
   
  

 

 

 

 

 
 

LUONNOS 8.2.2021 
  
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, jolla ku-
mottaisiin eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki. Eläimistä saatavista sivutuotteista annet-
tuun lakiin, eläinlääkintähuoltolakiin, maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin, 
eläintautilakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin esitetään tehtäväksi uudistuksesta 
johtuvat teknisluonteiset muutokset. 

Laissa säädettäisiin eläinterveyssäännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen täydentämisestä. Eläinterveyssäännöstöön on koottu osana eläintautien vastustamista 
aiemmat eläinlajikohtaiset eläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä sekä pitopaikkojen rekiste-
röintiä koskevat säännökset. Vaikka eläinterveyssäännöstön tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
unionin lainsäädäntöä, jättää se paljon kansallista liikkumavaraa. 

Ehdotetussa laissa liikkumavaraa käytetään, jotta pitopaikkojen rekisteröinnit ja eläinten mer-
kitsemistavat voisivat jatkua nykyisellään ja jäljitettävyyttä- ja rekisteröintiä koskevat kansalli-
set toimenpiteet olisivat mahdollisia. Laissa säädettäisiin eläinten tunnistamisesta ja rekisteröin-
nistä myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaikka eläinterveyssäännöstö ei si-
sällä eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä. Ehdotus ei merkitsisi suuria sisällöllisiä muu-
toksia eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin periaatteisiin ja toimenpiteisiin. Laki koskisi 
myös unionin virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentävän sääntelyn. 

Voimassa olevaan eläinten tunnistamisen ja pitopaikkojen rekisteröinnin valvonnan viran-
omaisjärjestelmään ja viranomaisten väliseen tehtäväjakoon ei tulisi merkittäviä muutoksia. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä aluehallintoviraston välistä tehtävänjakoa kui-
tenkin selkeytetään. Ehdotuksen mukaan Tulli voisi uutena tehtävänä suorittaa eläinten tunnis-
tamisen valvontaa EU:n sisärajoilla. Lisäksi poliisi voisi eläinkuljetusten valvonnan yhteydessä 
valvoa, että eläimen mukana on sen tunnistusasiakirja silloin kun lainsäädäntö sitä vaatii. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva EU-lainsäädäntö on ollut hajanainen ja koostu-
nut pääasiassa erillisistä eläinlajikohtaisista säädöksistä. Sääntely on uudistettu eläintaudeista 
sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetulla Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), jäljem-
pänä eläinterveyssäännöstö, joka julkaistiin 31.3.2016 ja tulee sovellettavaksi pääosin 
21.4.2021. Asetuksen tarkoituksena on muodostaa unionin yhdenmukaistettu sääntelykehys. 
Asetus sisältää eläintauteja koskevan sääntelyn lisäksi pitopaikkojen ja tiettyjen toimijoiden re-
kisteröintiä sekä eläinten jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Lisäksi komissiolle on siirretty 
runsaasti toimivaltaa antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Asetus jättää 
myös runsaasti kansallista liikkumavaraa. Uudistuksen johdosta kansallinen eläintunnistusjär-
jestelmää koskeva lainsäädäntö on tarpeen uudistaa.  

Ehdotukseen sisältyisi eläinten pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröintiä sekä eläinten tunnis-
tamista ja jäljitettävyyttä koskeva sääntely liikkumavaran puitteissa. Esitykseen sisältyy myös 
lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi tarpeelliset kansalliset säännökset ja valtuudet 
eläinlajikohtaisten ministeriön asetusten antamiseen lemmikkieläinten tunnistamisesta ja mer-
kitsemisestä niiden lajien osalta, joissa se arvioidaan tarpeelliseksi. Eläinterveyssäännöstön mu-
kaan jäsenvaltioilla on oikeus tiettyihin poikkeuksiin ja ne voivat 269 artiklan mukaan soveltaa 
alueellaan lisätoimenpiteitä tai asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä, 
jotka koskevat rekisteröintiä ja jäljitettävyysvaatimuksia. Lisäksi ehdotus sisältää virallista val-
vontaa koskevien EU-säännösten täydentävän sääntelyn. 

Eläintautilain (  /  ) soveltamisalaan kuuluva sääntely annettaisiin erikseen.  Pitopaikkojen hy-
väksyminen sisältyisi eläintautilakiin.  

1.2 Valmistelu 

1.2.1 EU-säädöksen valmistelu 

Euroopan komissio antoi 19.9.2007 tiedonannon EU:n eläinten terveyttä koskevasta strategiasta 
vuosiksi 2007–2013. Strategiassa painotettiin ehkäiseviä toimenpiteitä ja eläintautien seurantaa 
sekä ehdotettiin uudistettavaksi eläinten terveyttä koskeva EU-lainsäädäntö. 

Komissio antoi 6.5.2013 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten 
terveydestä (KOM(2013) 260 lopullinen)  

https://eurlex.eurpa.eu/search.html?DTN=0260&SUBDOM_INIT=PRE_ACTS&qid=155245
9380376&typeOfActStatus=COM&type=advan-
ced&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS&DB_TYPE_OF_ACT=com&DTA=2013&locale=fi. Eh-
dotus oli osa isompaa kokonaisuutta, joka sisälsi myös virallista valvontaa sekä kasvien ter-
veyttä ja kasvien lisäysaineistoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi tehtävät laajat tarkis-
tusehdotukset. 

Komission ehdotusta koskeva valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2013 vp) https://www.edus-
kunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_37+2013.aspx annettiin eduskunnalle 

https://eurlex.eurpa.eu/search.html?DTN=0260&SUBDOM_INIT=PRE_ACTS&qid=1552459380376&typeOfActStatus=COM&type=advanced&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS&DB_TYPE_OF_ACT=com&DTA=2013&locale=fi
https://eurlex.eurpa.eu/search.html?DTN=0260&SUBDOM_INIT=PRE_ACTS&qid=1552459380376&typeOfActStatus=COM&type=advanced&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS&DB_TYPE_OF_ACT=com&DTA=2013&locale=fi
https://eurlex.eurpa.eu/search.html?DTN=0260&SUBDOM_INIT=PRE_ACTS&qid=1552459380376&typeOfActStatus=COM&type=advanced&DTS_SUBDOM=PRE_ACTS&DB_TYPE_OF_ACT=com&DTA=2013&locale=fi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_37+2013.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_37+2013.aspx
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13.6.2013. Suomi lähtökohtaisesti kannatti ehdotusta, jolla hajanainen ja osittain vanhentunut 
sääntely koottaisiin yhteen.  

Komission ehdotuksen ensimmäinen käsittely Euroopan parlamentissa saatiin päätökseen huh-
tikuussa 2014 ja neuvostossa joulukuussa 2014. Unionin toimielinten väliset neuvottelut eli tri-
logit aloitettiin helmikuussa 2015.  Ehdotus hyväksyttiin joulukuussa 2015. 

Eläinterveyssäännöstön antamisen jälkeen komissio ryhtyi valmistelemaan delegoituja säädök-
siä ja täytäntöönpanosäädöksiä, joista keskeisimmät tuli eläinterveyssäännöstön mukaan antaa 
viimeistään vuoden 2019 huhtikuussa. Komissio on xxx mennessä antanut eläinten tunnista-
mista ja rekisteröintiä koskevat seuraavat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset   
(julkaisemattomat ovat nähtävissä internet-osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0429): 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pi-
täviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettä-
vyyttä koskevien sääntöjen osalta annettu komission delegoitu astus (EU) 2019/2035, jäljem-
pänä maaeläinten pitopaikkoja koskeva delegoitu asetus; 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapah-
tuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimus-
ten osalta annettu komission delegoitu asetus (EU) 2020/688, jäljempänä maaeläinten siirtoja 
koskeva delegoitu asetus;  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä sukusolujen ja 
alkioiden pitopaikkojen hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja al-
kioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaa-
timusten osalta annettu komission delegoitu asetus (EU) 2020/686, jäljempänä maaeläinten su-
kusoluja ja alkioita koskeva delegoitu asetus; 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypaik-
koja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta annettu komission delegoitu asetus 
(EU) 2020/691, jäljempänä vesiviljelypitopaikkoja koskeva delegoitu asetus; 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapah-
tuviin vesieläinten ja vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien 
eläinterveyttä ja sen todentamista koskevien vaatimusten osalta annettu komission delegoitu 
asetus (EU) 2020/990; 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin 
kuin on kyse sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisestä ja nauta-, sika-, lammas-, 
vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden jäljitettävyydestä annettu komission täytän-
töönpanoasetus (EU) 2020/999. 

1.2.2 Hallituksen esityksen valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 10.9.2019 lainsäädäntöhankkeen (MMM025:00/2019) sel-
vittämään unionin eläinterveyssäännöstön edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpitei-
den tarvetta eläinten tunnistamisessa ja rekisteröinnissä. Samalla oli selvitettävä eläinten tun-
nistamista ja rekisteröintiä koskevat kansalliset sääntelytarpeet eläinten hyvinvoinnin varmista-
miseksi. Uudistuksen yhteydessä tuli myös tarkistaa EU:n virallisesta valvonnasta ja muista vi-
rallisista toimista annetun asetuksen (EU) 2017/625, jäljempänä valvonta-asetus, säännöksistä 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0429
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johtuvat muutostarpeet lakiin. Tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys siten, että laki tulisi 
voimaan 21.4.2021. 

Hankkeen tarkoituksena oli saattaa eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki mainittujen asetus-
ten mukaiseksi kansallisen liikkumavaran puitteissa sekä arvioida lainsäädäntöä edellyttävät 
kansalliset lisätarpeet. 

Esitys valmisteltiin yhteistyössä Ruokaviraston kanssa. Lausuntokierros järjestettiin ……väli-
senä aikana.  

Valmisteluaineisto on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilla osoitteessa 
https://mmm.fi/hankkeet, hankkeen tunnus MMM025:00/2019. 

2  EU-säädöksen tavoitteet  ja  pääasial l inen s i sältö  

2.1 Eläinterveyssäännöstö 

Eläinterveyssäännöstö koskee eläinten välillä tarttuvien sekä eläimestä ihmiseen tarttuvien 
eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa. Asetusta sovelletaan eläimiin riippumatta siitä, ovatko ne 
ihmisen pitämiä maaeläimiä tai vesiviljelyeläimiä (pidetyt eläimet) vai luonnonvaraisia eläimiä. 
Eläinten lisäksi eläinterveyssäännöstöä sovelletaan eläinten sukusoluihin ja alkioihin, ihmisra-
vinnoksi tarkoitettuihin eläimistä saatuihin tuotteisiin (eläinperäiset tuotteet), eläimistä saata-
viin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin sekä tiloihin, kuljetusvälineisiin, laitteisiin 
ja kaikkiin muihin materiaaleihin ja infektioteihin, jotka voivat liittyä tarttuvien tautien leviämi-
seen. 

Eläinterveyssäännöstön johdanto-osan 107 kohdan mukaan toimiva jäljitettävyys on keskeisen 
tärkeää taudintorjuntapolitiikassa. Tautien ennaltaehkäisy- ja torjuntasääntöjen tehokkaan so-
veltamisen helpottamiseksi käytössä olisi oltava pidettävien maaeläinten eri lajeille sekä suku-
soluille ja alkioille soveltuvat tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset. Myös vesiviljelyeläimille 
olisi oltava vastaavat vaatimukset. Lisäksi on tärkeää säätää mahdollisuudesta perustaa tunnis-
tus- ja rekisteröintijärjestelmä niitä lajeja varten, joiden osalta tällaista järjestelmää ei nykyisin 
ole tai jos muuttuvat olosuhteet ja riskit sitä edellyttävät. 

Eläinten pitopaikkojen rekisteröintiä sekä eläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat 
säännökset ovat eläinterveyssäännösten osassa IV, joka on jaettu kolmeen osastoon. Niissä vah-
vistetaan säännöt, joita sovelletaan ihmisten pitämiin maaeläimiin (sisältäen myös siipikarjan, 
mehiläiset ja kimalaiset), vesieläimiin ja muihin eläimiin.  

Maaeläimiä pitävien tai sukusoluja tuottavien, käsittelevien tai varastoivien toimijoiden on il-
moitettava ennen toiminnan aloittamista eläinterveyssäännöstön 84 artiklan mukaiset tiedot kai-
kista vastuullaan olevista pitopaikoista toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröitäväksi. Rekis-
teröintivaatimus koskee myös 90 artiklan mukaisia eläinten kokoamispaikkoja. Viranomaisen 
on 93 artiklan mukaisesti rekisteröitävä pitopaikkojen ja toimijoiden tiedot 101 artiklassa tar-
koitettuun rekisteriin. Eläinterveyssäännöstön 172—173 artiklassa säädetään vesiviljelypito-
paikkojen toimijoiden velvollisuudesta ilmoittaa pitopaikkojen tiedot viranomaiselle ja 185 ar-
tiklassa viranomaisen rekisteristä, johon tiedot kirjataan. Avoimuuden vuoksi kyseiset rekisterit 
olisi saatettava myös julkisesti saataville.   

Eräiden pitopaikkatyyppien toimijoiden on eläinterveyssäännöstön 94 artiklan mukaan haettava 
hyväksyntä toiminnalleen. Hyväksymisvaatimus koskee muun muassa pitopaikkoja, joista eläi-

https://mmm.fi/hankkeet
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miä siirretään muihin jäsenvaltioihin. Hyväksymistä voidaan edellyttää myös muulta merkittä-
vän riskin aiheuttavalta maaeläinten pitopaikkatyypiltä. Pitopaikkojen hyväksymisestä sääde-
tään eläintautilaissa. 

Jäsenvaltioilla on rajoitettu mahdollisuus vapauttaa rekisteröintivelvoitteesta tietyntyyppiset pi-
topaikat, joihin liittyvä riski on merkityksetön. Komissiolla on täytäntöönpanovaltaa, jotta täl-
laisten poikkeusten myöntämisen kohdalla noudatettaisiin yhdenmukaista toimintatapaa. Rekis-
teröintijärjestelmä voidaan mukauttaa paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja tuotantomallei-
hin. Rekisteröintiin liittyvien toimenpiteiden tulisi olla joustavia. Hallinnollista taakkaa ja kus-
tannuksia olisi vältettävä. 

Eläinterveyssäännöstön 102—105 ja 186 artiklassa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset tie-
doista, jotka pitopaikkojen toimijoiden on eläimistä kirjattava ja säilytettävä. 

Artiklassa 112—115 edellytetään, että toimijat, jotka pitävät nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja 
hevoseläimiä, merkitsevät kunkin eläimen fyysisellä tunnistimella Lisäksi toimijoiden on var-
mistettava, että kyseisten eläinten mukana on tunnistusasiakirja ja siirtoasiakirja eläimiä jäsen-
valtioiden välillä siirrettäessä, jos niin edellytetään. Hevoseläimen elinikäinen tunnistusasiakirja 
on aina oltava eläimen mukana myös kotimaassa. Toimijoiden on toimitettava tarvittavat tiedot 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämään atk-pohjaiseen tietokantaan. Myös muut maaeläimet 
kuin nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimet on eläinterveyssäännöstön 117 artiklan mu-
kaisesti merkittävä kunkin eläimen fyysisellä tunnistimella komission 118 artiklan mukaisesti 
hyväksymien säännösten mukaisesti.  

Eläinterveyssäännöstön 269 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alueellaan lisätoimen-
piteitä tai asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä, jotka koskevat muun 
muassa rekisteröintiä, hyväksyntää, tietojen kirjaamista ja säilyttämistä, rekistereitä sekä pidet-
täviin maaeläimiin, sukusoluihin ja alkioihin sovellettavia jäljitettävyysvaatimuksia. Kansalli-
sissa toimenpiteissä on noudatettava eläinterveyssäännöstössä säädettyjä sääntöjä eivätkä ne saa 
estää eläinten ja tuotteiden siirtoa jäsenvaltioiden välillä tai olla ristiriidassa eläinterveyssään-
nöstön säännösten kanssa. 

2.2 Virallista valvontaa koskeva asetus  

Eläinterveyssäännöstö ei sisällä säännöksiä virallisesta valvonnasta, koska kyseisistä säännöistä 
säädetään virallista valvontaa koskevan horisontaalisen lainsäädännön puitteissa. 

Virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulain-
säädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koske-
vien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus-
ten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) 
N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten 
(EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 
89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston pää-
töksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)  annettu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, jäljempänä valvonta-asetus, tuli voimaan 
27.4.2017 ja sitä sovelletaan 14.12.2019 alkaen.  
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Asetus koskee elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien 
terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamista. Asetus kor-
vaa ja kumoaa rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koske-
vien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Eu-
roopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004.  

Asetuksessa säädetään EU-tason yhdenmukaisista säännöistä, joilla pyritään luomaan kattava 
ja johdonmukainen toimintatapa koko elintarvikeketjun viralliselle valvonnalle. Asetuksen mu-
kaan toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava virallista valvontaa säännöllisesti, riskien 
mukaan ja sopivalla tiheydellä kaikilla elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön sään-
telemillä aloilla ja kaikkien sen piiriin kuuluvien toimijoiden, toimien, eläinten ja tavaroiden 
osalta. Valvontaa tulee suorittaa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Asetuksessa säädetään 
jäsenvaltioiden velvollisuudesta varmistaa valvonnan riittävä rahoitus ja valvontaviranomaisten 
pätevyys. 

Valvonta-asetus kattaa sekä virallisen valvonnan eli unionin sääntöjen ja kansallisen täytän-
töönpanosääntelyn noudattamisen todentamisen, että muut viralliset toimet. Muihin virallisiin 
toimiin kuuluu erilaisten lupien ja todistusten myöntäminen. Asetuksessa säädetään myös vi-
ranomaisen mahdollisuudesta siirtää tiettyjä tehtäviä toimeksiannolle muulle kuin viranomai-
selle. 

Säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi sovellettava pakkokeinojen esimerkinomainen lu-
etteloa on laaja. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että säännösten rikkomisista ilmoitta-
miseen on käytettävissä asianmukaisia järjestelyjä, ja että ilmoituksen tehneitä henkilöitä suo-
jellaan vastatoimilta. 

3  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

3.1 Laki eläintunnistusjärjestelmästä 

Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) tuli voimaan 1.5.2010. Laissa säädetään eläinten-
pitäjien ja pitopaikkojen rekisteröinnistä sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Myös 
eläinvälittäjien on rekisteröidyttävä. Laki säädettiin, koska eläintautien leviämisen estäminen 
tai eläimille ja ihmisille yhteisten tautien (zoonoosien) elintarvikeketjuun siirtymisen estäminen 
edellyttävät järjestelmällistä tietoa eläinten pitopaikoista, eläimistä vastuussa olevista toimi-
joista ja eläimistä siten, että eläinten alkuperä ja liikkuminen pitopaikasta toiseen voidaan jäl-
jittää. Laki sisältää säännökset toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisäl-
löstä. 

Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin lukuun ottamatta luonnonvaraisina eläviä eläimiä. Tarhat-
tuihin luonnonvaraisiin eläimiin lakia kuitenkin sovelletaan. Lain soveltamisalaan kuuluvista 
eläinlajeista säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella siten kuin eläinten 
tunnistamista, terveyttä, hyvinvointia, eläinperäisiä sivutuotteita, kansanterveyttä tai elintarvi-
keturvallisuutta koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö taikka eläintauteja, eläinten ja ihmisten 
välillä tarttuvia tauteja tai maataloustukia koskeva kansallinen lainsäädäntö edellyttävät. 

Eläintunnistusjärjestelmälain nojalla on annettu seuraavat maa- ja metsätalousministeriön ase-
tukset: 

-Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta (326/2015, muut. 
481/2018,413/2020) 
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta (720/2012)  

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=326%2F2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120720


   
  

 

 8  
 
 

 

-Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyeläinten tunnistaminen (533/2011)  
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekiste-
röinnistä (469/2005, muut. 333/2006, 356/2008 ja 194/2010) 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä 
(1011/2005, muut. 334/2006 ja 58/2007) 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä (1308/2001, muut. 335/2006 
ja 195/2010) 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017)  
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta 
(867/2010 ) 
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta (1123/2011) 
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1/2021). 

Vaikka lain soveltamisala ei kata luonnonvaraisena eläviä eläimiä, on luonnonvaraisten eläinten 
ruokintaan tarkoitetut haaskaruokintapaikat lain mukaan rekisteröitävä silloin, kun ruokintaan 
käytetään EU:n sivutuoteasetuksessa (muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saa-
tavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1069/2009) tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita. 

Ruokavirasto pitää eläintunnistusjärjestelmän rekistereitä. Tiedot talletetaan maaseutuelinkei-
nohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008), jäljempänä tietojärjestelmälaki, 
tarkoitettuun maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään (tietojärjestelmä). Aluehallintovi-
rastolla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, kuntien maaseutuelinkeino- ja elintarvi-
kevalvontaviranomaisilla sekä kunnaneläinlääkäreillä on oikeus käyttää ja päivittää tietoja sää-
dettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säännösten toimeenpanoa ja nii-
den noudattamista. Lain noudattamista valvovat aluehallintovirasto ja kunnaneläinlääkäri sekä 
elintarvikelain tarkoittamissa teurastamoissa Ruokavirasto. Eläinten pitopaikoissa tarkastukset 
tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

Lakiin sisältyvät säännökset lain noudattamatta jättämiseen liittyvistä pakkokeinoista. Lisäksi 
laissa säädetään tietyt teot rangaistavaksi eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkomisena. 

Lain suhde eräisiin muihin lakeihin 

Eläintautilaki  

Eläintautilaissa (76/2021) säädetään eläinterveyssäännöstön täydentämisestä eläintautien vas-
tustamiseksi. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää sellaisia sairauksia ja tartuntoja, jotka voi-
vat siirtyä eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen (eläintauti), eläinten terveyden edistämiseksi, 
ihmisten terveyden suojaamiseksi, elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi ja kotieläin-
tuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat eläinten-
pitäjiä ja eräitä muita toimijoita, kuten eläinkuljettajia ja -välittäjiä. 

Elintarvikelaki 

Elintarvikelain (  /2021) tarkoituksena on suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja sekä 
varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä tervey-
dellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu ja elintarvikkeista annettavien tietojen 
riittävyys ja oikeellisuus.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110533
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050469
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060333
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080356
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100194
http://www.finlex.fi/linkit/sd/20011308
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060335
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100195
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170222
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100867
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111123
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080284
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
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Elintarvikelakiin sisältyy säännöksiä elintarvikehuoneistoja tai alkutuotantopaikkoja koskevista 
vaatimuksista sekä elintarviketuotantoon käytettävien eläinten terveydentilaan ja käsittelyyn 
liittyvistä vaatimuksista. Elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisessä elintarvikeasetuksessa 
(EY) N:o 178/2002 tarkoitetut jäljitettävyystiedot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käy-
tettävistä eläimistä. 

Eläinten kuljetuksia koskeva laki 

Eläinten kuljetuksesta annettua lakia (1429/2006) sovelletaan elävien selkärankaisten eläinten 
ja soveltuvin osin elävien selkärangattomien eläinten kuljetukseen. Lain tarkoituksena on suo-
jella eläviä eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä 
kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Kuljetuksella tarkoitetaan 
eläinten siirtoa, joka tehdään yhdellä tai useammalla kuljetusvälineellä, mukaan luettuina kuor-
maaminen, purkaminen, siirtäminen ja lepo sekä muut siirtoon liittyvät toimenpiteet siihen asti, 
kunnes eläimet on purettu kuormasta määräpaikassa. Aluehallintovirasto myöntää eläinkuljet-
tajaluvan. Ruokavirasto pitää valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä.  

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 

Eläimistä saatavista sivutuotteista annettu (517/2015), jäljempänä sivutuotelaki, laki koskee 
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdet-
tujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. 
Laissa säädetään sivutuotteiden käytöstä eläinten ruokintaan ja sivutuotteiden hävittämisestä.  
Laissa säädetään myös luonnonvaraisten eläinten ruokintaan tarkoitetuista sivutuotteista eli 
haaskaruokinnasta. Kunnaneläinlääkäri rekisteröi haaskaruokintapaikasta vastuussa olevat toi-
mijat ja valvoo rekisteröimiään toimijoita. 

Eläinsuojelulaki 

Eläinsuojelulain (247/1996) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla 
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Eläinsuojelulain tarkoituksena on myös edistää eläinten hy-
vinvointia ja hyvää kohtelua ja sitä sovelletaan kaikkiin eläimiin. Eläinten tunnistamiseen ja 
rekisteröintiin sovelletaan eläintunnistusjärjestelmästä annettua lakia ja sen lisäksi broilereiden 
omistajan tai pitäjän on ilmoitettava pitopaikkarekisteriin talletettavaksi tiedot kasvattamon ra-
kennusten niistä osista, joissa broileriparvia kasvatetaan. Rekisteröinti koskee tällä hetkellä vain 
tuotantoeläimiä. 

Eläinlääkintähuoltolaki 

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) tarkoituksena on varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkä-
ripalveluiden saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalveluiden valvonta. Lisäksi lain tar-
koituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoin-
nin valvonta. 

Eläinlääkintähuoltolakia (765/2009) sovelletaan eläinlääkäripalveluihin sekä eläimistä saata-
vien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydelliseen valvontaan, muuhun elintarvikkeiden tur-
vallisuuden valvontaan, eläintenpidon terveydelliseen valvontaan, eläintautien vastustamiseen 
ja ennalta ehkäisemiseen sekä eläinsuojeluun. 

Lain 15 §:n mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia kunnaneläinlääkäreille säädettyjen tai lain 
nojalla määrättyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä alueellisen suunnitel-
man ja valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Eläinlääkintähuoltolaissa on lisäksi säännöksiä 
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kunnan tuottamista eläinlääkäripalveluista perittävistä palkkioista ja korvauksista sekä eläinlää-
kintähuollon suunnittelusta. 

Lain soveltaminen Ahvenanmaalla 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan kotieläinten 
tarttuvien tautien vastustamiseen liittyvät asiat kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Täl-
laisiin asioihin liittyvät viranomaistehtävät hoitaa itsehallintolain 30 §:n 1 momentin 9 kohdan 
mukaan kuitenkin valtakunnan viranomaisten sijasta maakunnan hallitus tai muu maakunta-
laissa määrätty viranomainen. Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hal-
lintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa  on annettu Tasavallan presidentin ase-
tus (1540/2011). Asetuksen mukaan Ahvenanmaan valtionvirasto suorittaa maakunnassa pai-
kalla tehtävät tarkastukset siten kuin eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa säädetään. 
Ruokavirasto vastaa maakunnassa tarkastettavien maatilojen otoksen valinnasta. 

3.2 Nykytilan arviointi  

Eläinterveyssäännöstön soveltamisen alkaa huhtikuussa 2021. Koska pitopaikkojen ja toimijoi-
den rekisteröintiä sekä eläinten tunnistamista koskevat perussäännökset on koottu eläinterveys-
säännöstöön ja sen nojalla annettaviin alemman asteisiin säännöksiin, on laki eläintunnistusjär-
jestelmästä tarpeen uudistaa. 

Voimassa oleva laki eläintunnistusjärjestelmästä on toiminut joustavasti säätäessään yleisellä 
tasolla eläintenpitäjistä, eläinten pitopaikoista ja eläimistä rekisteriin ilmoitettavat ja rekisteriin 
merkittävät tiedot. Tarkemmat eläinlajikohtaiset tiedot on annettu maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksilla eläinlajikohtaisten EU:n säädösten mukaisesti. 

Uusi eläinterveyssäännöstö säätää tarkemmin pitopaikoista rekisteröitävät tiedot ja eläinten tun-
nistamistavat, mutta ei aiheuta kovin merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyiseen tilanteeseen. 
Suomessa vakiintuneet pitopaikkojen rekisteröinnit ja eläinten merkitsemistavat voisivat jatkua 
ennallaan eläinterveyssäännöstön kansallisen liikkumavaran puitteissa, mutta niistä on tarpeen 
säätää ehdotetussa laissa eläinterveyssäännöstön kansallisen liikkumavaran puitteissa. 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan lain soveltamisalaa on tarkoituksenmukaista 
laajentaa siten, että se kattaisi myös eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi tarpeellisen lem-
mikkieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin. Nykyinen laki koskee vain eläintautien jäljitettä-
vyyden kannalta tarpeellisen rekisteröinnin ja tunnistamisen. Eläinten hyvinvoinnin puuttumi-
nen lain soveltamisalasta on todettu ongelmaksi lemmikkieläinten rekisteröimiseksi. Pakollinen 
tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi edistäisivät 
osaltaan eläinten vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa. 

Unionin virallista valvontaa koskevan asetuksen uudistamisen johdosta on lisäksi tarpeen säätää 
viranomaisten toimivallasta asetuksen edellyttämällä tavalla. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, joka 
korvaisi eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain. Lain pääasiallisena tavoitteena olisi edistää 
eläinten ja ihmisten terveyden suojelua, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. Ta-

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111540
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voitteen toteuttamiseksi tarvitaan järjestelmällistä tietoa eläinten pitopaikoista, eläimistä vas-
tuussa olevista toimijoista ja eläimistä, niiden alkuperästä ja siirroista. Eläintenpitoa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää eläinten jäljitettävyyttä. 

Laki koskisi eläinterveyssäännöstön täydentämistä eläinten pitopaikkojen ja toimijoiden rekis-
teröinnissä ja eläinten tunnistamisessa ja jäljitettävyydessä. Laissa säädettäisiin EU-säädösten 
antaman kansallisen liikkumavaran puitteissa täydentävistä toimenpiteistä ja poikkeuksista pi-
topaikkojen ja toimijoiden rekisteröintiä sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeviin 
vaatimuksiin toiminnan joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 
Meillä vakiintuneet pitopaikkojen rekisteröinnit ja eläinten merkitsemistavat säädettäisiin liik-
kumavaran puitteissa jatkumaan ennallaan. Silloin kun tiettyjen pitopaikkojen luokkien aiheut-
tama riski olisi arvioitu merkityksettömäksi, ne voitaisiin vapauttaa rekisteröintivaatimuksista 
komission täytäntöönpanoasetusta noudattaen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.  

Uutta olisi lain soveltamisalan laajentaminen siten, että se kattaisi myös lemmikkieläinten hy-
vinvoinnin varmistamiseksi tarpeellisen eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin. Lisäksi eräitä 
uusia toimijoita tulisi valvonnan piiriin, kuten kaupallisesti koiria, kissoja, frettejä jäsenvaltioi-
den välillä kuljettavat toimijat. Uusia tunnistettavia eläimiä olisivat pidettävät kameli- ja hir-
vieläimet. Eläinlääkintähuoltolakiin lisättäisiin ehdotettu laki, jolloin kunnalla olisi oikeus 
saada valtiolta korvaus valvontatehtävien hoidosta kunnalle aiheutuneisiin todellisiin kustan-
nuksiin perustuen. Uutena pakkokeinona lakiin lisättäisiin mahdollisuus hallinnollisen seuraa-
musmaksun määräämiseen säännöksiä rikkovalle. 

Voimassa olevan eläintunnistusjärjestelmälain viranomaisjärjestelmä ja viranomaisten välinen 
tehtävänjako säilyisi pääosin ennallaan. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (jäljempänä 
ELY- keskus) vastuulle tulisi pitopaikoissa suoritettavien valvontakäyntien lisäksi valvonnan 
johtopäätösten sekä täydentävien ehtojen arvioinnin antaminen. Arvion mukaan muutos ei vai-
kuttaisi merkittävästi ELY-keskuksen työmäärään.  Aluehallintoviraston työmäärä vähenisi 
siltä osin kuin ELY-keskukset itse tekevät seuraamusehdotuksen valvonnoistaan. Etuna olisi 
prosessin selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä hallinnollisen taakan väheneminen. Val-
vontaprosessi todennäköisesti myös nopeutuisi viljelijän näkökulmasta, kun valvonta keskitet-
täisiin yhdelle viranomaiselle. Tulli uutena toimivaltaisena viranomaisena suorittaisi EU:n sisä-
rajoilla muun valvonnan yhteydessä eläinten tunnistamisen, lähinnä tunnistusasiakirjojen ja siir-
toasiakirjojen, valvontaa. Lisäksi poliisi voisi eläinkuljetusten valvonnan yhteydessä valvoa, 
että eläimen mukana on sen tunnistusasiakirja silloin kun lainsäädäntö sitä vaatii.  

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin, eläinlää-
kintähuoltolakiin, maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin, eläintautilakiin ja sa-
kon täytäntöönpanosta annettuun lakiin uudistuksesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset  

Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Viranomaistehtäviin liittyvät kus-
tannukset katetaan hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvion mukaisten määräraho-
jen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. 

Ehdotetun lain aiheuttamien uusien rekisteröintien kustannukset rahoitetaan valtion talousar-
vion momentilta 30.20.01 (Ruokaviraston toimintamenot, siirtomääräraha 2 v.) Kustannusten 
arvioidaan olevan vähäisiä, jonka vuoksi momentin 30.20.01 määrärahaan ei esitetä muutosta. 
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Tullille ehdotetaan säädettäväksi toimivalta valvoa eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin nou-
dattamista EU:n sisärajoilla. Tulli valvoisi erityisesti sitä, että eläimen tunnistus- ja siir-
toasiakirja olisi eläimen mukana eläintä jäsenvaltioiden välillä siirrettäessä. Jos valvonnassa 
havaittaisiin puutteita, Tullilla olisi myös toimivaltaa päättää tarvittavista pakkokeinoista kuten 
eläimen siirron kieltämisestä. Tullin valvonta tapahtuisi sen resurssien puitteissa ja muun sisä-
markkinavalvonnan yhteydessä, eikä ehdotus aiheuttaisi Tullille lisäkustannuksia 

Esityksellä ei olisi myöskään vaikutuksia kuntatalouteen. Eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena 
on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta. 
Kunnilla olisi velvollisuus huolehtia kunnaneläinlääkärien tehtävien hoidon edellytysten järjes-
tämisestä. Kunnissa olisi oltava kunnaneläinlääkärin virkoja säädettyjen tehtävien hoitamiseksi 
ja kunnalla olisi oikeus saada valtiolta korvaus tehtävien hoidosta kunnalle aiheutuneisiin to-
dellisiin kustannuksiin perustuen. Kunnaneläinlääkäreiden tehtävät säilyisivät lähes ennallaan.  
Aluehallintovirasto perii näistä tehtävistä maksuja valtiolle. 

4.2.2 Yritysvaikutukset  

Ruokaviraston tilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2020 sikaeläinten pitopaikkoja 2 985, 
joissa sikoja yhteensä 1 082 905. Nautaeläinten pitopaikkoja oli 10 239 ja nautaeläimiä yhteensä 
843 102. Lampaiden ja vuohien pitopaikkoja oli tilaston mukaan 4 607 joissa lampaita ja vuohia 
yhteensä 143 905. Siipikarjaa oli Luonnonvarakeskuksen mukaan 1 172 tilalla, joissa eläimiä 
yhteensä noin 14 359 000. Hevoseläinten ja hevosten pitäjien määristä Suomessa ei toistaiseksi 
ole tarkkaa tietoa, mutta Hippoksen arvion mukaan hevosia oli noin 74300 ja hevosten omistajia 
noin 35 000. Rekisteröityjä mehiläisten ja kimalaisten pitopaikkoja oli Ruokaviraston tilaston 
mukaan 9 273. Turkiseläinten pitopaikkoja oli noin 1 000. Kamelieläinten pitopaikkoja oli 144 
ja hirvieläinten pitopaikkoja 53. Toiminnassa olevia vesiviljelylaitoksia oli 578, joissa vesivil-
jelypitopaikkoja yhteensä 1 783. Nykyiset pitopaikkojen ja eläinten ilmoitus- ja rekisteröinti-
vaatimukset jatkuisivat pääosin ennallaan.  

