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Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran toiminta-ajatuksena on 
edistää turvallisuutta, 
laatua ja luotettavuutta 
elintarvikeketjussa
luonnosta lautaselle
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Eläimistä saatava elintarvikkeet –
vierasainevalvontaohjelma  

Viranomaisvalvonnan tavoitteita:

• valvoa osaltaan sitä, vieraita aineita (mm. lääkejäämät ja 
kielletyt aineet, kontaminantit) sisältäviä elintarvikkeita päätyisi 
kulutukseen

• valvoa sitä, ettei elintarvikkeiden tuotannon lisäämiseen käytetä 
kiellettyjä  aineita 

• varmistaa osaltaan sitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia
kuluttajille (mm. tutkimustieto)

• tukea osaltaan kansallista ja kansainvälistä elintarvikekauppaa

Tavoitteita toimijoille: tuottajat vastaavat omalta osaltaan
tuottamiensa elintarvikkeiden laadusta
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Eläimistä saatavat elintarvikkeet –

Kalanviljelijän vastuu kalankasvatuksen aikana

Elintarvikkeeksi kasvatettavat kalat ovat tuotantoeläimiä, joten 

tuotantoeläimiä koskeva lainsäädäntö koskee myös niitä. 

Kalankasvattajan tulee 

• huolehtia kalojen hyvinvoinnista 

o kalatiheys, veden laatu jne., rokottaminen

• käyttää eläinlääkkeitä harkiten ja ohjeiden mukaan

o huom. massalääkitys

• käyttää vain Suomessa kaloille sallittuja lääkeaineita 

• noudattaa varoaikoja, joka lasketaan kaloilla nk. 

astevuorokausissa  tai ”astepäivissä” ja 

• pitää kirjaa lääkityksistä
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Eläimistä saatavat elintarvikkeet –
vierasainevalvontaohjelman toteutus  1/2

Valvontaohjelman toteutus: vuosittain jokaisessa EU:n jäsenmaassa 
neuvoston vierasainedirektiivin (96/23/EY) vaatimusten mukaisesti 
(Vierasaineasetus 1/EEO/2007)

Suunnittelu, koordinaatio ja toimenpiteet tarvittaessa: 
Eviran valvontaosasto

Näytteet ja näytteiden otto:
• Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ottaa elintarvikenäytteet esim. 

kalanäytteet perkaamoista 
• Aluehallintoviranomainen tai Avin määräämä eläinlääkäri ottaa näytteet 

elävistä eläimistä kuten esim. kaloista kasvatuksen aikana 
• Tarkastuseläinlääkäri ottaa teurastamonäytteet
• Näytteitä yhteensä n. 4300 kpl, joista n. 200 kaloista

– Yksi näyte on yksi tai useampi kala, mäti, joissakin tapauksissa 
kalan rehu

.
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Eläimistä saatavat elintarvikkeet –
vierasainevalvontaohjelman toteutus 1/2

Näytteiden tutkiminen: Eviran tutkimusosasto

Tutkimusten tavoitteena on
• havaita kiellettyjen aineiden käyttö elintarvikkeiden tuotannossa
• varmistaa, että tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden pitoisuudet 

ovat tutkitussa elintarvikkeessa alle raja-arvojen (ns. MRL-arvot) ts. 
varoaikoja on noudatettu

• varmistaa, että ns. kontaminanttien pitoisuudet ovat alle 
toimenpiderajojen

Jos todetaan määräystenvastaisia tuloksia, ryhdytään virallisiin 
toimenpiteisiin  tapauksen selvittäminen tuotantotilalla

Tulosten kokoaminen: Eviran valvontaosasto toimittaa tulokset  
edelleen komission tietokantaan.
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Mitä lääkeaineita kaloille käytetään eniten?

Lääkeaine

Kalojen lääkerehun 

valmistus

lääkerehun määrä 

134 475 kg (2014)

Mikrobilääkeaineet Oksitetrasykliini 80,60 kg akt.ainetta                  

Trimetopriimi-sulfadiatsiini 175,0 kg akt. ainetta 

Florfenikoli tuonti EU-maista 6,17 kg

Loislääkeaineet Emamektiini 0,92 kg akt.ainetta

Muita: (ei merkitystä jäämien kannalta)
mm. amoksisilliini, trikaiini, bentsalkoniumkloridi, bentsokaiini, kloramiini, formaldehydi, 

natriumperkarbonaatti, testosteroni, dekspantenoli, K-vitamiini.. 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintauit/laakitseminen/laakeluettelot/ ja

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/tilastot/laakerehut_kalat.pdf
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Mitä kaloista tutkitaan vierasainevalvontaohjelmassa?
Direktiivi 96/23/EU:
- vähimmäisvaatimus 1 näyte /100 tonnia tuotettua kalaa 
- Tutkimusten jakautuminen eri aineryhmien tutkimuksiin. 

