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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta pohjoismaisen merkintäjärjestelmän perustamisesta halal- 

ja kosher-teurastuksia varten  

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimiin pohjoismaisen merkintäjärjestel-

män perustamista halal- ja kosher-teurastuksia varten koskevan jäsenehdotuksen 

A 1762/hållbart johdosta. 

Taustaa 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden mi-

nisterineuvostolle, että perustetaan vapaaehtoinen pohjoismainen merkintäjärjes-

telmä halal- ja kosher-teurastuksia varten, jotta kuluttajat kaikissa Pohjoismaissa 

voisivat erottaa halal- ja kosher-lihaa sisältävät elintarvikkeet perinteisesti teurastet-

tua lihaa sisältävistä elintarvikkeista. Merkintäjärjestelmä koskisi sekä paikallisesti 

tuotettuja että maahantuotuja elintarvikkeita. Vapaa Pohjola ehdottaa, että näiden 

tuotteiden merkintäjärjestelmä voisi perustua Joutsen-ympäristömerkkiin tai vastaa-

vaan pohjoismaiseen tuotteiden merkintäjärjestelmään, jonka tavoitteena on suojel-

la Pohjoismaiden kuluttajia ja tarjota heille tietoa tuotteista.  

 

Jäsenehdotuksessa tuodaan esille eläinten hyvinvointiin ja kuluttajien oikeuksiin liit-

tyviä seikkoja. Halal- ja kosher-liha teurastetaan pääsääntöisesti ilman tainnuttamis-

ta, mutta koska teurastusmenetelmille ei ole merkintäsääntöjä, kuluttaja ei voi olla 

varma käytetystä menetelmästä. Teurastusmenetelmästä kertovan merkinnän avulla 

kuluttaja voisi erottaa halal- tai kosher-teurastetut elintarvikkeet perinteisillä mene-

telmillä teurastetuista tuotteista. Tästä olisi hyötyä sekä niille, jotka haluavat syödä 

halal- tai kosher-lihaa, että niille, jotka haluavat välttää tainnuttamatta teurastetun 

eläimen lihaa.  

 

Vapaa Pohjola toteaa jäsenehdotuksessaan myös, että päätös merkintäsäännöistä 

tehdään EU-tasolla, ja siksi Pohjoismaissa voidaan ottaa käyttöön vain vapaaehtoi-

nen merkintäjärjestelmä.  

 

EU-tasolla on olemassa asetus (EY 1099/2009), joka on otettu käyttöön myös ETA-

maissa (Norjassa ja Islannissa) ja jonka mukaan kaikki eläimet on tainnutettava en-
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nen teurastusta. Asetukseen sisältyy uskonnolliseen teurastukseen liittyvä poikkeus, 

jota voidaan soveltaa kansallisesti. Uskonnollisella teurastuksella tarkoitetaan halal- 

ja kosher-menetelmiä, joissa eläimen on oltava tajuissaan lopettamishetkellä. Poh-

joismaat eivät sovella tätä poikkeusta, joten eläimet tainnutetaan aina ennen teuras-

tusta.  

 

Tämän vuoksi Pohjoismaissa asuvat muslimit hyväksyvät usein perinteisin menetel-

min teurastetun lihan (eläin tainnutetaan). Eläin altistetaan muille islaminuskoon liit-

tyville perinteille, mutta eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta halal-liha ei Pohjois-

maissa eroa perinteisesti teurastetusta lihasta. Juutalaiset hyväksyvät vain lihan, jon-

ka teurastuksessa ei ole käytetty tainnutusta.  

 

Useimmat Euroopan maat soveltavat EU-asetuksen poikkeusta ja sallivat uskonnolli-

sen teurastuksen. Muualla Euroopassa tehtävissä halal- ja kosher-teurastuksissa eläin 

lopetetaan ilman tainnutusta. EU:ssa ei ole halal- ja kosher-lihaa tai teurastustapaa 

koskevia merkintöjä sääteleviä asetuksia. On myös tosiasia, että EU:ssa tuotetaan 

enemmän halal- ja kosher-lihaa kuin mitä muslimien ja juutalaisten voidaan olettaa 

kuluttavan. Lihaa myydään siis ilman erityistä merkintää myös henkilöille, jotka eivät 

tiedä sen teurastusmenetelmää.  

 

Koska kaikki Pohjoismaat kuuluvat EU:n sisämarkkinoihin (tavaroiden, palveluiden, 

henkilöiden ja pääoman vapaa liikkuvuus), myös muualla Euroopassa teurastettua li-

haa myydään Pohjoismaiden elintarvikeliikkeissä. Pohjoismaalaisen kuluttajan on 

näin ollen vaikea varmistua lihatuotteen teurastusmenetelmästä.  

 

Alkuperämerkintä (joka on pakollinen) voi antaa kuluttajalle tiettyä osviittaa lihan 

teurastusmenetelmästä. Ostaessaan pohjoismaisia lihatuotteita kuluttaja voi siis 

luottaa siihen, että teurastuksessa on käytetty tainnutusta, sillä Pohjoismaat eivät 

sovella EU:n asetukseen säädettyä poikkeusta.  

 

Ehdotus liittyy Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 12: kulutus- ja tuo-

tantotapojen kestävyyden varmistaminen. Kuluttajilla tulee olla saatavillaan mahdol-

lisimman paljon tietoa voidakseen tehdä kestäviä valintoja.  

 

Vapaa Pohjola esitteli jäsenehdotuksen teemaistunnossa Akureyrissa huhtikuussa 

2018. 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta on jäsenehdotuksen käsittelyssä painottanut eläinten hyvinvointia sekä 

sitä, että kuluttajien tulee saada mahdollisimman paljon tietoa. Valiokunta on asian 

käsittelyssä nostanut lisäksi esille tarpeen edistää kestävää kehitystä ja Pohjoismais-

sa paikallisesti tuotettuja tuotteita.  

 

Valiokunta on keskustellut myös uskonnonvapauteen liittyvistä näkökulmista.    
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Valiokunta on huomioinut asiaan liittyvän EU-lainsäädännön. Koska yksikään Poh-

joismaista ei sovella EU-asetukseen EY 1099/2099 säädettyä poikkeusta, joka sallii 

eläimen lopettamisen ilman tainnutusta uskonnollisessa teurastuksessa, valiokunta 

ei katso halal- ja kosher-lihan vapaaehtoisen merkinnän täyttävän tavoitetta, johon 

alkuperäisessä jäsenehdotuksessa viitataan. Pohjoismaat eivät voi ottaa käyttöön 

tuontituotteiden merkintävaatimuksia, koska kaikki Pohjoismaat kuuluvat EU:n si-

sämarkkinoihin, mikä tarkoittaa muun muassa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. 
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