Eläinterveyssäännöstö tulisi lisäämään ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuuksia eräille uusille 
toimijoille, joita ei arvioida olevan merkittävissä määrin. Eläinten kuljetuksiin liittyen uusia re-
kisteröitäviä olisivat kuljettajat, jotka kuljettavat sorkka- tai kavioeläimiä kuten hevosia, siipi-
karjaa tai kaupallisesti siirrettäviä koiria, kissoja tai frettejä jäsenvaltioiden välillä tai jäsenval-
tion ja kolmannen maan välillä ja jotka eivät tarvitse eläinkuljetuslainsäädännön mukaista eläin-
kuljettajalupaa. Näitä uusia toimijoita tulisi Ruokaviraston arvion mukaan vuosittain noin 100 
kpl. Eläinten pitopaikkojen rekisteröintiin liittyen uusia eläinryhmiä ovat ainakin vankeudessa 
pidettävät linnut, pois lukien kotitalouksissa lemmikkieläiminä pidettävät linnut, sekä tuotanto-
kanit ja muualla kuin paliskunnan alueella pidettävät porot. Uusia toimijoita näistä tulisi arviolta 
vuosittain noin 60—100 kappaletta. Kavioeläinten ja siipikarjan kokoamisia toteuttavia pitopai-
kasta riippumattomia uusia toimijoita tulisi noin 5 kappaletta vuosittain. Ruokavirasto ja alue-
hallintovirasto olisivat näiden uusien toimijoiden ja eläintenpitäjien osalta yhteisrekisteriä pi-
tävä viranomainen. Lapin aluehallintovirasto pitää rekisteriä paliskunnista. 

Eläinten pitämiseen ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset tehtäisiin asianomaiselle toimivaltai-
selle viranomaiselle, pääsääntöisesti Ruokavirastoon. Pitopaikkailmoitukset olisivat toimijoille 
maksuttomia. 

Sähköinen ilmoitusväylä toimijoille olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana. Sovel-
lukseen kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Sähköinen ilmoitusväylä mahdollistaa toimijoille 
eläinten pitämiseen ja pitopaikkojen rekisteröintiin vaadittavien ilmoitusten tekemisen sähköi-
sen sovelluksen avulla. Tämä helpottaa ja parantaa eläintenpitäjien sekä muiden pitopaikasta 
vastuussa olevien toimijoiden toimintaa ilmoitusten sähköisten asiointimahdollisuuksien ja -
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ratkaisujen myötä. Näin myös varmistetaan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja oikeusturvaa, 
kun lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset pystytään rekisteröimään asianmukaisesti. Kun säh-
köisten palvelujen käyttö lisääntyy, julkinen palvelutuotanto tehostuu ja yhteisiä verovaroja 
säästyy. Sähköinen asiointi on yleensä helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Jos toi-
mijalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sähköisesti, ilmoituksen voisi tehdä lomakkeella 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Toimijoilta peritään tällä hetkellä Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen 
mukaan kiinteitä maksuja uuden nautaeläimen ilmoittamisesta nautarekisteriin 4,40 euroa eläi-
men rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä, lammas- ja 
vuohieläimen uuden tunnuksen tilaamisesta 1,20 euroa tilattu tunnus, sikaeläinten siirtojen ja 
eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. 

Hevoseläimen elinikäisen tunnistusasiakirjan myöntämisestä Ruokavirasto perii tällä hetkellä 
kiinteää maksua 156—276 euroa hevosen rekisteröinnin ilmoittamisesta ja rekisteröintiasiakir-
jojen saapumisesta syntymästä kuluneesta ajasta riippuen. Lisäksi tunnistusasiakirjan kaksois-
kappaleesta ja korvaavasta asiakirjasta peritään 126 euroa sekä toisessa maassa myönnetyn tun-
nistusasiakirjan tietojen kirjaamisesta tietokantaan 76 euroa.  

Koirat, kissat ja fretit, joita siirretään toiseen jäsenvaltioon tarvitsevat tunnistusasiakirjan. Tun-
nistusasiakirjan hinta näille eläimille virkaeläinlääkärin myöntämänä olisi arvion mukaan noin 
60—65 euroa. Uutena vaatimuksena olisi toiseen jäsenvaltioon siirrettäville eläinnäyttelyissä ja 
kiertävissä sirkuksissa pidettäville eläimille vaadittavat tunnistus- ja siirtoasiakirjat. Tunnistus- 
ja siirtoasiakirjan maksun suuruusluokkaa uusien eläinlajien ja toimijoiden osalta ei ole vielä 
arvioitu euromääräisesti. Maksun määrä riippuisi eläinlajista ja sen ominaispiirteistä sekä siir-
tokelpoisuuden edellytysten arvioinnin vaativuudesta. 

Uusia eläinten tunnistamiseen liittyviä velvoitteita toimijoille tulisi pidettävistä hirvi- ja kame-
lieläimistä sekä niiden tunnistimien hankinnasta.  

Uusien eläinlajikohtaisten tunnistimien hyväksyntä on hyväksyntää hakevalle tunnistimien val-
mistajalle tai markkinoijalle maksullista. Hakemuksen käsittelyn hinta on tällä hetkellä 80 euroa 
/ tunti. Uusien tunnistimien hyväksyntä maksaa keskimäärin 100—200 euroa / hakemus. 

4.2.3 Vaikutukset viranomaisiin 

Viranomaisten nykyiset tehtävät ja työnjako eivät ehdotuksen mukaan olennaisesti muuttuisi. 
Esityksellä kuitenkin muutettaisiin vähäisessä määrin eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin 
valvontaprosessia otantavalvontoihin liittyen ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen välillä. 
ELY- keskusten vastuulle tulisi pitopaikoissa suoritettavien otantavalvontakäyntien lisäksi val-
vonnan johtopäätösten ja täydentävien ehtojen arvioinnin antaminen sekä havaittujen puuttei-
den perusteella eläinten siirtokieltoon määrääminen ja tarvittaessa kiellon purkaminen. Tällä 
valvonnan organisoinnilla valvontakäynnin suorittanut viranomainen saattaisi valvontaproses-
sin alusta loppuun saakka. Tämä selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi valvontaprosessia nykyisestä, 
jossa ELY-keskuksen johtopäätökset ja kiellot ovat menneet vielä aluehallintoviraston vahvis-
tettavaksi. Valvontaprosessi todennäköisesti nopeutuisi myös viljelijän näkökulmasta, kun val-
vonta keskitettäisiin yhdelle viranomaiselle. Arvion mukaan ehdotettu muutos ei vaikuttaisi 
merkittävästi elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen työmäärään.  

Ehdotettu valvontaprosessin uudistus vähentäisi vastaavasti aluehallintoviraston työmäärää, 
kun sen osuus johtopäätösten ja kieltojen vahvistamisessa, sekä täydentävien ehtojen arviointi 
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jäisi pois. Aluehallintovirastolle jäisi kuitenkin harkintaperusteisesti valvontakäynnin havainto-
jen perusteella mahdollisuus ottaa arvioitavakseen vakavia puutteita sisältävät valvontakohteet 
ELY-keskuksen puolesta. Näissä tapauksissa puutteita on usein myös eläinten hyvinvoinnin 
osalta. Uutena tehtävänä aluehallintovirasto myöntäisi hakemuksesta toiseen jäsenvaltioon siir-
rettävien kiertävien sirkusten ja eläinnäyttelyiden eläinten tunnistus- ja siirtoasiakirjojen, joita 
koskevia hakemuksia arvioidaan olevan hyvin harvoin.  

Osa eläinterveyssäännöstön uusien ilmoitettavien eläinlajien eläinten pitämiseen liittyvästä val-
vonnasta tulisi esityksen mukaan kunnaneläinlääkäreiden vastuulle. Uusia pidettäviä eläinlajeja, 
joilta jatkossa edellytetään pitopaikkojen rekisteröintiä, olisivat vankeudessa pidettävät linnut 
(pois lukien lemmikkieläiminä pidettävät linnut) sekä tuotantokanit ja muualla kuin paliskunnan 
alueella pidettävät porot. Myös pidettävien hirvi- ja kamelieläinten yksilöllisen tunnistamisen 
valvonta tulisi kunnaneläinlääkärin vastuulle. Valvontaa tehtäisiin pääsääntöisesti muun val-
vonnan yhteydessä, joten työmäärän lisäys olisi tältä osin vähäinen.  

Uutena viranomaistehtävänä Tulli valvoisi eläinten tunnistamisen, erityisesti tunnistusasiakir-
jan ja siirtoasiakirjan, eläinten siirroissa jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi uutena tehtävänä poliisi 
valvoisi eläinten kuljetusten yhteydessä, että eläimen mukana on sen tunnistusasiakirja silloin 
kun lainsäädäntö sitä edellyttää, tällä hetkellä hevoseläimen elinikäisen tunnistusasiakirjan mu-
kana olemista. Uusista tehtävistä ei arvioida aiheutuvan merkittävää työmäärän lisäystä, koska 
tehtävät ovat tarkkaan rajattuja ja ne tehdään muun tavanomaisen valvonnan yhteydessä.  

Kokonaisuutena valvottavien kohteiden määrään ei olisi odotettavissa merkittävää muutosta. 
Vaikka eräitä uusia toimijoita tulee valvonnan piiriin, niin jatkuva maatilojen määrän vähene-
minen osaltaan vähentänee tuotantoeläintiloilla suoritettavien valvontojen määrää. Esimerkiksi 
tukia hakeneiden eläintilojen kokonaismäärä on vähentynyt tasaisesti vuosittain. Vuonna 2014 
tukia hakeneita nauta-, sika-, sekä lammas- ja vuohitiloja oli 15 170 kpl ja vuonna 2019 enää 
12 075 kpl. Eläinmäärän lisääntyminen ja tilakoon kasvu lisäävät kuitenkin osaltaan yksittäisen 
valvonnan kestoa. Nämä muutokset vaikuttavat lähinnä ELY-keskusten suorittamaan paikan 
päällä tehtävään valvontaan. 

Eläinterveyssäännöstön mukaisten uusien ilmoituksenvaraisten toimintojen valvonnan ohjeis-
taminen ja suunnittelu lisäisi Ruokaviraston työmäärää lain soveltamisen alkuvaiheessa ohjei-
den, oppaiden sekä valvontaan liittyvän kouluttamisen osalta. Uusien eläinlajikohtaisten tunnis-
timien hyväksynnästä voidaan olettaa myös tulevan vähäisessä määrin lisää työtä Ruokaviras-
tolle. 

Eläinterveyssäännöstö edellyttää myös, että uusia toimijoita valvotaan ja toiminnasta kerätään 
tarvittavia tietoja. Uudistuksessa ei muodostuisi uusia tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien ra-
kentamisen ja kehittämisen osalta lain toimeenpanosta aiheutuisi kuitenkin lisätöitä. Uusia tie-
toja tuotetaan olemassa oleviin eläinkuljettaja- ja eläinvälittäjä- sekä eläintenpitäjä- ja pitopaik-
karekistereihin. Vanhentuneen teknologian korvaustarve on välttämätön. Siirtyminen sähköi-
seen asiointiin eläinterveyssäännöstön mukaisten toimijaa ja pitopaikkoja koskevien vaatimus-
ten ilmoittamisessa vähentäisi jatkossa sekä viranomaisen että toimijoiden työmäärää. Uusi säh-
köinen ilmoitusväylä eläintenpitäjille on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana. Jos säh-
köisen asioinnin mahdollisuus puuttuu, lisäävät vapaamuotoiset hakemukset sekä viranomaisen 
että toimijoiden manuaalista työtä ja samalla lisäävät rekisteritietojen virhealttiutta.  

Koirien tunnistaminen ja rekisteröinti toteutunee vuonna 2023 ja siirtymäajan jälkeen koirat 
olisivat kattavasti rekisterissä vasta vuoden 2024 alusta lukien. Koirarekisterin perustamiskus-
tannuksiksi on alustavasti arvioitu 316 000 euroa. Mahdollinen lisämäärärahatarve käsitellään 
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kyseistä vuotta koskevassa normaalissa budjettimenettelyssä.  Koirien tunnistamisen ja rekiste-
röinnin valvontaa tullaan suorittamaan muiden valvontojen yhteydessä. Käytännössä tällaisia 
valvontoja voisi olla epäilyyn perustuvat eläinsuojeluvalvonnat.  

Ehdotetun uuden pakkokeinon, hallinnollisen seuraamusmaksun määräisi toimivaltainen val-
vontaviranomainen. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta vastaisi Oikeusrekisterikeskus. 
Koska ehdotetun lain ja tämän hallituksen esityksen liitteenä olevan eläintautilain (76 /2020) 
muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 21.4.2021, seuraamusmaksuja ei määräytyisi näiden 
kummankaan lain osalta koko vuodelta 2021. Lisäksi ehdotetun lain ja eläintautilain muutoksen 
soveltamisen alkuvaiheessa painottuu neuvonta ja toimijoiden ohjeistaminen, jolloin käytän-
nössä seuraamusmaksuja ei juurikaan määrättäisi. Koska esitetyt arviot seuraamusmaksujen 
määrästä perustuvat arvioihin, mahdollinen lisäresurssoinnin tarve tulee täsmentymään vasta 
myöhemmin. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet käsitellään normaalissa budjetti- ja lisäbudjetti-
menettelyssä. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot 

Koska eläinterveyssäännöstö on sellaisenaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, voitaisiin sen 
sallima kansallinen liikkumavara jättää käyttämättä. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetty tar-
koituksenmukaisena. Käytössä olevat pitopaikkojen rekisteröintivaatimukset ja eläinten merkit-
semistavat ovat vakiintuneet ja osoittautuneet toimiviksi. Tämän vuoksi eläinterveyssäännöstön 
liikkumavaraa hyödynnetään mahdollisimman paljon nykyisen tilanteen jatkumiseksi.  

 
6  Lausuntopalaute 

Täydennetään saatujen lausuntojen mukaisesti……………. 

 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

 

7.1 Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 

1 luku Yleiset säännökset 
 
1 §. Soveltamisala. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarttuvista eläintaudeista sekä 
tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (EU) 2016/429, 
jäljempänä eläinterveyssäännöstö, sisältää eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat sään-
nökset, joihin olennaisena osana kuuluu pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröintiä sekä eläinten 
tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Säännökset ovat eläinterveyssäännöstön 
osassa IV, ja koskevat maaeläimiä tai niiden sukusoluja ja alkioita sekä vesieläimiä. Pykälän 1 
momentin mukaan lailla täydennettäisiin eläinterveyssäännöstöä eläinten tunnistamisessa ja re-
kisteröinnissä.  

Eläinterveyssäännöstön tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset koskevat pääasiassa tuotan-
toeläimiä. Kuitenkin lemmikkieläinten kaupallisiin siirtoihin jäsenvaltiosta toiseen tai kolman-
nesta maasta jäsenvaltioon sovelletaan eläinterveyssäännöstön 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
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osan IV terveysvaatimuksia. Lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroista jäsenvalti-
oiden välillä tai kolmannesta maasta noudatetaan eläinterveyssäännöstön 277 artiklan mukai-
sesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 576/2013 (lemmikkieläinasetus) 
21.4.2026 saakka, jonka jälkeen eläinterveyssäännöstöä.  Kotitalouksissa pidettäviin lemmikki- 
ja seuraeläimiin ei sovelleta eläinterveyssäännöstön yleisiä rekisteröintivaatimuksia (johdanto-
osan kohta 24). 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi tarpeelli-
sesta eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä.  Kyse olisi kansallisista tarpeista lähtevästä 
säännöksestä. Eläinterveyssäännöstö ei sisällä eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä, mikä 
todetaan johdanto-osan kohdassa 7. Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö, kuten neuvos-
ton asetus (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009, on  Suomessa pantu täytäntöön eläinsuoje-
lulailla, joka ei kuitenkaan koske eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä. Laajamittainen lem-
mikkieläinten kasvatus on eläinsuojelulainkin mukaan rekisteröitävää. Ehdotetut säännökset ei-
vät olisi päällekkäisiä eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön kanssa. Lemmikkieläinten 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä olisi tarkoituksenmukaista säätää kansallisesti ehdotetussa 
laissa. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 11 kohdan mukaan 
sen liitteessä I olevassa luettelossa mainittuun lajiin kuuluvaa eläintä, jota pidetään yksityisessä 
eli muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa. 

Hallitusohjelman 2019 mukaan Suomessa olisi huolehdittava koirien ja kissojen tunnistamisesta 
ja perustettava rekisteri. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lemmikkieläinten hyvinvoinnin var-
mistamiseksi edistäisi osaltaan eläinten vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa. Esimerkiksi 
koirien jatkuvalla ja järjestelmällisellä jalostuksella tarkoituksena myydä ne lemmikkieläimiksi 
kotitalouksiin voidaan vaarantaa koirien terveyttä ja hyvinvointia (eläinterveyssäännöstön joh-
danto-osan kohta 99). Lemmikkieläinten rekisteröinnillä helpotetaan eläinten hyvinvoinnin val-
vontaa ja ongelmatapauksiin puuttumista.  

Pykälän 3 momentin mukaisesti laki koskisi myös ihmisten pitämiä luonnonvaraisia eläimiä. 
Tarhatut, ihmisten pitämät luonnonvaraiset eläimet olisi siten tunnistettava eläinterveyssään-
nöstön mukaisesti. Muilta osin luonnonvaraisena elävät eläimet jäisivät lain soveltamisalan ul-
kopuolelle. Eläinterveyssäännöstön 117 artiklan mukaisesti pidettävien maaeläinten on täytet-
tävä tunnistusvaatimukset sen mukaan, mikä on eläinlajille asianmukaista. 

