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Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toi-

minnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta 

 

TIIVISTELMÄ  

 

Eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annettua valtioneuvoston asetusta 

(1258/2011), jäljempänä vähäriskisistä toiminnoista annettu asetus, ehdotetaan muutettavaksi. Ase-

tusehdotus koskee tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kui-

valihan toimittamista poronhoitoalueella paikalliseen vähittäismyyntiin, josta poron liha, poron kuiva-

liha tai niistä valmistetut tuotteet toimitettaisiin suoraan kuluttajalle. Asetusehdotuksen taustalla on 

maa- ja metsätalousministeriön lokakuussa 2019 elinkeinolta saamat kaksi esitystä.  

 

Mikäli asetusehdotus saisi lausuntokierroksella riittävästi kannatusta, se ilmoitettaisiin Euroopan ko-

missiolle ja muille jäsenvaltioille komission ns. TRIS-järjestelmän kautta. Tämä ilmoitusmenettely 

kestää 3-6 kk. Asetuksen antaminen edellyttäisi, etteivät komissio tai muut jäsenvaltiot vastusta ase-

tusehdotusta. Jos asetusehdotus annettaisiin, se pyrittäisiin saattamaan voimaan ennen seuraavaa po-

roteurastuskautta, syksyllä 2020.  

 

Edellinen vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen muutosehdotus koski tarkastamattoman po-

ronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan toimittamista suoraan kuluttajalle 

poronhoitoalueella, ja kyseisen muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 14.12.2019 samanaikaisesti 

uuden EU-lainsäädännön 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 Euroopan 

komissiolle 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 
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(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.  

 

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 koh-

dan mukaan Suomi voi, valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 tavoitteiden saavuttamista vaikeuttamatta, 

myöntää seuraavan, poronhoitoalueelle rajatun, poroa (Rangifer tarandus tarandus) koskevan erityis-

poikkeuksen: ”a) poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/625 18 artiklan 1 kohdassa säädetään, vi-

rallista valvontaa ei edellytetä porosta (Rangifer tarandus tarandus) saadun lihan osalta, jos tuottaja 

toimittaa sitä pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka 

toimittavat sen suoraan lopulliselle kuluttajalle”. Edellä mainitun EU-lainsäädännön taustalla on Eu-

roopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tarhatun riistan lihantarkastuksesta antama lau-

sunto (Scientific Opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat from farmed 

game), jossa porolla ei todettu olevan erityisiä vaaroja.  

 

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. 

 

Suomi notifioi poronlihan suoramyyntipoikkeuksen lakiperustan muuttumisen vuoksi Euroopan ko-

missiolle ja muille jäsenvaltioille 10.6.2019 (ilmoitus 2019/271/FIN löytyy hakutoiminnolla linkistä 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/). Poikkeus koski tarkastamattoman poronlihan ja 

tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan toimittamista suoraan kuluttajalle poronhoi-

toalueella. Ilmoitusmenettely päättyi 11.9.2019. Komission huomautuksen johdosta em. toiminnalle 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/
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asetetaan määrärajoitukset. Vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen muutosehdotus oli lausun-

noilla 28.6.-15.8.2019 ja 1.-30.11.2019. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 14.12.2019. Nyt ky-

seistä asetusta ehdotetaan muutettavaksi jälleen. 
 

TAUSTA JA MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET 
 

Asetusehdotuksen taustalla ovat maa- ja metsätalousministeriön lokakuussa 2019 elinkeinolta (Saa-

melaiskäräjät ja yhdeksän saamelaisten kotiseutualueen paliskuntaa) saamat kaksi esitystä.  

 

Asetusehdotus koskee tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun 

kuivalihan toimittamista poronhoitoalueella myös paikalliseen vähittäismyyntiin, josta poron liha, po-

ron kuivaliha tai niistä valmistetut tuotteet toimitettaisiin suoraan kuluttajalle. Toiminnalle asetettaisiin 

määrälliset rajoitukset, koska Euroopan komissio edellyttää sitä. Vähittäismyyntiin saisi toimittaa 

enintään 1 500 kiloa poron lihaa alkutuotannon toimijaa kohden vuodessa. Yhteensä lihaa saisi toimit-

taa vähittäismyyntiin ja suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kiloa alkutuotannon toimijaa kohden vuo-

dessa. Poron kuivalihaa saisi toimittaa suoraan kuluttajalle ja vähittäismyyntiin yhteensä enintään 500 

kiloa alkutuotannon toimijaa kohden vuodessa. Ehdotettujen enimmäismäärien taustalla on ministe-

riön edellä mainitut elinkeinolta saamat esitykset ja edellinen vähäriskistä toiminnoista annetun ase-

tuksen muutosehdotus, jossa ehdotettiin enimmäismääriä suoraan kuluttajalle toimittamisen osalta.  

