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Lausuntopyyntö VN/13154/2020 
 
Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksen afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 
 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta 
afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen muuttamiseksi.  
 
Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy komission täytäntöönpanopäätöksen 
(2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyt-
tää eräitä asetuksen säännöksiä. Elintarviketeollisuusliitto kannattaa asetuksen tavoi-
tetta selkeyttää säännöksiä.  
 
Ehdotuksen mukaan direktiivissä edellytetty alue II luonnonvaraisessa villisiassa todetun 
afrikkalaisen sikaruton esiintymispaikan ympärille, perustettaisiin eläintautilain 33 §:n no-
jalla väliaikaiseksi rajoitusvyöhykkeeksi. Väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä noudattavia 
kieltoja ja rajoituksia koskevat poikkeukset perustuisivat toimivaltaisen viranomaisen ta-
pauskohtaiseen harkintaan. Muutos lisäisi sääntelyn selkeyttä. 
 
Luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisian 
lihan markkinoille saattamista alueilta, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sekä lihan 
käyttämistä ihmisravinnoksi näillä alueilla. Tiukennuksilla vähennettäisiin riskiä taudin le-
viämisestä villisioista kasvatettaviin sikoihin. Elintarviketeollisuusliitto pitää näitä muutok-
sia hyvinä elinkeinon tautivapauden turvaamiseksi.  
 
Luonnoksen pykälässä 13 käsitellään afrikkalaisen sikaruton vaikutuksia teurastamon 
eläinliikenteeseen. Pykälän toisen momentin lopussa viitataan pitopaikkaan. Tähän koh-
taan Elintarviketeollisuusliitto toivoo selkeytystä: poistuvatko teurastamolle asetetut 
eläinliikenteen rajoitukset pitopaikan desinfiointitoimenpiteiden vai teurastamon desinfi-
ointitoimenpiteiden jälkeen? 
 
Vyöhykkeitä ja alueita koskeva terminologia tulisi selkeyttää. Onko mahdollista lisätä niitä 
asetuksen pykälän 2 määritelmiin? Toivottavaa on, ettei vyöhyke- ja aluesanoja käytet-
täisi ilman tarkentavaa etuliitettä, jotta vältettäisiin sekaannuksia. Esimerkiksi rajoitusvyö-
hyke -termiä käytetään ainakin kahdessa eri yhteydessä:  
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• MMMa 10/14 15 §:ssä puhutaan eläintautilain nojalla perustettavasta rajoitus-
vyöhykkeestä, joka jaetaan suoja- ja valvontavyöhykkeisiin. 

• Asetusmuutosluonnoksen 32 § ja 33 § puhutaan komission täytäntöönpanoase-
tuksen edellyttämistä väliaikaisesta rajoitusvyöhykkeestä ja rajoitusvyöhykkeestä 
sekä sen alueista I-II, kun kyseessä on luonnonvaraisessa villisiassa todetusta 
tartunnasta sekä III, kun kyseessä on luonnonvaraisen villisian lisäksi myös pi-
dettävät siat.   

 
 
Pykälän 34 momentin kohta 10, jonka mukaan rajoitusvyöhykkeellä olisi kiellettävä myös 
villisianlihan ja sitä sisältävien valmisteiden käyttäminen ihmisravinnoksi, lukuun otta-
matta vyöhykkeen I osassa ammuttujen villisikojen ruhojen käyttämistä metsästäjän 
omassa taloudessa, on perusteltu ja Elintarviketeollisuusliitto näkee lisäyksen tärkeänä. 
 
Liitteessä 2, joka koskee käsiteltäväksi toimitettavan lihan terveysmerkkiä, otetaan 
huomioon se mahdollisuus, että teurastetut ruhot toimitetaan jatkojalostukseen siten pa-
loiteltuina, että ruhoihin tehdyt leimat eivät näy erässä. Liitettä 2 muutettaisiin siten, että 
leikatun lihan kääreessä ja sitä koskevissa asiakirjoissa tulisi olla muodoltaan terveys-
merkkiä vastaava tunnistusmerkki. Liitteen selkeytys ja merkintävaatimusten lievennys 
tukee lihateollisuuden käytännön toiminnan tarpeita. Merkitsemisvaatimusten lieventämi-
nen helpottaisi niiden teurastamojen asemaa, jotka joutuisivat toimimaan rajoitusvyöhyk-
keellä. 
 
Asetukseen lisättäisiin uusi liite 3, jossa säädetään vain kotimaankauppaan kelpaavaan 
lihaan ja lihavalmisteisiin lisättävän erityisen terveys- tai tunnistusmerkin muodosta. Ter-
veys- ja tunnistusmerkin vaatimukset ovat selkeät. 
 
Asetuksen lisäksi on tarve selkeälle Ruokaviraston ohjeistukselle asetuksen tulkinnasta. 
Se nopeuttaa viranomaisten ja elinkeinon reagointia mahdollisessa tautipurkauksessa.  
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