Pykälän 4 momentin mukaan valvontaan sovellettaisiin valvonta-asetusta täydentäen sitä ase-
tuksen edellyttämällä tavalla säätämällä muun muassa toimivaltaisista viranomaisista tai seu-
raamuksista. 

Eläinterveyssäännöstössä on runsaasti kansallista liikkumavaraa. Pykälän 5 momentin mukaan 
laissa säädettäisiin eläinterveyssäännösten mahdollistamista poikkeuksista sekä 269 artiklan 1 
kohdan d ja e kohdan mukaisesti lisätoimenpiteistä ja tiukemmista toimenpiteistä rekisteröin-
nistä ja jäljitettävyydestä.  

2 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälän 1 momentin mukaan eläintautien vastustamisesta 
säädetään myös eläintautilaissa. Elävien eläinten kuljetuksesta säädetään eläinten kuljetuksesta 
annetussa laissa. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin eläinsuojelulakiin (247/1996), jossa säädetään muun muassa 
eläimen tunnistimen kiinnittäjän pätevyysvaatimuksista. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suo-
jella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja edistää eläinten hyvinvointia.  Ehdotetulla lailla 
edistetään osaltaan eläinten hyvinvointia säätämällä eläinlajikohtaisesti tunnistamisen ja rekis-
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teröinnin vaatimukset lemmikkieläinlajeille, joissa eläinten tunnistaminen, rekisteröinti ja jälji-
tettävyys olisi tarpeellista.  Koe-eläinten merkitsemiseen ja tunnistamiseen sovelletaan tieteel-
lisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) säännök-
siä. 

2 luku Pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröinti  

3 §. Maaeläinten tai sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen rekisteröinti. Ehdotetun pykälän 1 
momentin mukaan maaeläimiä pitävien toimijoiden olisi ilmoitettava eläinterveyssäännöstön 
84 artiklassa tarkoitetut tiedot maaeläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden pitopaikoista 
101 artiklan mukaiseen rekisteriin talletettavaksi.  

Ilmoitusta rekisteröintiä varten ei tarvitsisi erikseen tehdä pitopaikoista, joille vaaditaan hyväk-
syntä. Sperman keräysasemat tai alkioiden keräysryhmän tilat vaatisivat jatkossakin hyväksyn-
nän eläintautilain mukaisesti. Ilmoitusta porojen pitopaikasta ei myöskään tarvitse tehdä poron-
hoitolaissa tarkoitetun paliskunnan alueella pidettävistä poroista. 

Pitopaikalla tarkoitetaan eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 27 kohdan mukaan mitä tahansa ti-
laa, rakennetta, tai ulkotiloissa tapahtuvan tuotannon ollessa kyseessä ympäristöä tai paikkaa, 
jossa pidetään eläimiä tai sukusoluja ja alkioita joko tilapäisesti tai vakituisesti, lukuun ottamatta 
lemmikkieläimiä pitäviä kotitalouksia ja eläinlääkärien vastaanottoa ja klinikoita. Sukusoluilla 
ja alkioilla tarkoitetaan eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 28 kohdan mukaan keinolliseen lisää-
miseen tarkoitettua siemennestettä, munasoluja ja alkioita, sekä siitosmunia.  

Toimivaltaisen viranomaisen olisi 93 artiklan mukaan rekisteröitävä pitopaikka, jos toimija olisi 
toimittanut vaaditut tiedot.  

Rekisteriin on ilmoitettava muun muassa toimijan nimi ja osoite, pitopaikan ja sen tilojen sijainti 
ja kuvaus, eläinten lajit, lukumäärät sekä pitopaikan kapasiteetti, pitopaikan tyyppi ja muut pi-
topaikkaa koskevat riskin määrittämiseksi tarpeelliset tiedot. Maaeläinten pitopaikkoja koske-
van delegoidun asetuksen säännöksillä täydennetään tietoja, jotka pitopaikoista on rekisteriin 
merkittävä (asetuksen II osan I ja II osaston rekisteröintivaatimukset). Sukusolujen ja alkioiden 
pitopaikoista rekisteriin merkitään ainakin maaeläinten sukusoluja ja alkioita koskevan dele-
goidun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot.  

Eläinten pitopaikat ilmoitettaisiin Ruokavirastolle. Sähköisen ilmoitusväylän kautta eläintenpi-
täjät voivat itse hallinnoida omia tietojaan toimijan rekisteröitymisen ja pitopaikkatunnusten 
osalta. Sähköinen ilmoitusväylä on käytettävissä ympäri vuorokauden toimijan omilla tunnuk-
silla. Jos ilmoitusta ei olisi mahdollista tehdä sähköisesti, sen voisi tehdä lomakkeella kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä 210/2010, 1 §).  

Toimijan vastuulla on ilmoittaa vaaditut tiedot ennen toiminnan aloittamista. Toimijan olisi il-
moitettava myös ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä toiminnan lopettaminen.  

Pykälän 2 momentin mukaan vaatimus sukusolujen ja alkioiden pitopaikan ilmoittamiseen ei 
koskisi pitopaikan omien tai omassa hallinnassa olevien eläinten keinollista lisäämistä saman 
pitopaikan eläinten sukusoluilla ja alkioilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuutta koskevista poikkeuksista. Jäsenval-
tio voisi komission täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta 
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pitopaikkatyyppejä (86 art 2 kohta), joiden aiheuttama riski olisi merkityksetön (85 art). Poik-
keus rekisteröintivelvoitteesta edellyttäisi, että komissio olisi omasta näkökulmastaan arvioinut 
tiettyjen pitopaikkatyyppien riskin merkityksettömäksi ja säätänyt täytäntöönpanoasetuksella 
sellaisista pitopaikkatyypeistä. Sen jälkeen jäsenvaltio päättäisi, onko riski merkityksetön myös 
kansallisesta näkökulmasta ja soveltaako se komission mahdollistamaa poikkeusta. Jäsenvaltio 
voisi siis edelleen vaatia rekisteröintiä, jos sen arvion mukaan riski ei ole merkityksetön. Riski 
voi vaihdella eri jäsenvaltioissa.  

4 §. Eläinvälittäjien ja kokoamista toteuttavien pitopaikasta riippumattomien toimijoiden rekis-
teröinti. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan sorkka- ja kavioeläinten sekä siipikarjan eläin-
välittäjien ja kokoamista toteuttavien pitopaikasta riippumattomien toimijoiden olisi ennen toi-
minnan aloittamista ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot toiminnastaan eläinterveyssään-
nöstön 90 artiklan mukaisesti. Toimijan olisi ilmoitettava myös ilmoitetuissa tiedoissa tapahtu-
neet muutokset sekä toiminnan lopettaminen. 

Eläinvälittäjien rekisteröintiä koskevista vaatimuksista on säädetty voimassaolevan lain 8-9 
§:ssä. Kokoamisia toteuttava pitopaikasta riippumaton toimija on uusi käsite, joka sisältää myös 
eläinvälittäjät. Kokoamisella tarkoitetaan eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 49 kohdan mukaan 
pidettävien maaeläinten kokoamista useammasta kuin yhdestä pitopaikasta kyseiselle eläinla-
jille vaadittavaa pitoaikaa lyhyemmäksi ajaksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kemmat säännökset toimijoiden rekisteröintivelvollisuutta koskevista poikkeuksista. Jäsenval-
tio voisi komission täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta 
toimijatyyppejä (92 art 2 kohta), joiden aiheuttama riski on merkityksetön (91 art). Poikkeuksen 
arviointi kuten edellä 3 §:n 3 momentin perusteluissa. 

5 §. Vesiviljelypitopaikkojen rekisteröinti. Pykälän 1 momentin mukaan toimijan olisi ilmoitet-
tava ELY-keskukselle rekisteröitäväksi sellaiset vesiviljelypitopaikat, joille ei vaadita hyväk-
syntää eläinterveyssäännöstön 176–179 artiklan ja eläintautilain 43 §:n momentin mukaan. Il-
moitettavista tiedoista säädetään eläinterveyssäännöstön 172 artiklan 1 kohdassa ja tiedot mer-
kitään 185 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin. 

Eläinterveyssäännöstön 174 artiklan mukaan rekisteröintivelvoitteesta voidaan komission anta-
man täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti poiketa, jos vesiviljelypitopaikan aiheuttama riski on 
merkityksetön. Maa- metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännökset 
poikkeuksista täytäntöönpanosäädöksessä määritellyissä rajoissa. Poikkeuksen arviointi kuten 
edellä 3 §:n 3 momentin perusteluissa. 

6 §. Eräitä eläimiä kuljettavien henkilöiden rekisteröinti. Uusia rekisteröitäviä olisivat ne kul-
jettajat, jotka kuljettavat unionin jäsenvaltioiden välillä tai kolmanteen maahan kavio- ja sork-
kaeläimiä taikka kaupallisessa tarkoituksessa koiria, kissoja tai frettejä. Tiedot tästä kuljetustoi-
minnasta pitäisi ilmoittaa aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.  

Velvoite perustuisi kavio- ja sorkkaeläinten osalta eläinterveyssäännöstön 87 artiklaan sekä kis-
sojen, koirien ja frettien osalta maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 3 ar-
tiklaan ja eläinterveyssäännöstön 3 artiklan 5 kohtaan. Esimerkiksi oman hevosen kuljetus Suo-
mesta toiseen maahan ei vaadi lupaa, mutta olisi ilmoitettava rekisteröitäväksi. Muiden sorkka- 
ja kavioeläinten kuin hevoseläinten kuljetukset maasta toiseen liittyvät yleensä kaupalliseen toi-
mintaan, joka on luvanvaraista eläinkuljetuslainsäädännön perusteella. 
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7 §. Tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Pykälä vastaa pitkälti voimassaolevan lain 21 
§:ää. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin toimijan velvoitteesta kirjata ja säilyttää pitopaikkojen 
ja toiminnan tiedot, joista säädetään eläinterveyssäännöstön 102-105 ja 186 artiklassa. Tiedot 
vaadittaisiin pitopaikan eläimistä, eläinten siirroista ja siirtoihin liittyvistä asiakirjoista, eläinten 
kuolleisuudesta, bioturvaamistoimenpiteistä ja eläinterveyskäyntien tuloksista. Samoin olisi 
kirjattava ja säilytettävä sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläinten tiedot, tunnistetiedot ja tie-
dot varastoinnista. Myös vesiviljelyeläimistä olisi kirjattava ja säilytettävä vastaavan sisältöiset 
tiedot eläinterveyssäännöstön 186 artiklan mukaisesti. Kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksista 
on tarkempia säännöksiä maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen II osan III 
osastossa, maaeläinten sukusoluja ja alkioita koskevan delegoidun asetuksen II osassa ja vesi-
viljelypitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen II osassa. 

Pitopaikan ja eläinten tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen ovat keskeisen tärkeää varmistetta-
essa eläinten jäljitettävyys. Toimijan olisi säilytettävä tietoja vähintään kolme vuotta (eläinter-
veyssäännöstö 102 art. 3 b ja 186 art. 3 c). 

Pykälän 2 momentin mukaan poikkeuksista, joista jäsenvaltio voi päättää komission täytäntöön-
panoasetuksen mukaisesti, annettaisiin tarkemmat säännökset maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella.  

3 luku Eläinten jäljitettävyys 

8 §. Yleiset vaatimukset eläinten tunnistamisesta. Eläinterveyssäännöstön johdanto-osan koh-
dan 108 mukaan joidenkin eläinlajien osalta on tärkeää voida jäljittää yksittäisiä eläimiä tai 
eläinryhmiä. Tämän vuoksi eläin olisi merkittävä fyysisellä tunnisteella. Tunniste voi olla 
merkki, mikrosiru tai muu tunniste, joka näkyy tai voidaan havaita eläimen ulkopuolelta ja jota 
ei voi helposti poistaa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että toimijan vastuulla olisi merkitä omistuksessaan tai hal-
linnassaan olevat eläimet tunnistimella siten kuin tässä laissa, eläinterveyssäännöstössä ja nii-
den nojalla säädetään.  Eläinterveyssäännöstön 112-117 säädetään toimijoiden velvoitteesta 
eläinten tunnistamiseen. Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 23 §:n mukaisesti eläimen merkit-
semisen saa suorittaa vain siihen pätevä henkilö ja eräiden eläinten merkitsemisen vain eläin-
lääkäri. Pätevällä henkilöllä tarkoitetaan eläinsuojeluasetuksessa henkilöä, jolla on riittävät tie-
dot kyseisen toimenpiteen suorittamistekniikasta ja riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. 
Esimerkiksi mikrosirun asettaminen eläimeen vaati pätevyyttä nimenomaan mikrosirun asetta-
miseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto hyväksyisi, kuten voimassaolevan lain 18 §:n mu-
kaan, eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet kutakin eläinlajia varten erikseen tunnis-
timien valmistajan tai markkinoijan hakemuksesta.  

Pykälän 3 momentin mukaan Ruokaviraston pitäisi julkisesti saatavilla tiedot hyväksytyistä tun-
nistimista. Asiasta on säädetty eläinterveyssäännöstön 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ala-
kohdan c kohdassa. 

9 §. Nautaeläinten tunnistaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nautaeläinten tunnista-
misesta. Maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 38 artiklan mukaan nauta-
eläin yksilöidään kiinnittämällä tunnistin eläimen kumpaankin korvalehteen siten, että eläimen 
tunnistuskoodi on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa. Toiseen korvalehteen tulisi kiin-
nittää tavanomainen korvamerkin, mutta toiseen korvalehteen olisi kiinnitettävä elektroninen 
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korvamerkki.  Velvollisuus toisen tavanomaisen korvamerkin korvaamiseen elektronisella kor-
vamerkillä toteutetaan kansallisesti perustuen delegoidun asetuksen 38 artiklan 2 kohdan a ala-
kohtaan. Vaatimus käyttää elektronista tunnistinta toisena korvamerkkinä on jo voimassa ole-
van nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (326/2015, 
muut. 413/2020) mukainen.  

Eläinterveyssäännöstön 84 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii kohdan mukaan toimijoiden on 
ilmoitettava rekisteriin myös maaeläinten luokat ja lajit. Korvamerkin lisäksi nautaeläimen tar-
kempi tunnistaminen myös rodun, sukupuolen, käyttötarkoituksen tai tuotantomuodon takia 
olisi tarpeen muun muassa eläintukien maksamista varten. Tukina maksetaan mm. lypsylehmä-
palkkioita ja sonnipalkkioita.  

Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia säännöksiä eläimen tunnistamisesta, tunnistimista ja 
tunnistusmenetelmistä voitaisiin antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Eläinter-
veyssäännöstön 118 artiklan nojalla komissiolla on valta antaa säädöksiä yksityiskohtaisista 
tunnistimia ja tunnistusmenetelmiä koskevista vaatimuksista (artiklan 1 kohta) sekä poikkeuk-
sia ja erityissäännöksiä tiettyjä eläinryhmiä varten tai olosuhteita ja ehtoja tällaisille poikkeuk-
sille (2 kohta). Näiden vaatimusten tai poikkeusten ja ehtojen täytäntöön panemiseksi ja sovel-
tamiseksi voitaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella antaa tarkempia säännöksiä ot-
taen huomioon myös eläinterveyssäännöstön 269 artiklan mahdollistamat lisätoimenpiteet tai 
tiukemmat vaatimukset jäljitettävyydestä. 

10 §. Lammas- ja vuohieläinten tunnistaminen. Lammas- ja vuohieläimet yksilöitäisiin maa-
eläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 45 artiklan 2 kohdan ja 48 artiklan mu-
kaisesti kumpaankin korvalehteen kiinnitettävällä tavanomaisella korvamerkillä, mutta toimija 
saisi korvata toisen tavanomaisista korvamerkeistä elektronisella korvamerkillä.  Korvamer-
kissä olisi oltava eläimen tunnistuskoodi, joka on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa. 

Vaatimus on voimassa olevan lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) mukainen ja täyttää delegoidun ase-
tuksen 48 artiklan 1 kohdan vaatimukset. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuonna 2019 
Suomessa oli noin 143 000 lammasta ja 5 900 vuohta. Mainittu asetuksen 48 artikla koskee 
lammas- ja vuohieläimiä, joita ei olisi tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon. 

Delegoidun asetuksen 45 ja 48 artiklan mahdollistamaa vuohisnauhaa, pötsibolusta, injektoita-
vaa transponderia tai molempiin korvalehtiin laitettavaa elektronista korvamerkkiä ei olisi tar-
koitus ottaa käyttöön Suomessa.  Eläinterveyssäännöstön 269 artikla mahdollistaa sen, että kan-
sallisilla säännöksillä asetetaan eläinten jäljitettävyyttä koskevia lisävaatimuksia ja tiukempia 
vaatimuksia. Kansallisen liikkumavaran puitteissa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi säilyttää 
nykytilanne lampaiden ja vuohien merkitsemisessä ja pitää käytössä korvamerkit.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos on tarkoitus siirtää alle 12 kuukauden ikäinen eläin 
pitopaikasta, myös muusta kuin syntymäpitopaikasta, suoraan teurastamoon, olisi se merkittävä 
ainakin toiseen korvaan kiinnitettävällä tavanomaisella korvamerkillä, johon sisältyy eläimen 
tunnistuskoodi.  

Lampaiden yksilöllinen tunnistaminen on tärkeää muun muassa scrapie taudin seurannan takia. 
Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (763/2016) 12 §:n mukaan kaikki yli 18 kuukauden ikäiset kuolleet tai lopetetut lam-
paat ja vuohet, jotka on toimitettu eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 
nojalla hyväksyttyyn laitokseen, on tutkittava. Eläin pitää pystyä tunnistamaan yksilöllisesti, 

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=326%2F2015
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=326%2F2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050469
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jotta mahdollisen positiivisen tuloksen seurauksena eläimen pitopaikat ja siirrot voidaan jäljit-
tää.  

