannon hygieniavaatimuksista maa- ja metsätalousministeriön tietoon seuraavaa:
Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvänä muutoksen keskeisiä tavoitteita; alan toimijoille lainsäädännön aiheuttaman byrokratian vähentämistä ja elintarvikevalvonnan suuntaamista nykyistä paremmin riskiperusteiseksi.
Saatekirjeessä mainitaan, että asetusluonnoksesta on pyritty poistamaan päällekkäisyydet. Asetusluonnoksen teksti on kuitenkin vaikeasti luettavaa, koska
siinä viitataan toistuvasti muihin asetuksiin. Alkutuotannon toimijalla olisi helpompi lukea ja omaksua asetuksen sisältö, jos tekstit, joihin viitataan, olisivat
esim. vinokirjaimilla ja pienemmällä tekstillä mukana. Pidämme tärkeänä, että
toiminnanharjoittajia koskevat velvollisuudet käyvät ilmi itse asetuksessa eikä
niitä jätetä Eviran antamien ohjeiden varaan.
Liitto kiinnittää huomiota luonnoksen seuraaviin yksityiskohtiin:

4 § Omavalvonta, kolmas kappale
Helpottaakseen ja selkiyttääkseen omavalvontakuvauksen laadintaa eräät elintarvikealan yritykset ovat laatineet tuottajiensa käyttöön omavalvontakuvauksen
pohjapaperin. Elintarviketurvallisuusviraston hyväksyntää ei ole vaadittu. Asetusehdotusta luettaessa jää epäselväksi, muuttuuko tilanne tältä osin.
5 § Kirjanpito
Asetusehdotuksen tekstissä viitataan asetuksen liitteeseen 2: Toimialakohtaiset
vaatimukset alkutuotannolle. Liite on jaoteltu kahdeksaan alakohtaan tuotantosuuntien mukaan, mutta kohta 1 on yleisnimikkeellä Elintarvikeketjua koskevat
tiedot. Kyseinen kohta käsittelee kuitenkin vain teurastamoon toimitettavien
eläinten tietoja sekä niiden kirjanpitoa ja ilmoittamista teurastamolle. Kohta 1 ei
näin ollen sovellu johdannoksi muille tuotantosuunnille.

6 § Tietojen lähettäminen alkutuotannon tuotteista
Esitämme kysymyksen, onko kohta 2) tarpeen? Ymmärtääksemme minkään
lääkkeen varoajan aikana ei käytännössä saa lähettää eläimiä, maitoa tai munia
elintarvikkeeksi käytettäväksi.
Liite 1 Vaatimukset alkutuotannossa kasteluun, jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävälle vedelle
Asetusehdotuksessa todetaan, että alkutuotannon toimijan on säilytettävä todistusta käyttöönottotutkimuksesta pysyvästi. Monilla vanhemmilla tiloilla kaivot on
saatettu ottaa käyttöön jopa sata vuotta sitten eikä käyttöönottotodistusta ole
saatavissa eikä sitä voida vaatia.
Asetusehdotuksessa alkutuotannon toimijan edellytetään säilyttävän vesitutkimustuloksia kymmenen vuoden ajan. Vesitutkimuksia on kuitenkin asetusehdotuksen mukaan tehtävän kolmen vuoden välein. Kymmenen vuotta on tarpeettoman pitkä aika tutkimustulosten säilyttämiselle.
Liite 2, kohta 7 Maidontuotanto
Kohta 7.2 Lypsy
Lypsykoneen kunto ja testaus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita elintarvikehygienian kannalta. Asetusehdotuksessa edellytetään lypsykoneen testausta tarpeen mukaan ja säännöllisesti. Jotta vaatimukseen suhtauduttaisiin riittävällä
vakavuudella, esitämme asetukseen mainintaa ”vähintään 3 vuoden välein”.
Kohta 7.4 Automaattilypsyä koskevat lisävaatimukset
Maidon erottelujärjestelmän käytöstä ei tarvitse erikseen olla tietoa, koska sen
on joka tapauksessa oltava käytössä (a). Sen sijaan esitämme, että kohtaan
”Alkutuotannon toimijan on vedinten riittävän puhdistamisen varmistamiseksi
seurattava puhdistustapahtumaa säännöllisesti” lisättäisiin … seurattava puhdistustapahtumaa ja vedinten kuntoa säännöllisesti. Vedinten kunto heijastaa
suoraan lypsykoneen toimivuutta.
Liite 3, kohta 4 Maito
”Raakamaitoa ei saa muutoin käsitellä kuin jäähdyttää ja annostella kuluttajan
omaan astiaan”. Koska annostelu voi käytännössä tapahtua myös muuhun kuin
kuluttajan omaan astiaan, esitämme että lauseen loppu muotoiltaisiin esim.: …ja
annostella sellaisenaan sopivaan puhtaaseen astiaan.
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