Kolmasosa näytteistä on otettava eri kasvatusvaiheessa olevista kaloista 

Kielletyt aineet

• A1 Stilbeenit (esim. stilbestroli)

• A3 Steroidit (metyylitestosteroni)

• A5 Beta-agonistit

• A6 Muut kielletyt aineet (esim. nitrofuraanit)

Kaksi kolmasosaa näytteistä on otettava kulutukseen toimitettavista kaloista

tiloilla tai perkaamoista tai pakkaamoista 

Sallitut lääkeaineet

• B1:   Mikrobilääkeaineet (mm. sulfonamidit, oksitetrasykliini)

• B2a: Loislääkkeet (mm. emamektiini)

• B2c: Karbamaatit ja pyretroidit 

Kontaminantit

• B3a: Orgaaniset klooriyhdisteet

• B3c: raskasmetallit (mm. Hg)

• B3d: homemyrkyt (okratoksiini)

• B3e: väriaineet (mm. Kielletty malakiittivihreä)Evira / KLSaraste 11.4.2016



Eläimistä saatavat elintarvikkeet -
vierasainevalvontaohjelman tuloksia Suomessa

Vuosittain tutkitaan n. 4300 näytettä  n. 35 000 tulosta
Kalanäytteet (pääasiassa kirjolohi)  n. 200 kpl  n. 1800 tulosta

Suomessa ei ole koskaan osoitettu kiellettyjen kasvua edistävien
aineiden käyttöä

Sallittujen eläinlääkkeiden jäämiä todetaan yksittäisissä tapauksissa
vain vähän raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia

• Vuonna 2008 kirjolohen lihaksesta todettiin oksitetrasykliiniä
288 µg/kg > 100 µg/kg = MRL-raja. 
Syy jäi epäselväksi.. vesikierto ? sedimentti?

Kontaminanttien pitoisuudet ovat yleensä alle toimenpiderajojen
• Malakiittivihreä-väriaineen käyttö elintarvikkeeksi käytettävien

kalojen käsittelyyn ei ole sallittua EU:ssa
• 2000-luvun alkupuolella todettiin vielä pieniä pitoisuuksia

malakiittivihreän jäämiä muutamassa kalanäytteessä
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Eläimistä saatavat elintarvikkeet -
vierasainevalvontaohjelmien tuloksia EU:ssa*)

Kalanäytteitä tutkittiin  EU:ssa vuonna 2013 n. 7900 kpl, joista 
määräystenvastaisia näytteitä todettiin 32 kpl /10 jäsenmaata

• Kiellettyjen kasvua edistävien aineiden käyttöä ei todettu kaloilla 

• karbamaattijäämiä  (prosulfocarb) yhdessä näytteessä
• organoklooriyhdisteitä yhdessä näytteessä
• raskasmetalleja kuudessa näytteessä: 4xHg, 2xAs, 1xPb

• 10 jäsenmaata raportoi kiellettyjä väriaineita yhteensä 23 näytteessä !! 
– malakiitti- ja leukomalakittivihreä sekä briljanttivihreä ja 

kristallivioletti  ohjelmassa tutkittava edelleen väriaineita

*) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151118a
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Eläimistä saatavien elintarvikkeiden
vierasainevalvontaohjelma  ml. kalat
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Vierasainevalvontaohjelman tulosten perusteella 

voidaan todeta, että

Suomessa tuotetut 

eläimistä saatavat elintarvikkeet 

ovat turvallisia kuluttajille 

&

eläinten lääkityssäädöksiä ja  

hoidoille määrättyjä varoaikoja 

noudatetaan



 VNK-TEAS –hanke (2016-2018)
 Yhteistyötahot: Evira, THL, Luke, SYKE

 Tavoitteet:
– Miten eri-ikäiset ja /-kokoiset silakat (jaoteltuna kuuteen kokoluokkaan) sekä 

lohet ja muut poikkeusluvassa mainitut kalalajit ovat keränneet dioksiini- ja 
PCB-yhdisteitä 

• Kuinka paljon näiden yhdisteiden pitoisuudet ovat muuttuneet 2000-
luvun kuluessa

• Onko mahdollisesti muuttuneilla pitoisuuksilla merkitystä kalojen 
hyötykäytölle kotimaisessa kulutuksessa, rehuteollisuudessa sekä 
kotimaan ja ulkomaan markkinoinnissa

– Miten muiden kalalajien dioksiini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat 
muuttuneet

– Miten bromatut palonestoaineet, perfluoratut alkyyliyhdisteet ja 
raskasmetallit ovat kertyneet eri kalalajeihin ja onko niissä havaittavissa 
muutoksia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna

EU-kalat III
Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen 
elintarvikkeena ja rehuntuotannossa – muutokset 
ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuuksissa (1/2)
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 VNK-TEAS –hanke (2016-2018)

 Yhteistyötahot: Evira, THL, Luke, SYKE

 Uusi tieto:

– edistää ja ohjaa kalavarantojen hyödyntämistä lisäämällä kotimaista 
kulutusta, vahvistamalla kalan vientimarkkinointia sekä antaa arvokasta 
taustatietoa kalan hyödyntämiseksi rehuntuotannossa

– täydentää altistuksen arviointia ja tukee siten kuluttajaneuvontaa ja kalan 
kulutuksen hyödyistä kertovaa viestintää

– luo pohjaa täsmentää yleisiä kalansyöntisuosituksia ja niihin annettuja 
poikkeuksia 

– auttaa priorisoimaan elintarvikevalvontaa

– edistää virkistyskalastusta ja kalastusmatkailua

– edistää hoitokalastuksessa saatavan saaliin hyödyntämistä elintarvike- ja 
rehukäytössä

– tukee merenhoidon seurantavelvoitteiden toteuttamista, ympäristön 
valvontaa ja -suojelua

EU-kalat III
Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen 
elintarvikkeena ja rehuntuotannossa – muutokset 
ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuuksissa  (2/2)
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KIITOS !
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