 

Mikäli asetusehdotus saisi lausuntokierroksella riittävästi kannatusta, se ilmoitettaisiin Euroopan ko-

missiolle ja muille jäsenvaltioille komission ns. TRIS-järjestelmän kautta. Tämä ilmoitusmenettely 

kestää 3-6 kk. Asetuksen antaminen edellyttäisi, etteivät komissio tai muut jäsenvaltiot vastusta ase-

tusehdotusta. Valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 mukaan komission delegoidulla säädöksellä voidaan 

antaa porolle erityispoikkeuksia, jotta voidaan jatkaa ”pitkäaikaisia paikallisia ja perinteisiä tapoja ja 

käytäntöjä, edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen”. 

Tarkastamattoman poron lihan ja siitä valmistetun kuivalihan toimittaminen paikalliseen vähittäis-

myyntiin, josta lihaa, kuivalihaa ja tuotteita toimitettaisiin edelleen kuluttajalle, ei ole ollut Suomessa 

sallittua, joten vähittäismyyntiin toimittamisen osalta kyse ei varsinaisesti olisi edellä mainitun ase-

tuksen tarkoittamasta pitkäaikaisesta paikallisesta ja perinteisestä tavasta ja käytännöstä.  

 

Jos asetusehdotus annettaisiin, se pyrittäisiin saattamaan voimaan ennen seuraavaa poroteurastus-

kautta, syksyllä 2020. 

 

TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 

 

Lausunnolla olevan asetusehdotuksen tarkoituksena olisi pyrkiä hyödyntämään komission delegoidun 

asetuksen (EU) 2019/624 mahdollisuus, että alkutuotannon toimija voisi toimittaa poronhoitoalueella 

tarkastamatonta poronlihaa ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistettua kuivalihaa myös paikalli-

seen vähittäismyyntiin, josta liha, kuivaliha ja tuotteet toimitettaisiin suoraan kuluttajalle, asetusluon-

noksessa ehdotetuin vuosittaisin toimijakohtaisin enimmäismäärin. Tällä hetkellä tarkastamattoman 

poronlihan ja siitä valmistetun kuivalihan suoramyynti on sallittua poronhoitoalueella alkutuotannon 

toimijalta vain suoraan kuluttajalle, ja tämä mahdollisuus edelleen säilytettäisiin.  
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Ehdotuksen myötä nykyinen tarkastamattoman poronlihan ja siitä valmistetun kuivalihan suoramyynti 

laajenisi merkittävästi. Ehdotus parantaisi poronomistajien toimintamahdollisuuksia, kun tarkastama-

tonta poronlihaa ja siitä valmistettua kuivalihaa saisi toimittaa poronhoitoalueella myös paikallisiin 

kauppoihin ja ravintoloihin. Kaikki poronomistajat eivät välttämättä hyödyntäisi mahdollisuutta.  

 

Porojen teurastaminen poroteurastamoissa saattaisi vähentyä ehdotuksen myötä, minkä seurauksena 

liha-alan laitosten kuten lihanjalostuslaitosten raaka-aineen saanti saattaisi vaikeutua, sillä kyseisiin 

laitoksiin saa ottaa vastaan vain lihantarkastuksessa hyväksyttyä lihaa. Siten ehdotus saattaisi heiken-

tää poroteurastamotoimijoiden ja poronlihaa käsittelevien liha-alan laitostoimijoiden toimintamahdol-

lisuuksia.   

 

Suomeen on rakennettu valtion tuella kattava poroteurastamoverkosto. Lapin aluehallintovirasto val-

voo poroteurastamoita ja järjestää niissä porojen lihantarkastuksen virkaeläinlääkärin toimesta. Tällöin 

toiminta on säännöllisen elintarvikevalvonnan piirissä. Toimitettaessa tarkastamatonta poronlihaa ja 

siitä valmistettua kuivalihaa poronhoitoalueella paikalliseen vähittäismyyntiin poronomistajan pitäisi 

tehdä ilmoitus etukäteen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ilmoitetusta elintarvikehuoneis-

tosta. Toiminta olisi kunnallisen elintarvikevalvonnan piirissä, mutta valvonta ei olisi niin säännöllistä 

kuin se on poroteurastamoissa ja liha-alan laitoksissa.    

