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Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta 
 
TIIVISTELMÄ  
 
Eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annettua valtioneuvoston asetusta 
(1258/2011), jäljempänä vähäriskisistä toiminnoista annettu asetus, ehdotetaan muutettavaksi EU:n 
lihantarkastuslainsäädännön uudistuksen vuoksi. Asetuksessa olevien tarkastamattoman poronlihan ja 
tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyyntiä koskevien kohtien lakiperusta 
muutetaan ja kohtia muokataan vastaamaan paremmin EU-lainsäädännön sanamuotoa. 
 
Asetusehdotuksen antaminen edellyttää komission hyväksyntää. Asetus tulisi voimaan 14.12.2019 sa-
manaikaisesti uuden EU:n lihantarkastuslainsäädännön soveltamisen kanssa. 
 
LAINSÄÄDÄNTÖ  
 
EU-lainsäädäntö 
 
Tällä hetkellä tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan 
suoramyyntiä koskeva kansallinen poikkeus on annettu eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityi-
sistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, 
jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, 10 artiklan nojalla. Silloin kun ei so-
velleta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetusta, ei sovelleta myöskään ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saa-
tavien elintarvikkeiden valvonta-asetus. Suomi notifioi poronlihan suoramyyntipoikkeuksen komissi-
olle ja muille jäsenvaltioille joulukuussa 2005. 
 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus kumoutuu 14.12.2019, jolloin aletaan soveltaa 
virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädän-
nön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen 
soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, 
(EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 
652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 
1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 
2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja 
(EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 
96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/625, jäljempänä valvonta-asetus (EU) 2017/625, 
sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- 
ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/625 nojalla annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2019/624, jäljempänä komission 
delegoitu asetus (EU) 2019/624.  
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Valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 7 kohdan mukaan komissio voi antaa delegoidun sää-
döksen erityisistä säännöistä virallisen valvonnan suorittamista varten h alakohdan osalta: ”erityis-
poikkeukset, jotka koskevat poroja (Rangifer tarandus tarandus), jotta voidaan jatkaa pitkäaikaisia 
paikallisia ja perinteisiä tapoja ja käytäntöjä, edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuk-
sen tavoitteiden saavuttamiseen”. 
 
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan mukaan Suomi voi, valvonta-
asetuksen (EU) 2017/625 tavoitteiden saavuttamista vaikeuttamatta, myöntää seuraavan, poronhoito-
alueelle rajatun, poroa (Rangifer tarandus tarandus) koskevan erityispoikkeuksen: ”a) poiketen siitä, 
mitä asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 1 kohdassa säädetään, virallista valvontaa ei edellytetä po-
rosta (Rangifer tarandus tarandus) saadun lihan osalta, jos tuottaja toimittaa sitä pieninä määrinä suo-
raan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat sen suoraan lopulli-
selle kuluttajalle”.  
 
Kansallinen lainsäädäntö 
 
Tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyyn-
tiä koskevasta kansallisesta poikkeuksesta säädetään vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 
4 §:n 2 ja 3 kohdassa. Kyseisten kohtien mukaiset toiminnot katsotaan elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 
3 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi sekä toiminnaksi, johon sovelletaan eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden hygienia-asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia. Kohdassa 2 säädetään 
poron teurastuksesta, sekä poron lihan leikkaamisesta alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon 
toimija luovuttaa poron lihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poron-
hoitoalueella alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Kohdassa 3 säädetään poron 
kuivalihan valmistuksesta alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa poron kui-
valihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella alkutuotantopaikalta.  
 
Toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisäksi ilmoitettujen elin-
tarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
(1367/2011) 1 §:n 3 momentin ja liitteen 1 mukaan edellä mainittuun toimintaan sovelletaan elintarvi-
kehygieniasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 852/2004. 
 
Vähäriskisistä toiminnoista annettua asetusta ehdotetaan muutettavaksi EU:n lihantarkastuslainsää-
dännön uudistuksen vuoksi. 
 
TAUSTA JA MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET 
 
Asetuksen taustalla on EU:n lihantarkastuslainsäädännön uudistus. EU:n uutta valvonta-asetusta 
(EU) 2017/625 ja sen nojalla annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2019/624 aletaan soveltaa 
14.12.2019, mikä aiheuttaa muutostarpeita vähäriskisistä toiminnoista annettuun asetukseen.  
 
