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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUSEHDOTUKSESTA ERÄISTÄ ELINTARVIKETUR-

VALLISUUSRISKEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON 

ASETUKSEN (1258/2011) MUUTTAMISESTA 
 

Asetusehdotuksen taustalla ovat Euroopan unionin virallista valvontaa koskevan lainsäädännön muutokset, joita 

aletaan soveltaa 14.12.2019. Komission asetuksen (EU 2019/624) mukaan tarkastamattoman poronlihan suora-

myynnissä voitaisiin sallia nykykäytännön lisäksi tarkastamattoman poronlihan toimittaminen Suomen poron-

hoitoalueella kuluttajille ja paikallisille vähittäisliikkeille. Aiemmin syksyllä ollut asetuksen muutosehdotus 

koski tarkastamattoman poronlihan ja tarkastamattomasta poronlihasta valmistetun kuivalihan toimittamista 

suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella. Kyseinen muutos tulee voimaan 14.12.2019. 

 

Poronlihan osalta asiaan liittyy useita näkökohtia, joi-

ta säädöksen valmistelussa tulee huolellisesti punta-

roida. Millaisia vaikutuksia tarkastamattoman poron-

lihan suoramyynnin laajentamisella kaikkiaan voisi 

olla? Vaikuttaisiko mahdollinen laajennus lihan laa-

tuun, hintaan ja lihantarkastuskäytäntöihin? Millaisia 

muutoksia laajennus aiheuttaisi lihamarkkinoilla? 

Vaikuttaisiko muutos pienten ja suurten jalostajien 

toimintaedellytyksiin? Millaisia seurauksia laajen-

nuksella voisi olla tuottajien kannalta: putoaisiko ja-

lostajia pois pelistä vai voisiko markkinatilanne hel-

pottua? Mitä muita näkökohtia asiassa tulisi ottaa 

huomioon? 

 

Paliskuntain yhdistys teki paliskunnille kyselyn asi-

aan liittyen. Kyselyyn vastanneista 28 paliskunnista 

10 paliskuntaa kannatti suoramyynnin laajentamista 

poronhoitoalueella myös vähittäismyyntiin ja 18 pa-

liskuntaa oli tätä vastaan. Kun tähän otetaan huomi-

oon yhdeksän saamelaisalueen paliskunnan mielipide, 

jonka he toimittivat  maa- ja metsätalousministeriölle 

yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa, niin tulos on 18 

puolesta ja 18 vastaan (Näkkälän paliskunta vastasi 

kyselyyn ja oli mukana MMM:lle menneessä esityk-

sessä). 
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Yhteenvetona paliskuntien palautteista voidaan todeta seuraavaa: Paliskunnat pelkäävät suoramyynnin laajen-

tamisen lisäävän porovarkauksia ja harmaata taloutta poronlihamarkkinoilla. Suoramyynnin laajentaminen saat-

taa olla uhka myös niin pienille kuin isommillekin poronlihan jalostajille. Nykyisellä poronlihan tarkastuskäy-

tännöllä on varmistettu poronlihan erinomainen laatu, joka saattaa heiketä tarkastamattoman poronlihan myyn-

nin laajennuksen myötä. Toisaalta tarkastamattoman poronlihan laajemmat myyntikohteet lisäisivät yrittäjyyttä, 

mahdollistavat/lisäävät paikallisen lähiruan käyttöä ja parantavat poronlihan tuottajien asemaa isoihin poronli-

han ostajiin nähden. 

 

Paliskuntain yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2019, että Suomessa pitäisi tarkastamattoman po-

ronlihan suoramyynnissä ottaa käyttöön ainoastaan laajennus, jonka mukaan poronomistaja voi toimittaa tarkas-

tamatonta poronlihaa ja siitä tehtyä kuivalihaa poronhoitoalueella suoraan kuluttajalle (=nykytilanne). 
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Liite: Ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta 7/2019, 14.12.2019 

 
 
 


