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LAUSUNTOPYYNTÖ 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta ehdotuksesta maa- ja met-
sätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (318/2021) muuttamisesta.  

Luonnonvaraisen riistan lihaa koskevia kansallisia sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa 
metsästysseura saisi toimittaa vähittäisliikkeille enintään 100 metsäkaurista ja enintään 150 val-
kohäntäpeuraa vastaavan määrän lihaa vuosittain. Ehdotuksen taustalla ovat maassamme voi-
makkaasti kasvaneet valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat sekä metsästäjien ja metsästys-
seurojen toiveet.  Kansalliset säännöt on ilmoitettava luonnosvaiheessa Euroopan komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille ja ne voidaan antaa, jos Euroopan komissio tai muut jäsenvaltiot eivät vas-
tusta niitä. Asetusmuutos tulisi voimaan kesällä 2023.  

 Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntopyyntö on saatavissa myös minis-
teriön kotisivuilta: https://mmm.fi/lausunnolla. Asetusehdotusten ruotsin kielen käännökset ovat 
saatavissa pyynnöstä käännösten valmistuttua. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.1.2023 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoittee-
seen kirjaamo.mmm@gov.fi. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen: Maa- ja metsätalous-
ministeriö, Kirjaamo, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.  

Lisätietoja antaa tarvittaessa erityisasiantuntija Maaria Hackzell  (poissa  22.-23.12.2022, 
30.12.2022 ja 2.-13.1.2023): etunimi.sukunimi@gov.fi, puhelinvaihde 09-16001.  
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JAKELU Aluehallintovirastot 
 Elintarviketeollisuusliitto ry 
 Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry 
 Eläinten Terveys, ETT ry 
 Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden 

osasto 
 Kuluttajat Konsumenterna ry 
 Lihakeskusliitto ry 
 Luonnonvarakeskus 
 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  
 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
 Päivittäistavarakauppa ry 
 Ruokavirasto 
 Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry 
 Suomen Eläinlääkäriliitto SELL ry 
 Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry 
 Suomen Kuntaliitto ry 
 Suomen Metsästäjäliitto 
 Suomen riistakeskus 
 Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry 
 Suomen Teurastamoyrittäjät ry 
 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
 Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry 
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