Lausunnoilla olevan elintarvikelain muutosehdotuksen mukaan elintarvikelain 13 §:n 3 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi lisäämällä sinne viittaus komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 
artiklan 1 kohdan a alakohtaan.  
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Vähäriskisistä toiminnoista annettua asetusta on tarpeen muuttaa, sillä tarkastamattoman poronlihan 
ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyyntiä koskevan kansallisen poik-
keuksen lakiperusta muuttuu. Lisäksi asetuksen sanamuotoa täsmennetään vastaamaan paremmin ko-
mission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuotoa käyttä-
mällä verbiä ”toimittaa”, jolloin tarkastamatonta poronlihaa ja tarkastamattomasta poronlihasta val-
mistettua kuivalihaa olisi mahdollista toimittaa alkutuotannon toimijalta suoraan kuluttajalle poron-
hoitoalueella. Voimassa olevan asetuksen sanamuoto sallii vain poronhoitoalueella sijaitsevalla alku-
tuotantopaikalla (poronliha ja poron kuivaliha) ja erotuspaikalla (poronliha) tapahtuvan luovuttamisen.  
 
Asetus tulisi voimaan 14.12.2019, jolloin EU:n uutta lihantarkastuslainsäädäntöä aletaan soveltaa.  
 
Asetusluonnoksessa oleva kansallinen poronlihan suoramyyntipoikkeus on notifioitu Euroopan ko-
missiolle ja toisille jäsenvaltioille 10.6.2019 (2019/271/FIN). Ilmoitus löytyy hakutoiminnolla linkistä 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/. Komissiolla ja toisilla jäsenvaltioilla on kolme kuu-
kautta aikaa kommentoida asetusluonnosta. Kommenttien johdosta odotusaika voi pidentyä kuuteen 
kuukauteen. Asetuksen voi antaa ainoastaan, jos Euroopan komissio ei vastusta sitä. 
 
TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 
Lausunnolla olevan asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen tarkastamattoman poronlihan 
ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyyntiä koskevan kansallisen poik-
keuksen jatkuminen huomioimalla sen lakiperustan muuttuminen EU:n uuden lihantarkastuslainsää-
dännön myötä. Valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 7 kohta mahdollistaa poroja koskevat 
erityispoikkeukset pitkäaikaisten paikallisten ja perinteisiä tapojen ja käytäntöjen jatkamiseksi, ja ko-
mission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohta mahdollistaa tarkasta-
mattoman poronlihan suoramyynnin poronhoitoalueella. Perinteinen tarkastamattoman poron tuoreen 
lihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan myynti alkutuotannon toimijalta suo-
raan kuluttajalle poronhoitoalueella on jatkunut Suomessa keskeytyksettä jo vuosisatoja. 
 
Asetuksen 4 §:n 2 ja 3 kohtien sanamuotoa täsmennetään vastaamaan paremmin komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuotoa käyttämällä verbiä ”toimit-
taa”. Tarkastamatonta poronlihaa ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistettua kuivalihaa olisi 
mahdollista toimittaa alkutuotannon toimijalta suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella, mikä parantaisi 
poroelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Ruokavirastolle ja Lapin aluehallintovirastolle aiheutuisi 
jonkin verran hallinnollista taakkaa ohjeistuksen uusimisessa. 
 
VALMISTELU 
 
Asetusluonnosta on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä, yhteistyössä Ruokavi-
raston, Lapin aluehallintoviraston ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Asetusmuutosta on käsitelty 
myös elintarvikevalvonnan ja lainsäädännön jaoston alaisessa liha ja lihantarkastus –ryhmässä. 
 
VOIMAANTULO  
 
Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 14.12.2019. 
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YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ 
 
Asetuksella muutettaisiin 4 §:n johdantokappale sekä 2 ja 3 alakohdat.  
 
4 § Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely  
 
Johdantokappaletta muutettaisiin lisäämällä sinne viittaus komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jossa säädetään poronlihan suoramyyntiä koskevasta eri-
tyispoikkeuksesta.  
 
2 ja 3 kohtien sanamuoto muutettaisiin vastaamaan paremmin komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuotoa. Elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetuksi toiminnaksi sekä toiminnaksi, johon sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista toimintaa, katsottaisiin:  
2) poron teurastus, sekä poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toi-
mija toimittaa poron lihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoi-
toalueella sekä  
3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poron 
kuivalihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella. 
 
Tämä säännös on notifioitu 10.6.2019 komissiolle ja toisille jäsenvaltioille notifikaatiolla numero 
2019/271/FIN. 
 
Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulisi voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019.  
 