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä eläimen tunnistamisesta, tunnistimista ja 
tunnistusmenetelmistä voitaisiin antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tarvetta 
saattaa tulla muun muassa eläinterveyssäännöstön 118 artiklan nojalla annettavien delegoitujen 
asetusten vaatimuksista ja poikkeuksista ottaen huomioon eläinterveyssäännöstön 269 artiklan 
mahdollistamat lisätoimenpiteet tai tiukemmat toimenpiteet jäljitettävyysvaatimuksiin.  

11 §. Sikaeläinten tunnistaminen. Pykälän 1 momentin mukaan toimijoiden olisi merkittävä jo-
kainen sikaeläin maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Eläin merkittäisiin korvamerkillä tai tatuoinnilla, joissa olisi oltava syntymäpitopai-
kan yksilöllinen rekisterinumero tai hyväksytyn tuotantoketjun viimeisen pitopaikan yksilölli-
nen rekisterinumero. Pitopaikkakohtaisella tunnistamisella varmistettaisiin sikaeläinten jäljitet-
tävyys. 

Syntymäpitopaikan tai tuotantoketjun viimeisen pitopaikan yksilöllisen rekisterinumeron sisäl-
tävä tavanomainen tai elektroninen korvamerkki kiinnitetään eläimen korvalehteen delegoidun 
asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti taikka tatuoidaan eläimen korvalehteen 
tai reiden ulkopintaan b alakohdan mukaisesti. Sama koskisi myös tarhattujen villisikojen mer-
kintää. Ehdotetut merkintävaatimukset vastaavat voimassaolevaa sikaeläinten tunnistamisesta 
annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (720/2012).  

Eläinterveyssäännöstön 93 artiklan toisen alakohdan mukaisesti Ruokavirasto antaisi pitopai-
kalle yksilöllisen rekisterinumeron. Ilmoitettaessa pitopaikan tiedot Ruokavirastolle sähköisen 
ilmoitusväylän kautta, antaisi sovellus eläintenpitäjälle rekisterinumeron ja tarvittavat tunnuk-
set.   

Uutta olisi mahdollisuus merkitä sikaeläimet hyväksytyn tuotantoketjun viimeisen pitopaikan 
rekisterinumerolla integroidussa tuotantoketjussa. Ruokavirasto hyväksyisi tuotantoketjun. 
Tuotantoketjulla tarkoitetaan maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 2 artik-
lan 26 kohdan mukaan integroitua tuotantoketjua, jossa terveystilanne on luetteloitujen tautien 
osalta yhtenäinen ja joka koostuu sellaisten erikoistuneiden pitopaikkojen yhteistyöverkostosta, 
jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt 53 artiklan soveltamiseksi ja joiden välillä 
sikaeläimiä siirretään tuotantosyklin päättämiseksi. Esimerkiksi lihasikala ja emakkosikala voi-
vat muodostaa yhtenäisen tuotantoketjun, vaikka kummallakin sikalalla olisi eri toimija. Tuo-
tantoketju on suljettu siten, että sen ulkopuolelta sinne ei tule eikä sieltä lähde ulkopuolelle 
eläimiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen teuraskuljetukseen luovuttamista muu kuin hyväksyttyyn 
tuotantoketjuun kuuluva eläin merkitään lisäksi tatuoimalla ns. teurasmerkintä eläimen keski-
selän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille. Jos eläin luovutetaan teuraskuljetuk-
seen suoraan syntymäpitopaikasta, voidaan eläin merkitä yksinomaan teurasmerkinnällä. Tar-
hattu villisika voitaisiin luovuttaa teuraskuljetukseen ilman teurasmerkintää. 

Pykälän 3 momentin mukaan Ruokavirasto pitäisi luetteloa hyväksymistään tuotantoketjuista.  

Pykälän 4 momentin mukaan tarkempia säännöksiä eläimen tunnistamisesta, tunnistimista ja 
tunnistusmenetelmistä voitaisiin antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tarvetta 
saattaa tulla muun muassa eläinterveyssäännöstön 118 artiklan nojalla annettavien delegoitujen 
asetusten vaatimuksista ja poikkeuksista ottaen huomioon eläinterveyssäännöstön 269 artiklan 
mahdollistamat lisätoimenpiteet tai tiukemmat toimenpiteet jäljitettävyysvaatimuksiin. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120720
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12 §. Hevoseläinten tunnistaminen. Hevoseläimet yksilöitäisiin maaeläinten pitopaikkoja kos-
kevan delegoidun asetuksen 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti injektoitavalla transponderilla eli 
mikrosirulla ja 65 artiklassa tarkoitetulla elinikäisellä tunnistusasiakirjalla. Säännös vastaa voi-
massaolevia hevoseläinten tunnistusvaatimuksia (maa- ja metsätalousministeriön asetus he-
voseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä). Mikrosirun saa eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 
momentin mukaan asettaa hevoseläimelle vain mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö. Hevo-
sen tunnistusasiakirjan myöntäviä elimiä Suomessa ovat Hippos ry. sekä Suomen Irlanninco-
byhdistys FSIC ry. ja Eestin Raskaat Vetohevoset ry. Hippos myöntää Ruokaviraston val-
tuuttamana tunnistusasiakirjan myös muille kuin kantakirjaan hyväksytyille hevosille. 

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin he-
voseläimen elinikäisen tunnistusasiakirjan hakemisen määräajasta. Lisäksi maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä eläimen tunnistamisesta, tunnisti-
mista ja tunnistusmenetelmistä. Tarvetta tarkempiin säännöksiin saattaa tulla muun muassa 
eläinterveyssäännöstön 118 artiklan nojalla annettavien delegoitujen asetusten vaatimuksista ja 
poikkeuksista ottaen huomioon eläinterveyssäännöstön 269 artiklan mahdollistamat lisätoimen-
piteet tai tiukemmat toimenpiteet jäljitettävyysvaatimuksiin.  

13 §. Pidettävien kameli- ja hirvieläinten tunnistaminen. Hirvieläimiä ovat hirvet, peurat, porot. 
Kamelieläimiä ovat alpakat ja laamat. Eläinterveyssäännöstön 117 artiklan mukaan pidettävät 
maaeläimet—muut kuin nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimiin kuuluvat eläimet –  
merkitään joko yksilöittäin tai ryhminä silloin, kun näin vaaditaan komission delegoidulla tai 
täytäntöönpanosäädöksellä. 

Pykälässä 1 momentissa ehdotetaan maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 
73 artiklaan viitaten, että pitopaikassa syntyvät kameli- ja hirvieläimet, lukuun ottamatta poron-
hoitoalueella pidettäviä poroja, merkitään tavanomaisella korvamerkillä tai injektoitavalla 
transponderilla, joihin sisältyy eläimen tunnistuskoodi. Delegoidun asetuksen 73 artiklan 3 koh-
dan a alakohdan mukaan kameli- ja hirvieläinten pitopaikkojen toimijoiden on varmistettava, 
että tunnistimet kiinnitetään eläimiin niiden syntymäpitopaikassa. Merkitsemisvaatimus koskisi 
siten syntyviä eläimiä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeuksista hirvieläinten merkitsemiseen komission täy-
täntöönpanoasetuksen (EU) 2020/xx 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Jos poroja pidetään poronhoitoalueen ulkopuolella, pysyvästi tai tilapäisesti, olisi ne merkittävä 
tunnistuskoodin sisältävällä ehdotetun pykälän mukaisesti tavanomaisella korvamerkillä tai in-
jektoitavalla transponderilla.  

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä eläimen tunnistamisesta, tunnistimista ja 
tunnistusmenetelmistä sekä poikkeuksista hirvieläinten merkitsemiseen voitaisiin antaa maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella. Tarvetta saattaa tulla muun muassa eläinterveyssäännöstön 
118 artiklan nojalla annettavien säädösten vaatimuksista ja poikkeuksista ottaen huomioon 
eläinterveyssäännöstön 269 artiklan mahdollistamat lisätoimenpiteet tai tiukemmat toimenpi-
teet jäljitettävyysvaatimuksiin.  

14 §. Porojen tunnistaminen poronhoitoalueella. Maaeläinten pitopaikkoja koskevan dele-
goidun asetuksen 74 artiklassa säädetään poronhoitoalueella poroja pitäviä toimijoita koskeva 
poikkeus. Sen mukaan toimijan on varmistettava, että jokainen toimijan pitopaikassa oleva poro 
tunnistetaan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä vaihtoehtoisella menetel-
mällä.  
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Pykälän 1 momentin mukaan porot merkittäisiin poronhoitoalueella nykyisen käytännön mu-
kaisesti omistajan poromerkillä siten kuin poronhoitolaissa ja sen nojalla säädetään. Jokainen 
poro merkitään korvalehteen tehtävällä omistajan korvamerkillä, eikä poroilla olisi yksilömerk-
kiä. Kullakin poronomistajalla saa olla vain yksi poromerkki. Poronhoitoasetuksen (883/1990) 
16 §:ssä säädetään tarkemmin poromerkin tekemisestä. Lapin aluehallintovirasto valvoo poron-
hoitolain noudattamista (poronhoitolain 52 §). 

Poronhoitoalueella porojen pitopaikkana pidettäisiin paliskuntaa. Poronhoitolain (848/1990) 6 
§:n mukaan poronhoitoalueella asuvat poronomistajat, joiden poroja hoidetaan paliskunnan alu-
eella (osakkaat), muodostavat paliskunnan. Paliskunta on erityislainsäädännössä määritelty 
julkista hallintotehtävää hoitava yhteisö (esimerkiksi kun paliskunta päättää poromäärän vähen-
tämisestä). Kuitenkin silloin kun kyse on varsinaisesta porotalouden harjoittamisesta eli talou-
dellisesta toiminnasta, paliskunta toimii elinkeinonharjoittajana, eikä julkisen hallintotehtävän 
suorittajana.  

Pykälän 2 momentin mukaan paliskunta pitäisi luetteloa paliskunnan osakkaiden omistamista 
poroista (poronhoitolain 30 §). Poroluetteloon on merkitty, mitä poroja kullakin poronomista-
jalla on kappalemäärittäin.  Paliskuntain yhdistys pitää poronhoitoasetuksen 19 §:n mukaan lu-
etteloa käytössä olevista poromerkeistä ja paliskunta pitää luetteloa osakkaidensa poromer-
keistä. Lisäksi kilpaporoilla on Paliskuntain yhdistyksen piltta ja ne on rekisteröity yhdistyksen 
rekisteriin.  

Poronhoitoasetuksen 1 §:n mukaan Lapin aluehallintovirasto pitää paliskunnista rekisteriä, jo-
hon on merkittävä paliskunnan nimi ja osoite, toimialueen rajat sekä poroisännän ja varaisännän 
nimi. Rekisteriin on liitettävä kartta, johon on merkitty paliskuntien toimialueiden rajat. Palis-
kuntia on Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella. Paliskunnan on ilmoi-
tettava rekisteriin merkittävät asiat Lapin aluehallintovirastolle. Paliskuntarekisteri on verkossa 
http://www.avi.fi/web/avi/avi-lappi-poronhoitoasiat. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä voitaisiin antaa poroluettelon pitämisestä ja 
luetteloon tehtävistä merkinnöistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

15 §. Lemmikkieläinten tunnistaminen. Lemmikkieläimet, jotka olisi tarpeen tunnistaa, merkitä 
ja rekisteröidä, säädettäisiin eläinlajeittain maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lemmik-
kieläimellä tarkoitetaan eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 11 kohdan mukaan eläinterveyssään-
nöstön liitteessä I olevassa luettelossa mainittuun lajiin kuuluvaa eläintä, jota pidetään yksityi-
sessä, muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa.  

Kyse olisi kansallisesta säännöksestä lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kotita-
louksissa pidettäviin lemmikki- ja seuraeläimiin ei sovelleta eläinterveyssäännöstön yleisiä re-
kisteröintivaatimuksia (johdanto-osa kohta 24), mutta myös eläinten terveyden suojaamiseksi 
(esim. rabieksen vastustaminen) lemmikkieläinten rekisteröinti on tarpeen. Eläinterveyssään-
nöstö ei sisällä eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä, mikä todetaan johdanto-osan koh-
dassa 7. Eläinsuojelulaki ei sisällä säännöksiä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä. Tämän 
vuoksi lemmikkieläinten tunnistamisen perussäännös säädettäisiin ehdotetussa laissa.  

Hallitusohjelman 2019 mukaan Suomessa olisi huolehdittava koirien ja kissojen tunnistamisesta 
ja perustettava rekisteri. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lemmikkieläinten hyvinvoinnin var-
mistamiseksi edistäisi osaltaan eläinten vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa. Lisäksi ka-
ranneen tai muuten omille teilleen lähteneen lemmikin omistajan löytyminen olisi todennäköi-
sempää, jos eläin on tunnistusmerkitty ja rekisteröity. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

http://www.avi.fi/web/avi/avi-lappi-poronhoitoasiat
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koirien tunnistamisesta ja rekisteröimisestä on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti voi-
massa olevan lain eläintunnistusjärjestelmälain nojalla.  

16 §. Suljettujen pitopaikkojen toimijoille ja eläimiä eräitä erityistarkoituksia varten pitäville 
toimijoille myönnettävät poikkeukset. Aluehallintovirasto voisi hakemuksesta antaa toimijalle 
luvan merkitä suljettujen pitopaikkojen eläimet sekä kulttuurisia, historiallisia, tieteellisiä, vir-
kistys- tai urheilutarkoituksia varten pidettävät nauta-, sika- tai lammas- ja vuohieläimet eläi-
melle säädetyistä tunnistusvaatimuksista poiketen maaeläinten pitopaikkoja koskevan dele-
goidun asetuksen kullekin eläinlajille 39-40, 47 ja 54 artiklassa määritellyn mukaisesti. 

Suljettu pitopaikka on määritelty eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 48 kohdassa. Suljetuissa pi-
topaikoissa eläimiä pidetään muun muassa näyttelyihin tai tieteelliseen tutkimukseen liittyviä 
tarkoituksia varten, kuten eläintarha- tai laboratorioeläimiä. Kulttuurisiin tarkoituksiin eläimiä 
voidaan käyttää esimerkiksi elokuvia tuotettaessa. Espanjassa härkiä on käytetty härkätaiste-
luissa.  

17 §. Lammas- ja vuohieläinten sekä sikaeläinten siirrot Suomen alueella. Pykälässä säädettäi-
siin, että jos lammas- ja vuohieläinten sekä sikaeläinten tiedot ovat tietokannassa, ei Suomen 
alueella tehtäviin eläinten siirtoihin tarvittaisi erillistä siirtoasiakirjaa.  

18 §. Eläinten tunnistusasiakirjat toiseen jäsenvaltioon siirtoa varten. Pykälän ensimmäisen 
momentin ensimmäisen kohdan mukaan koiria, kissoja ja frettejä toiseen unionin jäsenvaltioon 
siirrettäessä eläimen mukana olisi oltava maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun ase-
tuksen 71 artiklan mukaisesti lemmikkieläinasetuksen (EU) N:o 576/2013 mukainen tunnistus-
asiakirja, ns. lemmikkieläinpassi. Lemmikkieläinasetuksen 22 artiklan mukaan hyväksytty 
eläinlääkäri myöntää lemmikkieläimen tunnistusasiakirjan.  

Ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan kiertävien sirkusten ja eläinnäytösten eläimiä 
toiseen jäsenvaltioon siirrettäessä eläimille pitää olla tunnistusasiakirja tai siirtoasiakirja, jonka 
aluehallintovirasto voisi hakemuksesta myöntäisi.  Vaatimus tunnistusasiakirjasta ei kuitenkaan 
koskisi maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 78 artiklan mukaan he-
voseläimiin kuuluvien eläinten, lintujen, koirien, kissojen, frettien, jäniseläinten ja jyrsijöiden 
siirtoja. Siirtoasiakirjavaatimus ei 77 artiklan mukaan koskisi jäniseläinten, jyrsijöiden, tarha-
mehiläisten ja kimalaisten siirtoja. 

Toisen momentin mukaan vastuu eläintä koskevien vaatimusten täyttymisestä olisi sillä, joka 
siirtää eläintä toiseen jäsenvaltioon. 

Kolmannen momentin mukaan tarkemmat säännökset tunnistus- ja siirtoasiakirjasta voitaisiin 
antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

19 §. Kuolleiden märehtijöiden ilmoittaminen. Pykälän mukaan sivutuotelaissa tarkoitettua 
luokkaan 1 tai 2 kuuluvaa ainesta vastaanottava käsittelylaitos ja hyväksytty polttolaitos olisivat 
velvollisia ilmoittamaan Ruokaviraston eläintietojärjestelmään kuolleiden märehtijöiden vas-
taanottamisesta laitokseen. Ehdotus vastaa luokan 1 aineista vastaanottavan käsittelylaitoksen 
osalta voimassa olevan lain 13 §:ää. Jatkossa myös luokan 2 ainesta vastaanottava käsittelylaitos 
ja hyväksytty polttolaitos olisivat velvollisia tekemään ilmoituksen. 

Jäljitettävyyden kannalta on tärkeää, että kaikista niistä eläimistä, joista tuottaja on tehnyt pois-
toilmoituksen niiden lähtiessä tilalta raatoina hävitykseen, myös käsittely- ja polttolaitoksessa 
tehtäisiin ilmoitukset suoraan rekisteriin. 
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4 luku Toimivaltaiset viranomaiset 

20 §. Ruokavirasto. Pykälän 1 momentin mukaan Ruokaviraston tehtäviin kuuluisi suunnitella, 
ohjata ja kehittää valtakunnallisesti eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä. Ruokavirasto suun-
nittelisi, ohjaisi, kehittäisi ja valvoisi keskushallinnon viranomaisena säännösten toimeenpanoa 
ja niiden noudattamista. Momentti vastaa voimassa olevan lain 24 §:n 1 momenttia. Ruokavi-
rasto olisi valvonta-asetuksen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu keskusviranomai-
nen. 

