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EU-MAISTA TUOTAVAN LIHAN JA KANANMUNIEN MUKANA OLTAVA SALMONELLA-
ASIAKIRJAT 
 

Tilattaessa Suomeen toisesta EU-jäsenmaasta naudan, sian tai siipikarjan lihaa tulee 
elintarvikkeiden mukana olla salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja sekä labora-
torion tutkimustodistus. Myös jauheliha, sisäelimet ja veri katsotaan lihaksi. Tilattaes-
sa toisesta EU-maasta kananmunia lähetyksen mukana tulee puolestaan olla yhtei-
sön sisäisen kaupan todistus. Näillä asiakirjoilla osoitetaan, ettei tuotava liha tai ka-
naparvet, joista tuotavat munat ovat peräisin, ole saastuneet salmonellalla.  
 
Kaupallinen asiakirja ja yhteisön sisäisen kaupan todistus löytyvät asetuksen EY 
1688/2005 liitteistä IV ja V. Kullekin Suomeen toimitettavalle lähetykselle tulee olla 
omat asiakirjat. Salmonellanäytteet lihasta on otettava lähettävässä eurooppalaises-
sa laitoksessa ja kanaparvista alkuperätilalla. 

 
Varmista asiakirjojen saatavuus ennen elintarvikkeiden tilaamista! 

 
Eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuojien tulee tarkistaa ennen elintarvikkeiden 
ostamista muista EU-maista, että elintarvikkeiden myyjä pystyy toimittamaan myös 
vaadittavat salmonella-asiakirjat. Esimerkiksi hollantilainen tukkuliike Asia Express 
Food on ilmoittanut, että heiltä tilatulle lihalle ei ole saatavissa Suomessa vaadittavia 
salmonella-asiakirjoja. Asia Express Foodin kautta ei siis voi tilata raakaa tuoretta tai 
pakastettua naudan, sian tai siipikarjan lihaa tai sisäelimiä.  

 
Milloin ei vaadita asiakirjoja tai salmonellatodistusta? 
 

Elintarvikkeen mukana ei tarvitse olla salmonella-asiakirjoja, jos tuodaan Suomeen: 

 naudan, sian tai siipikarjan lihaa tai jauhelihaa Norjasta tai Ruotsista  
(siipikarja=kana, broileri, kalkkuna, helmikana, ankka ja hanhi) 

 broilerinlihaa Tanskasta 

 kananmunia Tanskasta, Ruotsista tai Norjasta.  
 

Mikäli naudan ja sian liha tulee lihavalmistelaitokseen kuumennettavaksi (kuumen-
nustarkoitus), ei vaadita salmonellatutkimusta, mutta lähetyksen mukana tulee olla 
kaupallinen asiakirja. Samoin, jos kananmunat tulevat munavalmistelaitokseen kuu-
mennettavaksi, ei vaadita kanaparvien tutkimusta salmonellan varalta. Kananmu-
nalähetyksen mukana tulee kuitenkin olla yhteisön sisäisen kaupan todistus. Käyttö-
tarkoitus tulee käydä ilmi lähetyksen merkinnöistä (kuumennustarkoitus). 
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