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Lopetusasetus
• Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten 

suojelusta lopetuksen yhteydessä
• Voimaan 24.9.2009

– Soveltaminen alkaa 1.1.2013
• Asetus, ei direktiivi

– 24.9.09 voimassa olleet tiukemmat kansalliset 
säännökset voidaan säilyttää

– Rajatusti voidaan säätää tiukemmin jatkossa
– Kansallisesti säädetään lähinnä toimivaltaisista 

viranomaisista - tässä esitetyt ovat ehdotuksia



Soveltamisala

• Siipikarjan teurastus ja lopetus
– Hyvin rajatusti

• Hätälopetus teurastamon ulkopuolella
– Ei sovelleta

• Omaan käyttöön teurastettava siipikarja, kanit 
ja jänikset

– Kansallisesti voidaan säätää



Määritelmät 
• Lopetus

– Tarkoituksellisesti aikaansaatu prosessi, joka johtaa eläimen 
kuolemaan

• Teurastus
– Ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopettaminen

• Hätälopetus
– Eläimen lopetus, joka on loukkaantunut tai jolla on 

voimakasta kipua tai kärsimystä aiheuttava sairaus, eikä
kipua tai kärsimystä voida käytännössä muulla tavoin 
lievittää

• Joukkolopetus
– Eläinten lopetus kansanterveyteen, eläinten terveyteen, 

eläinten hyvinvointiin tai ympäristöön liittyvistä syistä
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa



Yleiset vaatimukset
• Suojeltava eläintä vältettävissä oleva kivulta, tuskalta 

ja kärsimykseltä
– Eläimen fyysinen mukavuus
– Suojelu loukkaantumiselta
– Säilytyksessä ja käsittelyssä otetaan eläimen 

normaali käyttäytyminen huomioon
– Ei merkkejä vältettävissä olevasta kivusta, pelosta 

tai epänormaalista käyttäytymisestä
– Ei pitkään ilman vettä ja ravintoa
– Eläinten väliset haitalliset kontaktit estetään



Hyvän käytännön opas

• Toimijoita velvoitetaan kehittämään oppaita
– Kuultava viranomaisia ja valtiosta riippumattomia 

järjestöjä
– Tieteelliset lausunnot huomioitava
– Evira arvioisi oppaat ja tekee tarvittaessa oppaita
– Kaikki hyväksytyt oppaat kaikkien jäsenmaiden 

saataville
• MMM rahoittaa konttilopetusprojektia



Joukkolopetus

• Evira laatisi toimintasuunnitelmat lopetuksille yleisesti
• Läänineläinlääkäri tai kunnaneläinlääkäri valvoisi 

paikallisesti
• Evira voisi myöntää poikkeuksia lopetusasetuksen 

säännöksistä
– Erityinen tarve

• Joukkolopetuksista raportti komissiolle ja julkaistava 
internetissä vuosittain



Tieteellinen tuki

• Viranomaisten tueksi
• Asiantuntija-apua

– Lausuntoja välineistä ja niiden kunnossapidosta
– Hyvän käytännön oppaiden arviointi
– Viranomaistarkastuksia koskevia suosituksia

• Eläinten hyvinvointikeskus EHK voisi olla tällainen



Kelpoisuustodistus

• Säädetään
– Koulutuksen antajasta
– Todistusten antajasta

• Myös siirtymäaikana



Säännösten noudattamatta 
jättäminen

• Läänineläinlääkäri ja tarkastuseläinlääkäri voisivat 
toimia
– Muutos toimintaohjeistoon
– Tuotannon lopettaminen tai vähentäminen
– Toimijan tekemien tarkastusten lisääminen tai 

valvonnan muuttaminen
– Kelpoisuustodistusten peruuttaminen määräajaksi 

tai kokonaan
• Ilmoitettava todistuksen antaneelle taholle

• Seuraamuksista säädetään myös



Tiukemmat kansalliset säännökset

• Rajatut mahdollisuudet
– Eläinten lopetus teurastamon ulkopuolella

• Ilmoitusvelvollisuus siipikarjan lopettajalle
• Kelpoisuus vastaava kuin turkiseläinten 

lopetuksessa



Siirtymäsäännökset
• 8.12.2015 asti kelpoisuustodistus voidaan myöntää

vähintään kolmen vuoden käytännön kokemuksen 
perusteella