Pykälän 2 momentin mukaan Ruokavirasto valvoisi säännösten noudattamista niissä teurasta-
moissa, joissa se suorittaa elintarvikelainsäädännön mukaisen valvonnan. Säännös vastaa voi-
massa olevan lain 24 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan Ruokavirasto laatisi valvontaa koskevan valtakunnallisen suunni-
telman, joka on osa valvonta-asetuksen 109 artiklan mukaista monivuotista kansallista valvon-
tasuunnitelmaa. Valtakunnallisen valvontasuunnitelman avulla Ruokavirasto voisi ohjata muita 
toimivaltaisia viranomaisia toimimaan valvontatoiminnalle asetettujen periaatteiden ja tavoit-
teiden sekä painopisteiden mukaisesti. Valvontasuunnitelman ensisijaisena tavoitteena olisi oh-
jata valvontaa ja edistää valvonnan suunnitelmallisuutta sekä avoimuutta elinkeinonharjoittajien 
suuntaan.  

Ruokavirasto vastaisi myös eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin kuuluvan toiminnan tilas-
toinnista ja raportoinnista. Ruokavirasto olisi valvonta-asetuksen 4 artiklan 2 b kohdassa tarkoi-
tettu komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä koordinoiva viranomai-
nen ja se olisi valvonta-asetuksen 103 artiklan mukainen yhteyselin. Ruokavirasto vastaisi myös 
komissiolle toimitettavasta valvonta-asetuksen 113 artiklan mukaisesta vuosikertomuksesta.  

21 §. Aluehallintovirasto. Pykälän 1 momentin mukaan aluehallintovirasto ohjaisi ja valvoisi 
säännösten noudattamisesta toimialueellaan.  Säännös vastaisi asiasisällöltään voimassa olevan 
lain 24 §:n 3 momenttia. Virallinen valvonta ja muut viralliset toimet järjestettäisiin valvonta-
asetuksen mukaisesti. 

Toisen momentin mukaan aluehallintovirasto laatisi valtakunnalliseen suunnitelmaan perustu-
van alueellisen valvontasuunnitelman.  Esimerkiksi valvontakohteiden, tarkastusten ja tarkas-
tustiheyksien tarkempi määrittely kuuluisi alueellisten ja paikallisten viranomaisten laatimiin 
valvontasuunnitelmiin. Aluehallintovirasto valvoisi säännösten noudattamista myös poroteuras-
tamoissa, joissa se suorittaa elintarvikelainsäädännön mukaisen valvonnan.  

Lisäksi aluehallintovirasto vastaisi unionin lainsäädännössä jäsenvaltiolle ja toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle säädetyistä tehtävistä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Eläinterveyssäännöstössä, 
valvonta-asetuksessa ja niiden nojalla annettavissa delegoiduissa ja toimeenpanosäädöksissä on 
useita jäsenvaltiolle ja toimivaltaiselle viranomaiselle säädettyjä tehtäviä, joiden vuoksi tehtä-
vien hoitamisesta vastuullinen taho olisi nimettävä aukottomasti. Tällöin aluehallintovirasto 
olisi se taho, jolle jäsenvaltion ja toimivaltaisen viranomaisen tehtävät kuuluisivat, jollei laissa 
olisi erikseen toisin säädetty.  

22 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 
annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan keskukset hoitavat niille erikseen 
säädettyjä tehtäviä muun muassa eläintunnistusjärjestelmän toimialalla.  
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ELY-keskukset suorittaisivat toimialueellaan tarkastukset eläinten pitopaikoissa paikan päällä 
ja valvoisivat muutenkin eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudat-
tamista valvonta-asetuksen mukaisesti. Säännös vastaisi pääosin voimassa olevan lain 24 §:n 5 
momenttia. Lisäksi tarkoituksena olisi selkeyttää ELY-keskuksen ja aluehallintoviraston välistä 
valvontaprosessia siten, että jatkossa ELY-keskus tekisi myös täydentävien ehtojen seuraamus-
ehdotuksen.  

ELY-keskukset hoitaisivat tehtäviään siten kuin tulostavoiteasiakirjassa vuosittain ELY-kes-
kusten ja niitä ohjaavien ministeriöiden välillä sovitaan. MMM on asettanut hallinnonalaa kos-
kevien tulostavoitteiden käytännön valmistelemista ja niiden toteutumisen seurantaa varten toi-
mialaohjauksen ryhmän, jota johtaa Ruokavirasto. Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin val-
vonta sisältyy Ruokaviraston laatimaan ELY-keskusten vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. 
Valvontasuunnitelman liitteinä ovat lisäksi arviot eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvon-
tamääristä vuosittain jokaiselle ELY- keskukselle. Tiloilla tehtäviä tarkastuksia suorittavat 
ELY-keskusten tarkastajat.  

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan keskeinen osa ovat viljelijöitä velvoittavat ns. 
täydentävät ehdot. Näiden ehtojen noudattaminen on EU:n viljelijöille maksamien tukien edel-
lytyksenä. Täydentävien ehtojen valvontaa tehdään eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin 
osalta ELY-keskuksissa ja tukia hakeneista tiloista valvotaan vähintään 3 % tiloista. Tätä otan-
tavalvontaa tehdään nauta-, sika-, sekä lammas- ja vuohitiloille ja tilat valitaan riskianalyysiä 
käyttäen. Ruokavirasto ohjaa ELY-keskuksia täydentävien ehtojen valvonnassa sekä substans-
siohjauksen että täydentävien ehtojen ohjauksen kautta. 

23 §. Kunnaneläinlääkäri. Kunnaneläinlääkäri vastaisi virka-alueellaan siitä, että eläinten tun-
nistamista ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä noudatetaan sekä virallinen valvonta ja muut 
viralliset toimet järjestetään valvonta-asetuksen mukaisesti. Säännös vastaisi voimassa olevan 
lain 24 §:n 4 momenttia. Jos laiminlyöntejä havaitaan, kunnaneläinlääkäri ryhtyy toimenpitei-
siin puutteiden poistamiseksi. Ruokavirasto ohjaisi kuntia monivuotisen kansallisen valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaa kunnaneläinlääkä-
rit tekisivät pääsääntöisesti kuitenkin muun valvonnan yhteydessä, esimerkiksi suorittaessaan 
eläinsuojeluepäilyyn perustuvaa valvontaa.  

24 §. Tulli. Ehdotettu pykälä Tullin valvontatoimivallasta olisi uusi.  Voimassa olevassa laissa 
Tulli ei ole valvontaviranomainen. Tullille olisi tarkoituksenmukaista säätää toimivaltaa valvoa 
eläimen tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista EU:n sisärajoilla ja 
siirroissa Suomesta muuhun kuin jäsenvaltioon. Tulli voisi valvoa eläinten siirroissa eläinten 
tunnistusasiakirjoja ja siirtoasiakirjoja sekä eläinten tunnistusmerkintöjä. Valvontaa tehtäisiin 
erityisesti EU:n alueelta Suomeen saapuvien eläinten tunnistamisessa, mutta tarpeen mukaan 
myös Suomesta lähtevien eläinten tunnistamisessa. Valvontaa tehtäisiin Tullin muun valvonnan 
yhteydessä ja Tullin resurssien puitteissa.   

Eläinten ja eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetun lain 6 §:ssä säädetään Tullin tehtävistä 
tuonnissa. 

25 §. Poliisi. Ehdotettu pykälä poliisin valvontatoimivallasta olisi uusi. Voimassa olevassa 
laissa poliisi ei ole valvontaviranomainen.  Poliisin valvontatoimivalta olisi rajattu eläimen tun-
nistusasiakirjan valvontaan eläinkuljetusten valvonnan yhteydessä. Ruokavirasto ja poliisi ovat 
katsoneet, että poliisille olisi tarkoituksenmukaista säätää oikeus tarkastaa eläimen tunnistus-
asiakirja silloin, kun säännöksissä vaaditaan asiakirjan pitämistä eläimen mukana. Ruokavirasto 
ohjeistaisi poliisia siitä, missä eläinlajeissa asiakirja vaaditaan ja minkälainen asiakirjan tulee 
olla. Tällä hetkellä vaatimus koskee hevoseläimen elinikäistä tunnistusasiakirjaa.  
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Poliisilla olisi oikeus varmistaa, että kuljetettavat eläimet on tunnistettu säännösten mukaisesti. 
Hevoskuljetuksessa kuljettajalla olisi oltava mukana hevosen tunnistusasiakirja, joka tulisi esit-
tää poliisille poliisin tarkastaessa kuljetusta. 

Maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan he-
voseläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että elinikäinen tunnistusasiakirja on aina he-
voseläimen mukana. Eläinterveyssäännöstön 4 artiklan 25 kohdan mukaan kuljettaja on toimija, 
joka kuljettaa eläimiä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun.  Komission täytän-
töönpanoasetuksen (EU) 2015/262 (hevospassiasetus) 2 artiklan mukaisesti kuljetuksen aikana 
kuljettaja on vastuussa eläimestä. Hevospassiasetus on parhaillaan uudistettavana. 

26 §. Eräiden tehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle. Valvonta-asetuksen 28—33 
artiklassa säädetyillä edellytyksillä voitaisiin siirtää tiettyjä viralliseen valvontaan ja muihin vi-
rallisiin toimiin kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle toimeksiannon saaneelle luonnolli-
selle henkilölle tai toimielimelle. Toimeksiannon edellytyksiä tehtävien siirrolle ovat muun mu-
assa toimeksiannon saavan henkilön tai henkilöstön asiantuntemus, pätevyys ja kokemus. Kyse 
olisi perustuslain 124 §:n mukaisesta julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viran-
omaiselle. 

Pykälän 1 momentin mukaan Ruokavirasto ja aluehallintovirasto voisivat siirtää luonnolliselle 
henkilölle valvonta-asetuksen 30 artiklan mukaisesti viralliseen valvontaan kuuluvia tehtäviä, 
kuten tarkastuksia. Toimeksiannon saajat hoitaisivat Ruokaviraston tai aluehallintoviraston 
puolesta tai apuna sopimuksessa määriteltyjä valvontatehtäviä.   Toimeksiannon saaneella ei 
olisi oikeutta päästä tehtäviensä suorittamiseksi pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin ti-
loihin. Artiklan mukaisesti toimeksiannon saajalta edellytetään asiantuntemusta ja pätevyyttä. 
Momentti vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevan lain 25 §:n valtuutettua tarkastajaa. 
Hallinnolliset päätökset asiassa tekisi toimeksiannon antanut viranomainen.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimielin tai luonnollinen henkilö voitaisiin valtuuttaa eläinter-
veyssäännöstön 108 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti tunnistus- ja rekisteröintijärjes-
telmän käytännön toteutusta varten, mukaan lukien tunnistusasiakirjojen antaminen ja asiakir-
jamallien laatiminen 110 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti. Momentti vastaisi 
voimassa olevan lain 7 §:n avustavaa tehtävää rekisteritietojen päivittämisen ja eläinten tunnis-
tamisen osalta. Kyseessä olisi valvonta-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa on määritelty muu vi-
rallinen toimi. Muihin virallisiin toimiin kuuluu myös lupien ja virallisten todistusten myöntä-
minen. Valtuutuksen antamisen edellytykset perustuvat sekä eläinterveyssäännöstön 14 artiklan 
2 kohtaan, jossa viittaus 1 kohdan c alakohdan ii kohtaan, että valvonta-asetuksen 31 artiklaan. 
Edellytyksenä tehtävän siirtoon on muun muassa henkilöiden tai henkilöstön riittävä erityis-
osaaminen, pätevyys ja kokemus.  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa viranomaiskoneiston ulko-
puolelle vain lailla tai lain nojalla, jos tehtävän antaminen on tarpeen tehtävän tarkoituksenmu-
kaiseksi hoitamiseksi, eikä tehtävän antaminen vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. Tietyt toiminnat voi olla tarkoituksenmukaista siirtää joltain osin 
viranomaiskoneiston ulkopuolelle toiminnan joustavuuden ja tehokkuuden vuoksi ja se vähen-
täisi viranomaisten voimavarojen lisäystarpeita. Esimerkiksi Hippos hoitaa viranomaista avus-
tavana hevoseläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Vastaavaa tehtävää 
voisi koirien rekisteröinnissä hoitaa alan yhteisö tai muu taho. Ruokavirasto vastaisi toimeksi-
annon saajan pätevyydestä tehtäviinsä. Käytännössä toimeksiannon sisältö sekä toimeksiannon 
saajan pätevyysvaatimukset ja muut ehdot voivat vaihdella kohteena olevan eläinlajin mukaan.  
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Pykälän kolmannen momentin mukaan toimeksianto tai valtuutus voitaisiin peruuttaa, jos ase-
tettujen ehtojen noudattaminen laiminlyödään tai velvoitteita olennaisesti rikotaan, vaikka puut-
teista olisi huomautettu. Tehtävän peruuttamisesta säädetään myös valvonta-asetuksen 33 artik-
lan ensimmäisen kohdan b alakohdassa. Artiklan toinen alakohta ei kuitenkaan rajoita toimival-
taa peruuttaa tehtävä muistakin syistä. Tällainen muu syy voisi olla tilanne, jossa toimeksi an-
nettua tehtävää ei enää tarvita esimerkiksi siksi, että viranomaisella ei enää ole tarjota kyseisiä 
tehtäviä.  

Pykälän 4 momentin mukaan toimeksiannon saaja ja valtuutettu toimisivat tehtävässään Ruo-
kaviraston lukuun ja sen valvonnassa. Momentissa säädettäisiin, että tehtävää viranomaisen ul-
kopuolisena hoitavat toimisivat tehtävässään virkavastuulla. Tehtävissä noudatetaan hallinnon 
yleislakeja. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.  

5 luku Valvonta ja rekisterit 

27 §. Tarkastusoikeus. Eläinterveyssäännöstön johdanto-osan kohdan 169 mukaan eläinterveys-
säännöstö ei sisällä säännöksiä virallisesta valvonnasta, koska kyseisistä säännöistä säädetään 
virallista valvontaa koskevan unionin horisontaalisen lainsäädännön (valvonta-asetus) puit-
teissa. Ehdotettu pykälä tarkastusoikeudesta perustuu valvonta-asetukseen, mutta vastaa asiasi-
sällöltään voimassa olevan lain 28 §:n 1 ja 2 momenttia.  

Valvontaa ja muita virallisia toimia koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään valvonta-ase-
tuksen 9—15 artiklassa. Valvontaa on 9 artiklan mukaan suoritettava säännöllisesti, riskiperus-
teisesti ja sopivalla tiheydellä. Johdanto-osan kappaleen 32 mukaan toimivaltaisten viranomais-
ten olisi vahvistettava virallisen valvonnan tiheys ottaen huomioon tarve mukauttaa valvonta-
toimet riskiin ja odotettavaan säännösten noudattamisen tasoon eri tilanteissa, mukaan lukien 
mahdolliset elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön rikkomiset petollisten tai vilpil-
listen käytäntöjen avulla.  Valvonta-asetuksen säännöksiä voitaisiin soveltuvin osin soveltaa 
myös tämän lain nojalla annettujen lemmikkieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien 
kansallisten säännösten valvontaan. 

Hallintolain 39 §:stä poiketen valvonta-asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan valvonta olisi 
suoritettava ilman ennakkoilmoitusta, paitsi jos tällainen ilmoitus olisi tarpeen ja asianmukai-
sesti perusteltu virallisen valvonnan suorittamista varten.  

Valvonta-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen hen-
kilöstölle on varmistettava pääsy toimijan tiloihin ja mahdollisuus tutustua toimijan hallussaan 
pitämiin asiakirjoihin. Artiklan 15 mukaan toimijoiden on pyynnöstä annettava viranomaisen 
henkilöstölle mahdollisuus tutustua toimijan tiloihin, ympäristöön, kuljetusvälineisiin, sähköi-
siin tiedonhallintajärjestelmiin, eläimiin, tavaroihin, asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin  

Viranomaisten yleisestä ohjaus- ja neuvontavelvollisuudesta säädetään hallintolaissa. Valvon-
taviranomaisen olisi tarvittaessa annettava toimijalle tarpeellisia kehotuksia säännösten noudat-
tamiseksi. Kehotus ei ole hallintopäätös eikä siitä voi valittaa. Kehotus puutteiden korjaamiseksi 
olisi kuitenkin kirjattava tarkastuspöytäkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, josta asia voitaisiin 
myös jälkikäteen todentaa. Viranomaisen olisi myös valvottava, että toimija on kehotuksesta 
korjannut puutteet. Valvonnan käytäntö on, että ensin kehotetaan korjaamaan puute ennen kuin 
pakkokeinoihin ryhdytään.  
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Toisessa momentissa säädettäisiin tarkastuksen tekemisestä kotirauhan piirissä perustuslakiva-
liokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä ti-
loissa tarkastuksen ja näytteenoton saisi tehdä vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen koh-
teena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on perusteltu syy epäillä toimijan syyllistyneen 38 
§:ssä tarkoitettuun eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain rikkomiseen, josta 
voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai elintarviketur-
vallisuudelle. Tarkastuksen kotirauhan piirissä saisi tehdä vain toimivaltainen viranomainen. 

Kotirauhan suojaa rajoittavalla toimenpiteellä tulee olla selvä ja riittävän läheinen yhteys jo-
honkin perustuslaissa turvattuun perusoikeussäännökseen, jotta tällainen toimenpide olisi vält-
tämätön perusoikeuksien turvaamiseksi. Eläimen tunnistamisen ja rekisteröinnin tarkastuksen 
kotirauhan piiriin ulottuvana toimenpiteenä ei yleensä voida katsoa olevan sillä tavoin välttä-
mätön perusoikeuksien, kuten oikeuden elämään ja turvallisuuteen, suojaamiseksi kuin perus-
tuslaissa tarkoitetaan. Merkintöjen tarkastus kotirauhan piirissä voitaisiin kuitenkin tehdä esi-
merkiksi eläinten terveyttä koskevan tarkastuksen yhteydessä. Esimerkkinä voisi olla afrikka-
laisen sikaruton epäily asunnossa lemmikkinä pidettävässä miniporsaassa. 

