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Laatuvastuu-merkki kertoo eläinten terveydestä
Jo nyt kuluttaja voi valita vastuullisemmin tuotettua sianlihaa
Kuluttajat haluavat tietää, miten ruoka on tuotettu ja minkälaisen elämän possu on elänyt. Viime vuonna
sianlihapakkauksiin lisätty Laatuvastuu-merkki helpottaa kuluttajan valintaa ja kertoo sianlihan
turvallisemmasta tuotantotavasta ja eläinten terveydestä. Suomessa sikojen terveydenhuoltoa on
kehitetty järjestelmällisesti yli 20 vuotta ja työ sen puolesta jatkuu.
”Kuluttaja voi helposti valita vastuullisemmin tuotettua sianlihaa. Laatuvastuu-merkki viestii eläinten
terveydestä ja myös ruuan turvallisuudesta”, muistuttaa Laatuvastuu-hankkeen ohjelmapäällikkö Antti
Lauslahti.
Ensimmäiset Laatuvastuu-merkinnät näkyivät tuoreen sianlihan myyntipakkauksissa keväällä 2014 ja ovat
tänä kesänä laajentuneet myös sianlihavalmisteisiin. Julkisuudessa viime aikoina käyty keskustelu eläinten
hyvinvoinnista on Lauslahden mielestä tervetullutta. ”Laatuvastuu-merkki on hyvä pohja ja mielellämme
kehitämme sitä yhdessä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa”, painottaa Lauslahti.
Evira valvoo Laatuvastuu-merkin käyttöä
Laatuvastuu-merkki on vapaaehtoinen ja pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n kehittämään ja ylläpitämään
sikojen terveydenhuolto-ohjelmaan, jota hallinnoidaan ja seurataan Sikava-tietojärjestelmän välityksellä.
Sikavan ansiosta tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkärien välillä. Evira valvoo merkin käyttöä ja
edellyttää, että yritys pystyy aukottomasti esittämään lihan jäljitettävyyden.
Sikojen terveydenhuoltoa on kehitetty Suomessa jo yli 20 vuotta. ”Suomessa eläinlääkärin työn painopiste
on siirtynyt terveydenhoitoon. Nyt keskitytään sikojen terveenä pitämiseen pelkän sairaanhoidon sijasta.
Eläinlääkäri tekee vähintään 3-4 terveydenhuoltokäyntiä vuosittain, isoimmissa yksiköissä käydään kaksi
kertaa kuukaudessa,” kertoo ETT:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi.
Vuonna 2014 Sikavaan kuuluvilla 1 528 tilalla tehtiin 6 285 terveydenhuoltokäyntiä, joiden havainnot
dokumentoitiin Sikavaan. Käynneillä eläinlääkärit havainnoivat muun muassa sikojen olosuhteita,
mahdollisten sairauksien ja tarttuvien tautien oireita sekä sikojen hyvinvoinnista kertovia asioita, kuten
virikemateriaalin käyttöä.
Tällä hetkellä Evira on myöntänyt hyväksynnän kolmelle yritykselle: Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy ja
Snellmanin Lihanjalostus Oy. Laatuvastuun piiriin kuuluu 95 % suomalaisesta sianlihan tuotannosta.
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Laatuvastuu-merkintä perustuu kansalliseen laatujärjestelmään, joka ylittää merkittävästi lainsäädännön vaatimukset
tuoteturvallisuuden ja eläinten terveyden osalta.
Sertifioitu lihan LAATUVASTUU, sianlihan kansallisen laatujärjestelmän tiedotustoimet -ohjelma on Euroopan unionin ja Suomen
valtion tuella rahoitettu kolmivuotinen ohjelma, joka antaa puolueetonta ja kattavaa tietoa sianlihan kansallisesta
laatujärjestelmästä, sen sisällöstä ja niihin liittyvistä tarkastuksista koko tuotantoketjussa. Ohjelma päättyy 3.2.2017.

