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Asia:  Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja 

sakon toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 
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Uuden elintarvikelain laatiminen on loppusuoralla. Porotalous toteaa esityksen koskevan sitä suurim-

milta osin kuten aiemmin, tosin viranomaistoiminnan maksuperusteeseen kiinteän vuosimaksun lisää-

minen käyntimaksuperusteisen päälle, on uusi asia. Yhdistys on alusta lähtien ollut sitä mieltä, että vi-

ranomaistoiminnot tulisi kattaa verovaroin. 

 

Paliskuntain yhdistys kiinnittää lausunnossaan huomiota poronlihan suoramyyntiin. Poronlihan suora-

myyntiä tehdään poronlihalla, jota saadaan poroteurastamoiden kautta tarkastettuna ja kotona tai ero-

tuspaikalla teurastetusta porosta, jolloin eläinlääkäri ei ole lihaa tarkastanut. Ensin mainitussa toimi-

tusmuodossa liha menettää virallisen statuksensa, jos se viedään pois viranomaisen hyväksymästä li-

hankäsittelyketjusta. Suoramyynti on poronomistajille huipputärkeä asia, sillä sen avulla poroelinkei-

non harjoittajat pystyvät osallistumaan aktiivisesti poronlihamarkkinoille. 

 

Paliskuntain yhdistyksen mielestä viime vuosina vallinneet käytännöt poronlihan suoramyynnissä ovat 

olleet hyvät; viime vuoden lopulla tullut mahdollisuus kuljettaa tarkastamatonta poronlihaa asiakkaalle 

poronhoitoalueella oli hyvä uudistus. Suoramyyjät ovat maksaneet vain toimintaansa kohdistu-

neesta tarkastus- ja valvontatoiminnasta. Samaten suoramyyntiin liittyvien lihankäsittelytilojen ym. 

seikkojen valvonta on ollut joustavaa. Vaikka tarkastamattoman poronlihan suoramyynti on ollut il-

moituksenvaraista, ei sen kuitenkaan ole tarvinnut täyttää muiden ilmoituksenvaraisten (teurastamoa 

koskevia hyväksyttyjen) elintarvikehuoneistojen kriteereitä, koska lihaa voidaan myydä suoramyyntinä 

ainoastaan kotitalouskäyttöön. Tämän maksuttomuuden ja lihankäsittelytilojen joustavan valvon-

nan tulee jatkua (kun ilmoituksenvaraisen elintarvikehuoneisto -termi muuttuu nyt rekisteröidyksi 

elintarvikehuoneistoksi). Yhdistyksen mielestä uusi elintarvikelaki tämän hyvin mahdollistaa, kun sen 

perusteluissa mainitaan: ”Elintarvikemääräysten velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamis-

ta valvottaessa olisi otettava huomioon toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus sekä muut 

elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat.” 

 

Lopuksi yhdistys kiinnittää lainlaatijan huomiota siihen, että uudella elintarvikelailla pyrittäisiin li-

säämään Pohjois-Suomeen näytteiden analysointiin kykeneviä tahoja. Koska valvontatoimet ja oma-

valvonta perustuvat näytteiden ottoon ja niiden nopeaan analysointiin, Pohjois-Suomeen tarvitaan lisää 

laboratoriotoimintaa tähän tarkoitukseen. Lisääntyvä kilpailu vaikuttaisi myös toiminnan hintatasoon 

alentavasti. 
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