28 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälän ensimmäisessä momentissa ehdotetaan tarkastusten ja val-
vonnan edellyttämästä toimivaltaisen viranomaisten tiedonsaantioikeudesta. Pykälä vastaa osit-
tain voimassa olevan lain 28 §:n 3 momenttia. Valvonnan suorittamiseksi toimivaltaisella vi-
ranomaisella ja 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimeksiannon saaneella olisi oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä saada valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot muilta viran-
omaisilta, toimijoilta ja muilta tahoilta, joita tässä laissa tai Euroopan unionin lainsäädännössä, 
kuten eläinterveyssäännöstössä ja valvonta-asetuksessa, säädetyt velvoitteet koskevat. Tietojen 
saantioikeus on rajattu vain välttämättömiin tietoihin, tietoja käsitellään vain virkavelvollisuu-
den piirissä ja ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvien säännösten valvonnassa. 

Valvontaa varten tarvitaan tietoja eläimiä pitävistä toimijoista ja henkilöistä, eläinkuljettajista 
ja –välittäjistä sekä eläinten pitopaikoista ja eläimistä. Tiedot koskisivat toimijoiden elin-
keinotoimintaa. Valvontaa varten tarvittava tieto toimijan toiminnasta ei välttämättä ole ylei-
sesti tunnettua tai helposti selville saatavissa. Tiedolla saattaisi olla myös taloudellista arvoa 
elinkeinotoiminnassa. Valvonnan suorittamista varten toimijoiden on valvonta-asetuksen 15 ar-
tiklan mukaisesti avustettava viranomaisia tehtävien suorittamisessa. Tietoihin sisältyisi henki-
lötietoja. Myös eläimiä koskevat tiedot sisältävät henkilötietoja, kuten eläimen omistajan tiedot. 
Henkilön arkaluonteisia tietoja ei tarvita eikä sisällytetä tietoihin.   

Pykälän toinen momentti vastaisi pitkälti voimassa olevan lain 16 §:ää. Viljelylohkoja (voi-
massa olevassa laissa peltolohkot) koskevien tietojen julkaisemisesta ja luovuttamisesta sääde-
tään ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain ( / ) 10 §:ssä. Kiinteistötietojärjestelmästä, 
ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä sekä oikeushallinnon tietojärjestelmästä saatavista tar-
peellisista tiedoista säädettäisiin momentin mukaisesti. Tiedonsaantioikeus liittyisi sellaisiin tie-
toihin, jotka ovat tarpeen muun muassa rekisteröitymisvelvollisuuden toteuttamiseksi ja valvo-
miseksi, toimijaan kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten toteamiseksi taikka rekisterinpitäjän tä-
män lain mukaisten tehtävien hoitamiseksi.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ala-
kohta. 

Kolmannessa momentissa säädettäisiin aluehallintoviraston oikeudesta saada salassapitosään-
nösten estämättä 36 §:ään ehdotetun seuraamusmaksun määräämistä varten välttämättömät tie-
dot sakkorekisteristä. Tietosuojalain 7 §:n mukaan tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa tarkoitet-
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tuihin rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja saa käsitellä vain rajatusti, esi-
merkiksi silloin, kun käsittelyssä säädetään laissa. Tiedonsaantioikeus sakkorekisteristä olisi 
tarpeen, jotta voitaisiin noudattaa kaksoisrangaistavuuden kieltoa eli varmistaa, ettei seuraa-
musmaksua määrätä sille, joka on samasta teosta jo tuomittu sakkorangaistukseen tuomioistui-
messa. Sakkorekisteristä säädetään sakon täytäntöönpanosta annetun lain 5 luvussa. Sakkore-
kisterin sisältämät rikokseen ja rikosoikeudelliseen seuraamukseen liittyvät tiedot ovat salassa 
pidettäviä tietoja. Oikeusrekisterikeskus saa pyynnöstä luovuttaa sakkorekisteristä tietoja vain 
niille, joiden oikeudesta mainittujen tietojen saamiseen säädetään erikseen lailla. Ehdotettu hen-
kilötietoja koskeva sääntely on täsmällistä ja tarkkarajaista, ja henkilötietojen käsittelylle on 
tietosuoja-asetuksen mukainen peruste. 

Tietojen luovuttamisesta salassapitosäännösten estämättä muille viranomaisille säädetään ruo-
kahallinnon tietovarannosta annetun lain 8 §:ssä. 

29 §. Virka-apu. Pykälässä viitattaisiin poliisilakiin. Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 30 
§:ää. Poliisilain mukaan poliisin olisi annettava virka-apua laissa säädetyn valvontavelvollisuu-
den toteuttamiseksi, jos virka-apua pyytävää viranomaista estetään suorittamasta virkatehtävi-
ään.  

30 §. Rekisterit. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin rekisterin sisällöstä. Toimivaltaisten viran-
omaisten olisi eläinterveyssäännöstön johdanto-osan kohdan 105 mukaan ajantasaisten tietojen 
saatavuuden varmistamiseksi perustettava ja pidettävä yllä kyseisten pitopaikkojen ja toimijoi-
den rekisteriä. Eläintautien jäljittämiseksi eläimille on oltava soveltuvat tunnistus- ja rekiste-
röintivaatimukset (johdanto-osan kohta 107). Rekistereitä pidetään valvontaa varten.  

Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä ajan tasalla rekisteri maaeläinten pitopaikoista, toi-
mijoista sekä vesiviljelypitopaikoista. Rekisteriin talletetaan toimijan toimittamat 84, 90 ja 172 
artiklassa vaaditut tiedot, kuten pitopaikan toimijan nimi ja osoite sekä eläinlajit ja pitopaikan 
tyyppi. Maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 18 ja 20 artiklassa, vesivilje-
lypitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen artiklassa 20 artiklassa sekä maaeläinten suku-
soluja ja alkioita koskevan delegoidun asetuksen 6 artiklassa säädetään pitopaikoista ja toimi-
joista rekisteriin merkittävistä tarkemmista tiedoista. Myös 3—5 §:n valtuussäännösten nojalla 
annettavista poikkeuksista voitaisiin rekisteriin tallettaa tarpeelliset tiedot. Eläimistä rekisteriin 
talletetaan eläinterveyssäännöstön 109 artiklassa ja mainituissa delegoiduissa asetuksissa sää-
detyt tiedot.  Lemmikkieläimestä vastuussa olevan tahon olisi ilmoitettava 15 §:n nojalla anne-
tun eläinlajikohtaisen asetuksen edellyttämät tiedot rekisteriin merkittäväksi. Henkilötietojen 
käsittely liittyy rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietosuoja-
asetuksen 9 artiklassa tarkoitettuja tietoja ei käsitellä eikä rekisteriin talleteta.  

Rekisteriin merkittäisiin myös kuolleiden märehtijöiden vastaanottaminen sivutuoteasetuksessa 
tarkoitettua luokan 1 ja 2 ainesta käsitteleviin tai polttamalla hävittäviin laitoksiin 19 §:n mu-
kaisesti. Valvonnan kannalta olisi myös tärkeää pitää rekisteriä viranomaisten suorittamista tar-
kastuksista ja toimijalle annetuista kielloista, rajoituksista ja muista toimenpiteistä. Valvonta-
asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan valvonnassa olisi otettava huomioon, miten 
toimijat ovat aiemmin noudattaneet sääntöjä. Kyse olisi hallinnollisista toimista ja seuraamuk-
sista, eikä rekisteriin merkittäisi tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuja rikostuomioita 
tai rikkomuksia.  

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin ruokahallinnon tietovarannosta annettuun lakiin (   /   ), jossa 
säännellään rekisterinpitäjistä ja rekistereihin liittyvistä vastuista. Ruokahallinnon tietovaranto 
on hallinnonalan viranomaisten yhteiskäytössä, mutta kunkin viranomaisen oikeus saada ja 
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käyttää tietoja määräytyy yleislakien sekä viranomaisten tehtävien ja erityislakien mukaan. Tie-
tovarannon tietojen luovuttamisessa noudatetaan julkisuuslain säännöksiä. Esimerkiksi eläin-
suojelulain 15 §:n mukaisille kunnan löytöeläinten talteenottopaikoille voitaisiin luo-
vuttaa tiedot eläimen rekisteröineestä henkilöstä tai tahosta, joka löytyisi eläimeen kiin-
nitetyn mikrosirun perusteella. Tullille toimitettujen tietojen käsittelyn osalta noudatettaisiin 
henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 2 luvun säännöksiä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tietojen säilytysajasta. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 
annetun lain (906/2019) 21 §:ssä säädetään tiedon säilytysajan määrittelystä ja siinä huomioon 
otettavista seikoista. Mainittua pykälää sovellettaisiin pääsääntöisesti tässä laissa tarkoitettuihin 
rekistereihin. Lisäksi tiedot voitaisiin poistaa rekisteristä toimijan ilmoituksen perusteella tai jos 
rekisteröinti olisi peruutettu taikka toiminta muuten loppunut, kun käyttötarvetta ei enää olisi 
tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua viimeisestä toiminnanharjoittajaa koskevasta merkin-
nästä, ellei Euroopan unionin säädöksistä muuta johdu. Rekisterissä ei olisi tarkoituksenmu-
kaista säilyttää tietoja toiminnasta, joka on loppunut eikä toimijoista, jotka eivät enää toimi. 
Poistamisella ei tarkoiteta tietojen hävittämistä, vaan niiden poistamista aktiivikäyttöisestä re-
kisteristä (KHO 2017:34). Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohta antaa liikkumavaraa yksi-
tyiskohtaisempien säännösten antamiseen henkilötietojen säilytysajoista. Ehdotettu pykälä si-
sältäisi säännökset siitä, millä perusteilla tietoaineistojen säilytystarve määritetään niille tieto-
aineistoille tai asiakirjoille, joiden säilytysajasta ei olisi erikseen säännöksiä. Säännös täydentää 
ja täsmentää myös tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaista henkilötieto-
jen säilyttämisen rajoittamisen periaatetta. Säännös olisi yleisen edun mukainen ja oikeasuhtei-
nen tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.  

Pykälän 4 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia eläinterveyssäännöstön ja tämän lain edellyttämiä säännöksiä rekisterin sisällöstä, re-
kisteritietojen merkitsemisestä ja rekisteröintiin liittyvistä menettelyistä.  

31 §. Rekisterikysely. Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäisiin tietyille tahoille velvolli-
suus saada rekisteristä eläintä koskevia tietoja. Pykälä vastaa voimassaolevan lain 15 §:ää. Re-
kisterikyselyllä voisi selvittää eläimen vaihdanta- tai elintarvikekelpoisuuteen liittyvät tiedot, 
kuten tiedot eläimen alkuperästä ja asianmukaisesta rekisteröimisestä sekä eläimeen kohdistu-
vista rajoituksista tai kielloista. Ennen kuin eläin otetaan eläinvälitykseen, kuljetettavaksi tai 
teurastettavaksi, olisi voitava varmistaa sen kelpoisuus. Näissä tapauksissa tiedot olisivat mak-
suttomia. Mahdollisuus tehdä rekisterikysely perustuu EU-säännöksiin tai tautitilanteen vaati-
maan jäljitettävyyteen. Eläinterveyssäännöstön 269 artikla mahdollistaa sen, että kansallisilla 
säännöksillä asetetaan eläinten jäljitettävyyttä koskevia lisävaatimuksia ja tiukempia vaatimuk-
sia.  

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella määriteltäisiin ne 
eläinlajit, joista 1 momentin mukaan olisi tehtävä rekisterikysely. Samoin asetuksella voitaisiin 
täsmentää rekisterikyselyn sisältöä ja kyselymenettelyä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toi-
mijalle oikeus ennen eläimen ostamista tehdä rekisterikysely 2 momentissa määritellyistä eläin-
lajeista eläimestä rekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamiseksi. Rekisterikyselyssä henkilötie-
tojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. 

6 luku Pakkokeinot ja seuraamukset 

32 §. Määräys. Ehdotettu pykälä vastaa pääosin voimassa olevan lain 31§:ää, jossa säädetään 
epäkohdan poistamisesta. Jos toimija ei noudata eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koske-
vaa lainsäädäntöä, toimivaltainen viranomainen voisi määrätä toimijan täyttämään velvollisuu-
tensa välittömästi tai määräajassa. Vastaavasti määräys voisi koskea myös eläinvälittäjää tai 
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eläinkuljettajaa, joka ei noudata tämän lain tai eläinterveyssäännöstön vaatimuksia eläinten tun-
nistamisessa. Lisäksi määräys merkitä ja rekisteröidä lemmikkieläin, esimerkiksi koira, voitai-
siin antaa eläimen omistajalle tai haltijalle, joka ei ole noudattanut säädettyjä vaatimuksia.  

Pykälässä säädettäisiin lievimmästä viranomaisen käytössä olevasta pakkokeinosta, joka tulee 
käytettäväksi silloin, kun hallintolain mukaisella kehotuksella ei saada poistetuksi määräysten-
vastaisuutta tai kehotuksen antamista ei laiminlyönnin toistuvuuden, vakavuuden tai muun syyn 
vuoksi voida pitää riittävänä. Toimivaltainen viranomainen luonnollisesti harkitsee käytettävien 
toimenpiteiden voimakkuutta suhteessa ilmenevään epäkohtaan ja sen luonteeseen.  

Määräys olisi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuus puuttua havaittuihin epä-
kohtiin. Määräys tulisi annettavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa on laiminlyöty säädetty ilmoi-
tusvelvollisuus, eläinten merkitseminen tai tietojen kirjaamisvelvoite. Määräyksen täyttä-
miseksi asetettavan määräajan pituus riippuisi puutteen laadusta ja siitä, kuinka pian kyseinen 
puute olisi korjattavissa. Tarvittaessa määräystä voitaisiin tehostaa uhkasakolla.  

33 §. Kielto ja muut hallinnolliset toimenpiteet. Pykälä vastaa pääosin voimassa olevan lain 32 
§:ää. Pykälän 1 momentin mukaan toimivaltainen viranomainen voisi valvonta-asetuksen 138 
artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti rajoittaa tai kieltää toimijaa saattamasta eläintä mark-
kinoille, muuten luovuttamasta tai siirtämästä pitopaikkaan tai pitopaikasta, jos toimija ei nou-
data tämän lain, eläinterveyssäännöstön tai niiden nojalla annettuja säännöksiä.  Toimivaltainen 
viranomainen voisi määrätä muistakin asianmukaisiksi katsomistaan mainitun artiklan 2 kohdan 
mukaisista toimenpiteitä. Pitopaikan toimijan lisäksi kielto ja muut asianmukaiset toimenpiteet 
voisivat koskea myös eläinvälittäjää tai eläinkuljettajaa, joka ei noudattaisi toiminnassaan tä-
män lain tai eläinterveyssäännöstön säännöksiä eläinten tunnistamisessa. Tulli voisi toteuttaa 
momentissa tarkoitettuja pakkokeinoja eläinten tunnistamisen ja tunnistusasiakirjan valvon-
nassa eläinten jäsenvaltioiden välisten ja Suomesta muuhun kuin jäsenvaltioon siirtojen yhtey-
dessä.  

Eläinterveyssäännöstön 124 artiklan 2 kohdan mukaan toimijat saavat siirtää pidettäviä maa-
eläimiä pitopaikoistaan ja ottaa vastaan tällaisia eläimiä ainoastaan, jos ne tulevat rekiste-
röidyistä pitopaikoista tai rekisteröintivaatimuksista poikkeuksen saaneen pitopaikasta ja ne 
täyttävät 112—115 ja 117 artiklassa säädetyt sekä 118 ja 120 artiklan nojalla hyväksytyissä 
säännöissä asetetut tunnistamis- ja rekisteröintivaatimukset. 

Pykälän 2 momentin mukaan pitopaikassa tarkastuksen suorittanut viranomainen voisi rajoittaa 
tai kieltää eläimen siirtämisen pois pitopaikasta, jos eläin ei ole tunnistettavissa vaatimusten 
mukaisesti ja on ilmeistä, että paikan päällä eläintä ei pystytä varmistamaan eläimen tunnista-
mista. Tunnistettu eläin tarkoittaa, että se on myös rekisteriin merkitty tunnistetietoineen. 
Yleensä ELY-keskus tekee tarkastukset eläinten pitopaikoissa, mutta muukin toimivaltainen vi-
ranomainen voisi tarpeen mukaan tehdä pitopaikkaan tarkastuksen. 

Pykälän 3 momentin mukaan aluehallintovirastolla olisi oikeus ELY-keskuksen puolesta ta-
pauskohtaisesti ottaa päätettäväkseen kieltää eläimen siirtäminen pitopaikasta pois. Jos esimer-
kiksi saman pitopaikan toimijan useissa eläimissä ilmenee merkintäpuutteita ja merkintäpuut-
teiden lisäksi muidenkin säännösten noudattamatta jättämistä, taikka puutteet aiheuttaisivat ih-
misten ja eläinten terveydelle, eläinten hyvinvoinnille taikka elintarviketurvallisuudelle vaka-
vaa vaaraa, olisi aluehallintovirastolla oikeus ottaa asia selvittääkseen ja päättääkseen kiellosta. 
Muun muassa eläinten hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa voitaisiin tarvita sellaista eläinlää-
kinnällistä osaamista ja ammattitaitoa, jota ei välttämättä ELY-keskuksissa ole. Aluehallintovi-
rasto vastaisi päättämistään toimenpiteistä ELY-keskuksen avustuksella. 
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Pykälän 4 momentin mukaan 1—3 momentissa tarkoitettu rajoitus tai kielto olisi peruutettava 
heti, kun selvityksen perusteella voidaan varmistua siitä, että epäkohta olisi korjattu ja velvoit-
teita noudatetaan.    