 

Kun poronomistaja toimittaa tarkastamatonta poron lihaa ja siitä valmistettua kuivalihaa suoraan ku-

luttajalle, poronomistajan ja kuluttajan välillä on suora yhteys. Poronomistajan toimittaessa tarkasta-

matonta poron lihaa ja siitä valmistettua kuivalihaa paikalliseen vähittäismyyntiin, josta liha, kuivaliha 

ja mahdolliset tuotteet toimitettaisiin kuluttajalle, tätä suoraa yhteyttä poronomistajan ja kuluttajan 

välillä ei enää olisi.  

 

Enimmäismääriä koskevat ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä viranomaisten (Ruokavirasto, Lapin 

aluehallintovirasto) kanssa, elinkeinolta saadun ehdotuksen pohjalta. Vertailun vuoksi: vähäriskisistä 

toiminnoista annetun asetuksen mukaan luonnonvaraisten hirvieläinten lihaa saa toimittaa paikalliseen 

vähittäismyyntiin enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa 

metsästäjää tai metsästysseuraa kohden.  

 

Asetusehdotus aiheuttaisi Ruokavirastolle ja Lapin aluehallintovirastolle jonkin verran hallinnollista 

taakkaa ohjeistuksen uusimisessa, samoin Paliskuntain yhdistykselle hyvän käytännön ohjeen päivit-

tämisessä. 

 

VALMISTELU 

 

Asetusehdotusta on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä, yhteistyössä viranomais-

ten (Ruokavirasto ja Lapin aluehallintovirasto) kanssa.  

 

Asetusehdotus on kansallisella lausuntokierroksella 2.12.2019-2.2.2020 (asianumero 

1691/01.02/2019, https://mmm.fi/lausunnolla). Lausuntoa on pyydetty seuraavilta tahoilta: Aluehal-

lintovirastot,  Elintarviketeollisuusliitto ETL ry, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry, Eläinten Ter-

veys, ETT ry, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäris-

töterveyden osasto, Kuluttajat Konsumenterna ry, Lapin ammattikorkeakoulu, Lihakeskusliitto ry, 

Luomuliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK , Maa- ja metsätalousministeriön 

https://mmm.fi/lausunnolla
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LVO, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Paliskuntain yhdistys, Poroeläinlääkäriyhdistys ry, Päi-

vittäistavarakauppayhdistys PTY ry, Ruokavirasto, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskärä-

jät, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry, Suomen Eläinlääkäri-

liitto ry, Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, 

Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry, Suomen 

Teurastamoyrittäjät ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet poronhoitoalueella: Rovakaa-

ren ympäristöterveydenhuolto, Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta, Tunturi-Lapin ympäristöter-

veydenhuolto, Inarin ja Utsjoen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alue, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto, Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristötervey-

denhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, Oulun seudun 

ympäristötoimi liikelaitos ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Lisäksi lausunto-

pyyntö toimitettiin 40 liha-alan laitokselle (pl. poroteurastamot) poronhoitoalueella.  

 

YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ 

 

Asetuksella muutettaisiin 4 §:n 2 ja 3 kohdat.  
 

4 § Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely  

 

2 ja 3 kohtien sanamuoto muutettaisiin siten, että poronhoitoalueella sallittaisiin tarkastamattoman po-

ron lihan ja siitä valmistetun kuivalihan toimittaminen myös paikalliseen vähittäismyyntiin, josta po-

ron liha, poron kuivaliha ja niistä valmistetut tuotteet toimitettaisiin suoraan kuluttajalle. Lisäksi sää-

dettäisiin suoramyynnin määrällisistä rajoituksista, sillä Euroopan komissio edellyttää sitä.  

 

Elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi sekä toiminnaksi, johon sovelletaan ko-

mission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista toimintaa, 

katsottaisiin:  

2) poron teurastus ja poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija 

toimittaa poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron lihaa suoraan kulutta-

jalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin, josta liha tai tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; alkutuo-

tannon toimija saa toimittaa poron lihaa vuodessa enintään 5 000 kiloa, josta vähittäismyyntiin enin-

tään 1 500 kiloa;  

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poron-

hoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron kuivalihaa suoraan kuluttajalle tai paikalliseen 

vähittäismyyntiin, josta kuivaliha tai tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; alkutuotannon toimija 

saa toimittaa poron kuivalihaa vuodessa yhteensä enintään 500 kiloa; 

 

VOIMAANTULO  

 

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan xx.xx.2020. 


