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Lopetusasetus

• Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten 
suojelusta lopetuksen yhteydessä
– Soveltaminen alkaa 1.1.2013
– Asetus, ei direktiivi
– 24.9.09 voimassa olleet tiukemmat kansalliset 

säännökset voidaan säilyttää
– Rajatusti voidaan säätää tiukemmin jatkossa



Soveltamisala ja menetelmät

• Tuotantoeläinten lopetus ja teurastus
– Hyvin rajatusti

• Kalat
• Hätälopetus teurastamon ulkopuolella

• Sallitut lopetus- ja teurastusmenetelmät
– Liitteessä I
– Asetuksessa tainnutus käsittää myös eläimen 

välittömästi lopettavat menetelmät
• Turkiseläinten lopetus



Kelpoisuus lopettaa 1/2
• Turkiseläimiä saa lopettaa vain 

kelpoisuustodistuksen omaavan henkilön 
läsnäollessa ja välittömässä valvonnassa
– Hätälopetuksessa ei tarvita todistusta

• Kelpoisuustodistuksen pitää kattaa kaikki henkilön 
valvonnassaan toteutettavat lopetukset ja niihin 
liittyvät toimenpiteet
– Eläinlajit



Kelpoisuus lopettaa 2/2
• Siirtymäaikana 8.12.2015 asti

– Kelpoisuustodistuksen voisi saada kolmen vuoden 
käytännön lopetuskokemuksen perusteella

• Koulutusvaihtoehdot
– Maatalousalan perustutkinto
– Tutkinnon osa
– Ei tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus



Ilmoitukset
• Ilmoitus suurten eläinmäärien säännöllisestä

lopettamisesta
– Toiminnanharjoittaja tai omistaja tekee kerran tai 

tilanteen muuttuessa
– Aluehallintovirastoon, jonka alueella toiminta 

pääasiassa tapahtuu
– Kansallinen säädösehdotus

• Turkiseläinten lopetuksista on ilmoitettava etukäteen
– Aluehallintovirastoille keskitetysti vuosittain



Toimintaohjeisto
• Alan toimijoiden on

– suunniteltava eläinten lopetus ja siihen liittyvät 
toimet etukäteen

– laadittava toimintaohjeisto
– suoritettava lopetus toimintaohjeiston mukaisesti

• Lopetuksen omavalvontaa siis



Hyvän käytännön opas

• Toimijoita velvoitetaan kehittämään oppaita
– Kuultava viranomaisia ja valtiosta riippumattomia 

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

saataville
• MMM on rahoittanut projektia, jossa on valmisteltu 

opas minkkien lopetukseen



Joukkolopetus 
• Viranomaisen määräämät joukkolopetukset 

ilmoitettava komissiolle vuosittain
– Syyt, eläinmäärät, käytetyt lopetusmenetelmät, 

lopetuksissa esiintyneet ongelmat ja niiden 
ratkaisut

– Aluehallintovirasto voisi myöntää poikkeuksen 
sallittuihin menetelmiin



Säännösten noudattamatta 
jättäminen

• eläinsuojeluviranomainen voisi
– vaatia

• muutosta toimintaohjeistoon
• tuotannon lopettamista tai vähentämistä
• toimijan tekemien tarkastusten lisäämistä tai 

valvonnan muuttamista
– peruuttaa kelpoisuustodistuksen määräajaksi tai 

kokonaan
• Ilmoitettava todistuksen antaneelle taholle

• Seuraamuksista säädetään myös



Suomalainen säätäminen

• Eläinsuojelulain muutos
– Tavoitteena 1.6.2013 voimaan

• Valtioneuvoston asetus eläinten lopetuksesta
– Uusi säädös


