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Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta  
 
TIIVISTELMÄ  
 
Elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annettua maa- ja metsätalousministeriön ase-
tusta (1368/2011), jäljempänä alkutuotantoasetus, ehdotetaan muutettavaksi EU:n lihantarkastuslain-
säädännön ja maa- ja metsätalousministeriön lihantarkastuksesta annetun asetuksen (590/2014), jäl-
jempänä lihantarkastusasetus, uudistuksen vuoksi.  
 
Asetuksen liitteen 2 teurastuksen aloittamista alkutuotantopaikalla koskevaan lukuun lisättäisiin viit-
taus lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja 
uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624, jäljempänä ko-
mission delegoitu asetus (EU) 2019/624, erityispoikkeukseen. Sitä hyödyntämällä yksittäiset poron-
hoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella viljelyksille ja pihoille asettuvat porot voi-
taisiin lopettaa ampumalla, jos niitä ei saataisi kiinni tai palaamaan niiden luontaisille laidunalueille. 
 
Lisäksi kyseiseen lukuun tehtäisiin teknisiä muutoksia.  
 
Asetus tulisi voimaan 14.12.2019 samanaikaisesti uuden EU:n lihantarkastuslainsäädännön ja lihan-
tarkastusasetuksen kumoamisen kanssa.  
 
LAINSÄÄDÄNTÖ  
 
EU-lainsäädäntö 
 
Teurastuksen aloittamisesta alkutuotantopaikalla säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista 
erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, liitteen III jakson III koh-
dassa 3 tarhattujen sorkkaeläinten ja tarhattujen sileälastaisten lintujen osalta, kohdassa 4 biisoneiden 
osalta ja jakson II luvussa VI siipikarjan osalta.  
 
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, ja 
sen nojalla annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2019/624 sovelletaan 14.12.2019 alkaen. 
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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: ”b) poiketen siitä, 
mitä asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 2 kohdassa säädetään, ante mortem -tarkastus ei ole pakol-
linen laumasta irrallaan olevalla porolla, joka teurastetaan yksittäistapauksena 1 päivän toukokuuta ja 
30 päivän syyskuuta välisenä aikana”.  
 
Kansallinen lainsäädäntö 
 
Teurastuksen aloittamisesta alkutuotantopaikalla säädetään alkutuotantoasetuksen liitteen 1 1.2. lu-
vussa. Kyseisen luvun kohdan 1 mukaan biisoneiden sekä tarhattujen sorkkaeläinten ja tarhattujen si-
leälastaisten lintujen teurastus voidaan aloittaa alkutuotantopaikalla lihantarkastusasetuksen 7 §:ssä 
tarkoitetun eläinlääkärin luvalla eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III 
jakson III kohdan 3 mukaisesti. Kyseisen luvun kohdan 2 mukaan siipikarjan teurastus voidaan aloittaa 
alkutuotantopaikalla lihantarkastusasetuksen 7 §:ssä tarkoitetun eläinlääkärin luvalla eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson II luvun VI mukaisesti.  
 
Alkutuotantoasetusta ehdotetaan muutettavaksi EU:n lihantarkastuslainsäädännön sekä lihantarkastus-
asetuksen uudistuksen vuoksi.  
 
TAUSTA JA MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET 
 
Asetuksen taustalla ovat EU:n lihantarkastuslainsäädännön sekä lihantarkastusasetuksen uudistus. 
Valvonta-asetusta (EU) 2017/625 ja sen nojalla annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2019/624 
aletaan soveltaa 14.12.2019, jolloin myös lihantarkastusasetus kumotaan uuden kansallisen asetuksen 
myötä. Tästä aiheutuu muutostarpeita alkutuotantoasetuksen liitteen 2 teurastamisen aloittamista alku-
tuotantopaikalla koskevaan 1.2. lukuun. 
 
Asetuksella mahdollistettaisiin komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisen poroja koskevan erityispoikkeuksen hyödyntäminen. Kesäaikana (1.5.-30.9.) 
sellaiset yksittäiset porot, jotka asettuisivat poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoito-
alueella viljelyksille tai pihoille ja joita ei saataisi kiinni eikä palaamaan niiden luontaisille laidunalu-
eille, voitaisiin lopettaa ampumalla alkutuotantopaikalla. Porojen ante mortem –tarkastusta koskevasta 
erityispoikkeuksesta säädettäisiin myös lihantarkastusta koskevassa kansallisessa asetuksessa, jonka 
luonnos on notifioitu Euroopan komissiolle ja toisille jäsenvaltioille 6.6.2019 (2019/264/FIN, 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/).  
 
Lisäksi asetukseen tehtäisiin teknisiä muutoksia, poistamalla viittaukset kumottavaan lihantarkastus-
asetukseen ja lisäämällä biisoneiden osalta viittaus eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-ase-
tuksen liitteen III jakson III kohtaan 4.  
 
Asetus tulisi voimaan 14.12.2019 samanaikaisesti uuden EU:n lihantarkastuslainsäädännön ja lihan-
tarkastusasetuksen kumoamisen kanssa.  
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TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 
Lausunnolla olevan asetuksen tarkoituksena on ottaa huomioon 14.12.2019 alkaen sovellettava komis-
sion delegoitu asetus (EU) 2019/624 sekä lihantarkastusasetuksen kumoaminen uuden kansallisen li-
hantarkastusta koskevan asetuksen myötä.  
 
Asetuksella mahdollistettaisiin edellä mainitun, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen poroja koskevan erityispoikkeuksen hyödyntäminen, mikä 
parantaisi elinkeinon toimintamahdollisuuksia. Ruokavirastolle ja Lapin aluehallintovirastolle aiheu-
tuisi jonkin verran hallinnollista taakkaa ohjeistuksen uusimisessa. 
 
VALMISTELU 
 
Asetusluonnosta on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Se liittyy kiinteästi lau-
sunnoilla samanaikaisesti olevan lihantarkastusasetusluonnoksen 8 §:n 2 momenttiin.  
 
VOIMAANTULO  
 
Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 14.12.2019. 
 
YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ 
 
Asetuksella muutettaisiin liitteen 2 1.2. luku. 
 
1.2. Teurastamisen aloittaminen alkutuotantopaikalla  
 
1 kohdan mukaan biisoneiden sekä tarhattujen sorkkaeläinten ja tarhattujen sileälastaisten lintujen teu-
rastus voitaisiin aloittaa alkutuotantopaikalla virkaeläinlääkärin luvalla eläimistä saatavien elintarvik-
keiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson III kohtien 3 ja 4 mukaisesti. Kohdasta poistettaisiin viit-
taus kumottavaan lihantarkastusasetukseen. Kohtaan lisättäisiin viittaus eläimistä saatavien elintarvik-
keiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson III kohtaan 4, jossa säädetään biisoneista.  
 
Lisäksi 1 kohtaan lisättäisiin säännös, jonka mukaan 1.5.-30.9. välisenä aikana sellaiset yksittäiset po-
rot, jotka asettuisivat poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella viljelyksille tai 
pihoille ja joita ei saataisi kiinni eikä palaamaan niiden luontaisille laidunalueille, voitaisiin lopettaa 
ampumalla alkutuotantopaikalla, hyödynnettäessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista erityispoikkeusta. 
 
2 kohdan mukaan siipikarjan teurastus voitaisiin aloittaa alkutuotantopaikalla virkaeläinlääkärin lu-
valla eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson II luvun VI mukaisesti. 
Kohdasta poistettaisiin viittaus kumottavaan lihantarkastusasetukseen.  
 


