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Kirjallinen kysymys Eviran tarkastuksissa havaittujen teurastamoiden eläinsuojelutilanteen parantamisesta ja havaittujen epäkohtien korjaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Syksyllä 2015 paljastui eräiltä suomalaisilta teurastamoilta salakuvatun videomateriaalin myötä
eläinten epäasiallista kohtelua. Teurastamoissa kuvattua aineistoa tarjosi MOT:lle Oikeutta Eläimille -yhdistys. MOT katsoi aiheen olevan yhteiskunnallisesti niin merkittävä, että toimitus päätti sen perusteella tehdä ohjelman.
Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuseläinlääkärien kanssa tarkastaneet kaikki neljä teurastamoa, joissa kuvattua videomateriaalia esitettiin. Kaikissa neljässä tarkastetussa teurastamossa todettiin puutteita, jotka liittyivät
puutteellisiin toimintaohjeistoihin ja kirjanpitoon sekä puuttuviin kelpoisuustodistuksiin. Myös
kirjalliset toimintaohjeistot olivat osittain puutteellisia.
Huomautettavaa löytyi myös joko eläinten taintumista koskevien omavalvontatarkastusten tiheydessä tai tarkastuksista pidettävässä kirjanpidossa. Myös teurastamoiden rakenteissa oli edelleen
monelta osin parannettavaa. Huolestuttava havainto oli myös se, että muutamalta työntekijältä
puuttui myös vaadittu kelpoisuustodistus, joka osoittaa työntekijän olevan pätevä työhönsä.
Eviran raportin mukaan teurastamot olivat siirtäneet osan videoilla kuvatuista työntekijöistä muihin tehtäviin. Huolestuttavana on pidettävä sitä, että teurastamoiden työntekijöistä löytyi myös
niitä, joilla ei ollut työssä vaadittavan pätevyyden osoittamaa kelpoisuustodistusta.
Elävien eläinten teurastukseen osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan viranomaisen myöntämä
kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä toimia lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi,
joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa kyseiset tehtävät aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä. Kysymys on lihajalostajan ammattitutkinnosta, jolla lopetusasetuksen mukaisen pätevyyden saa suorittamalla lihateollisuuden tai lihanjalostajan ammattitutkinnon teurastusta käsittelevät tutkinnonosat.
Eläinsuojelulainsäädännön mukaan eläinten hyvinvointi on turvattava myös teurastuksen ja lopetuksen aikana. Eläinten lopetus- tai teurastustoimintaa harjoittavan on huolehdittava siitä, että
eläimiä varjellaan kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja
muun lopetuspaikassa tehtävän eläinten käsittelyn aikana.
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Kirjallinen kysymys KK 20/2016 vp
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta havaitut epäkohdat ja teurastamoiden eläinsuojelutilanne
saatetaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle,
miten hallitus lisää valvovien viranomaisten osaamista ja koulutusta ja
miten hallitus aikoo lisätä teurastamotoimijoiden ja teurastamotyöntekijöiden lisäkoulutusta ja osaamisen syventämistä?
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