Pykälän 5 momentin mukaan aluehallintovirasto olisi toimivaltainen päättämään tunnistamat-
toman eläimen lopettamisesta. Valvonta-asetuksen 138 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukai-
sesti eläin voidaan määrätä teurastettavaksi tai lopetettavaksi edellyttäen, että tämä on tarkoi-
tuksenmukaisin toimenpide ihmisten terveyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suoje-
lemiseksi. Jos eläintä ei olisi mahdollista tunnistaa todistettavasti, olisi eläin lopetettava. Esi-
merkiksi 1980-luvulla nautaeläimiä lopetettiin Euroopassa ihmisiin tarttuvan ns. hullun lehmän 
taudin hävittämiseksi. Voimassa olevan lain 34 § koskee tunnistamattoman nautaeläimen lopet-
tamista. Ehdotus koskisi muitakin tunnistamista edellyttäviä, mutta tunnistamattomaksi jääneitä 
eläimiä. Lopetetusta eläimestä toimivaltainen viranomainen ei myöntäisi korvausta.  Toimija on 
omalla toiminnallaan aiheuttanut tilanteen, jos hän on jättänyt eläimen tunnistamatta eikä pysty 
sitä enää tunnistamaan. Eläimen lopettaminen kattaa myös lopetetun eläimen raadon toimitta-
misen luokan 1 käsittelylaitokseen tai hautaamisen eläimistä saatavista sivutuotteista annetun 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (783/2015) erikseen määrittelemillä alueilla. 

34 §. Rekisteröinnin peruuttaminen. Pykälän 1 momentin mukaan toimijan rekisteröinti voitai-
siin peruuttaa, jos rekisteröinnille säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai toimija olennaisesti 
rikkoo säädettyjä vaatimuksia, eikä viranomaisen kehotuksesta huolimatta asetetussa määrä-
ajassa korjaa puutetta. Ehdotetussa momentissa rikkomukselta edellytetään olennaisuutta val-
vonta-asetuksen 138 artiklan 2 kohdan j alakohdassa säädetyn rekisteröinnin peruuttamisen 
edellytysten lisäksi. Esimerkiksi 4 §:ssä tarkoitettujen eläinvälittäjien rekisteröinti voitaisiin pe-
ruuttaa, jos toiminnassa olennaisesti rikotaan säädettyjä vaatimuksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröinnin voimassaolo voitaisiin peruuttaa myös väliaikai-
sesti, jos puute on mahdollista poistaa. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes viranomainen 
antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimijan rekisteröinnin peruuttamisesta päättäisi sen myöntänyt 
viranomainen 

35 §. Uhkasakko ja teettämisuhka. Pykälä vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 35 §:ää. 
Toimivaltainen viranomainen voisi tehostaa tämän lain nojalla annettua määräystä, kieltoa ja 
velvoittavaa toimenpidettä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetyt toimenpiteet teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella.  

Uhkasakon tuomitsisi sen asettanut viranomainen. Uhkasakon asettamisessa ja tuomitsemisessa 
noudatetaan uhkasakkolakia. Viittaus uhkasakkolakiin koskisi myös uhkasakon määrää. Uhka-
sakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa olisi otettava huomioon päävelvoit-
teen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Uhkasakon mää-
rään vaikuttaisivat näin ollen ainakin harjoitetun elinkeinotoiminnan laajuus ja liikevaihdon 
suuruus sekä elinkeinonharjoittajan suhtautuminen valvontaviranomaisen sille ehdotetun lain 
nojalla aiemmin antamiin kehotuksiin.   

36 §. Hallinnollinen seuraamusmaksu. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan hallinnollisessa me-
nettelyssä määrättävästä seuraamusmaksusta. Hallinnollisessa seuraamusmaksussa on asialli-
sesti kyse rangaistusluonteisesta taloudellisesta seuraamuksesta, jonka Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin ja perustuslakivaliokunta ovat katsoneet rinnastuvan rikosoikeudelliseen seuraa-
mukseen.  
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Eläinterveyssäännöstön 268 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä asetuksen säännös-
ten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehok-
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Valvonta-asetuksen 139 artiklassa on vastaavat säännökset 
sekä lisäksi säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntöjen rikkomisiin, 
joita tehdään petollisten tai vilpillisten käytäntöjen avulla, sovellettavissa taloudellisissa seuraa-
muksissa otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimijalle koituva talou-
dellinen hyöty tai tapauksen mukaan prosenttiosuus liikevaihdosta. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallintovirasto ja ELY-keskus voisivat määrätä hallinnollisen 
seuraamusmaksun valvonnassaan todetuista ehdotetun pykälän mukaisista toimijan teoista. 
Seuraamusmaksun suuruudeksi ehdotetaan vähintään 300 euroa ja enintään 5000 euroa. Seu-
raamusmaksun vähimmäis- ja enimmäismäärä asetettaisiin vastaamaan mm. eläinten sekä eräi-
den tavaroiden tuontivalvonnasta annetussa laissa (1277/2019) ja elintarvikelaissa (  /2021) sää-
dettyä määrää. Momentissa yksilöitäisiin, minkä velvollisuuksien rikkomisesta seuraamus-
maksu voitaisiin määrätä. Ehdotetun maksun soveltamisen piiriin tulisi laiminlyöntejä, joiden 
toteen näyttäminen olisi yksinkertaista eikä vaatisi tutkinnallisia toimia. Seuraamusmaksu mää-
rättäisiin esimerkiksi tilanteissa, joissa toimija pitäisi eläimiä ilman säännöksissä vaadittua il-
moitusta pitopaikasta ja toiminnasta. Lisäksi seuraamusmaksu voitaisiin määrätä, jos toimija 
olisi laiminlyönyt velvollisuutensa tunnistaa ja merkitä eläimet säännösten vaatimalla tavalla. 
Ensisijaisesti puute tai rikkomus yritettäisiin saada kuntoon kehottamalla toimijaa hallintolain 
mukaisesti korjaamaan asia.  

Pykälän toisen momentin mukaan Tulli voisi määrätä seuraamusmaksun valvonnassaan havai-
tusta laiminlyönnistä.  

Pykälän kolmannen momentin mukaan seuraamusmaksun suuruus arvioitaisiin tapauskohtai-
sesti. Lähtökohtana seuraamusmaksun määräämisessä on, että sillä tulisi olla riittävä erityis- ja 
yleisestävä vaikutus. Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, ja sitä määrättä-
essä on otettava huomioon muun muassa rikkomuksen laatu, laajuus, toistuvuus ja vahingolli-
suus. Tämä luettelo ei olisi tyhjentävä. Rikkomuksen vahingollisuuden astetta voivat kuvastaa 
esimerkiksi rikkomuksen luonne, kuten vakavuus ja vahingollisuus yhteiskunnalle. Myös rik-
komuksella saavutettu hyöty otettaisiin huomioon. Vahingollisuus yhteiskunnalle voisi tarkoit-
taa eläintaudin jäljitettävyyden estymistä tautitapauksessa, josta johtuen esimerkiksi elintarvi-
keturvallisuus voisi vaarantua. 

Hallintotoiminnan suhteellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvaatimusten olisi maksun määräämi-
sessä täytyttävä. Hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimukset otettaisiin huomioon. Seuraa-
musmaksua koskevasta päätöksestä olisi valitusoikeus. Viraston määräämä seuraamusmaksu 
olisi täytäntöönpanokelpoinen vain lainvoimaisena ja hallinto-oikeuden muutoksenhakuasiassa 
antama ratkaisu olisi täytäntöönpanokelpoinen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019) säädetään.  

Neljännessä momentissa otettaisiin huomioon kaksoisrangaistavuuden kielto, jonka mukaan sa-
masta teosta tai laiminlyönnistä ei voi määrätä luonnolliselle henkilölle useampia rangaistus-
luonteisia seuraamuksia. Kielto kattaa myös samaa tekoa koskevat rangaistusluonteiset hallin-
nolliset seuraamukset.  

Pykälän viidennen momentin mukaan seuraamusmaksua ei saisi määrätä, jos teosta olisi kulunut 
yli vuosi. Jos teosta olisi kulunut enemmän kuin vuosi tai teon selvittäminen veisi pidempään, 
käytettävissä on muita laissa säädettyjä pakkokeinoja. Seuraamusmaksu vanhenisi viiden vuo-
den kuluttua seuraamusmaksun määräämispäivästä.  
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Hallinnollisen seuraamusmaksun täytäntöönpanosta ehdotetaan säädettäväksi sakon täytän-
töönpanosta annetussa laissa (672/2002). Tämän vuoksi kyseistä lakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että sen 1 §:n soveltamisalaan lisättäisiin ehdotetun lain seuraamusmaksu. Seuraamus-
maksu olisi täytäntöönpanokelpoinen hallinnollista seuraamusmaksua koskevan päätöksen tul-
tua lainvoimaiseksi. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta vastaisi Oikeusrekisterikeskus. Täy-
täntöönpanoon ryhtymisellä tarkoitetaan Oikeusrekisterikeskuksen maksukehotuksella aloitta-
maa täytäntöönpanoa. Lähtökohtaisesti rahaseuraamukseen velvoitetulle on aina varattava tilai-
suus maksaa seuraamus vapaaehtoisesti ennen Oikeusrekisterikeskuksen suorittamaa ja ulosot-
totoimin tapahtuvaa perintää. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudessa noudatetaan oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä. Seuraamusmaksusta ei perittäisi korkoa. 
Hallinnollinen seuraamusmaksu maksettaisiin valtiolle.  

37 §. Rikkomusmaksu. Eläinkuljetuksen valvonnan yhteydessä poliisilla olisi oikeus valvoa, että 
eläimen tunnistusasiakirja on eläimen mukana, silloin kun lainsäädännössä asiakirjan mukana 
pitämistä vaaditaan. Jos velvollisuutta olisi rikottu, poliisi voisi määrätä asiakirjan puuttumi-
sesta 40 euron rikkomusmaksun. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudessa noudatetaan oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä. Rikkomusmaksut perittäisiin samassa 
järjestyksessä kuin sakot peritään. Täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus. 

38 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan 33 §:n nojalla määrättyjen kieltojen 
ja muiden hallinnollisten pakkokeinojen rikkomisesta voitaisiin tuomita sakko, jos rikkomus ei 
ole jonkin muun lainsäädännön mukaan ankarammin tuomittava. Rangaistavuus kattaisi sekä 
suoraan sovellettavan EU:n säännöksen että ehdotetun lain vaatimusten rikkomisen. Ehdotettu 
säännös olisi suppeampi kuin voimassaolevan lain 36 §, koska osasta teoista voitaisiin jatkossa 
määrätä seuraamusmaksu.  

 

7 luku Erinäiset säännökset 

39 §. Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen. Pykälässä säädettäisiin rikko-
muksista ilmoituksen tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyden suojaamisesta. Ehdote-
tulla säännöksellä pantaisiin täytäntöön valvonta-asetuksen 140 artiklan säännös, jonka mukaan 
todellisista tai mahdollisista rikkomuksista toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoittavia henki-
löitä on suojeltava kostotoimilta, syrjinnältä ja muun tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohte-
lulta. Valvonta-asetuksen johdantokappaleen 91 mukaan kenen tahansa henkilön olisi voitava 
tuoda toimivaltaisten viranomaisten tietoon uusia tietoja, jotka auttavat näitä säännösten rikko-
misten havaitsemisessa ja seuraamusten määräämisessä tapauksissa, joissa on rikottu kyseistä 
asetusta ja sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä. Johdantokappaleen mukaan ilmian-
not voivat jäädä tekemättä selkeiden menettelyjen puuttumisen vuoksi tai vastatoimien pelossa.  

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamisesta säädetään myös esimerkiksi eläinten 
ja eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetun lain (1277/2019) 18 §:ssä, elintarvikelain (  
/2021) 81 §:ssä ja eläintautilain (76/2021) 99 §:ssä.  

Ehdotettu säännös henkilöllisyyden suojaamisesta on tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Eläintautien leviämisen estämisessä sekä ihmisten terveyden, eläinten tervey-
den ja hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta eläinten jäljitettävyys on tärkeää 
ja epäilyt jäljitettävyyden puutteista olisi viipymättä saatettava viranomaisten tietoon. Ilmoitta-
jan henkilöllisyyden salaamisen edellytyksenä olisi, että henkilöllisyyden paljastumisen arvioi-
taisiin aiheuttavan haittaa ilmoittajalle. Haitta voisi liittyä esimerkiksi siihen, että ilmoittaja olisi 
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esimerkiksi työsuhteessa ilmoituksen kohteena olevaan tahoon tai esimerkiksi naapuri. Ilmoit-
tajaa suojellaan häneen kohdistuvilta vastatoimilta. Ilmoittajan oma käsitys haitan aiheutumi-
sesta ei yksinään riittäisi säännöksessä tarkoitetun salassapitoperusteen soveltamiseen. Nyt eh-
dotettu säännös ei kuitenkaan suojaisi ilmoituksen tekijää mahdollisessa oikeudenkäynnissä esi-
merkiksi todistajana. 

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan tieto viranomaisen tarkastus- tai valvonta-
toimeen liittyvistä seikoista on pidettävä salassa, jos tiedon antaminen vaarantaisi valvonnan tai 
sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asi-
aan osalliselle. Tietojen antajan henkilöllisyyden salaamisella turvataan valvonnallisia intres-
sejä.  

Valvonta-asetuksen mukaan kenen tahansa henkilön olisi voitava tuoda toimivaltaisten viran-
omaisten tietoon uusia tietoja. Ilmoittajan henkilöllisyyden salassapitoperusteesta olisi tarkoi-
tuksenmukaista säätää ehdotetussa laissa, vaikka salassapitoperusteita koskevan sääntelyn pää-
sääntönä onkin säännösten keskittäminen julkisuuslakiin. EU-tasolla on valmisteilla sääntelyä 
rikkomuksista ilmoittajien suojelusta (komission direktiiviehdotus (COM (2018) 218), ns. 
whistleblowing -sääntely), mutta sen ei arvioida kattavan valvonta-asetuksen tarkoittamaa il-
moittajan suojaa. Mainitun direktiivin suoja koskee ilmoittajaa, joka työnsä yhteydessä havait-
see tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa.  

Julkisuuslain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvol-
lisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viran-
omaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hä-
nen asiansa käsittelyyn. Julkisuuslain 11 § :n 2 momentin 1 kohdan mukaan oikeutta ei kuiten-
kaan ole, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etu tai vastaavasti vastoin 
erittäin tärkeää yksityistä etua. Tiedon antaminen rikkomusta koskevasta ilmoituksesta ilmoi-
tuksen kohteelle voisi olla vastoin julkisuuslaissa tarkoitettua erittäin tärkeää yleistä etu, jos 
tiedon antaminen voisi haitata epäiltyjen rikkomusten selvittämistä. Tiedon antaminen ilmoi-
tuksen tekijästä voi puolestaan olla vastoin julkisuuslaissa tarkoitettua tärkeää yksityistä etua, 
jos ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen vaarantaisi ilmoittajan turvallisuutta, etuja tai oi-
keuksia. Tällöin asianosaisjulkisuutta olisi rajoitettava. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä 
o, että asiassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella on perusteltu syy arvioida ilmoituksen tekijän 
suojantarpeen olemassaolo.   

40 §. Viranomaisten suoritteista perittävät maksut. Ehdotetun 1 momentin mukaan virallisesta 
valvonnasta ja muista virallisista toimista perittäisiin valvonta-asetuksen mukaan pääsääntöi-
sesti maksu. Valvonta-asetuksen VI luvussa säädetään valvonnan maksullisuudesta. 

Valvonta-asetuksen 79 artiklan 1 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten on perittävä 
valvontaa varten maksuja kustannusvastaavasti ja artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan viran-
omaisen on perittävä maksu muun muassa säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvista 
ylimääräisistä valvontatoimista, ns. uusintatarkastuksista.  Tarkastuksen perusteella annetun 
hallintolain mukaisen kehotuksen sekä pakkokeinona annetun määräyksen tai kiellon noudatta-
misen valvomiseksi tehdystä uusintatarkastuksesta olisi aina perittävä maksu.  Myös kehotus 
puutteiden korjaamiseksi olisi kirjattava tarkastuspöytäkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, josta 
asia voidaan myös jälkikäteen todentaa. Viranomaisen olisi valvottava, että toimija on kehotuk-
sesta tai määräyksestä korjannut puutteet ja noudattaa kieltoa.  
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Valvonta-asetuksen 80 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat periä muitakin kuin 79 artiklassa 
tarkoitettuja maksuja kattaakseen virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista aiheu-
tuvat kustannukset, paitsi jos se on kielletty 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen kat-
tamilla aloilla sovellettavien säännösten nojalla. 

Valvonta-asetuksen 81 artiklassa säädetään maksuihin sisältyvistä kustannuksista ja 82 artik-
lassa maksujen laskentaperusteista. Mainitut artiklat koskevat pakollisia maksuja. Tämän 
vuoksi 80 artiklan mukaisten muiden maksujen laskentaperuste voisi olla maksuperustelain mu-
kainen. Tarkempia säännöksiä valvonta-asetuksen 79—82 artiklassa tarkoitetuista järjestelyistä 
ja maksujen suuruuden määräämisestä voitaisiin antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella.  

Toisen momentissa säädettäisiin kunnaneläinlääkäreiden suoritteista perittävistä maksuista. 
Kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista säädetään maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella (1013/2020). 

41 §. Muulle kuin viranomaiselle maksettavat palkkiot ja korvaukset. Pykälän mukaan Ruoka-
virasto ja aluehallintovirasto maksaisivat 26 §:n 1 momentin mukaisesti antamansa toimeksian-
non mukaisista tarkastuksista ja muista tehtävistä palkkiota ja korvaisi aiheutuneita kustannuk-
sia sopimuksen mukaisesti.  

Ruokavirasto maksaisi toimintamenoistaan 26 §:n 2 momentin valtuutuksen mukaisista tehtä-
vistä palkkion ja korvaisi aiheutuneita kustannuksia sopimuksen mukaisesti. Valtuutetun myön-
tämästä tunnistusasiakirjasta Ruokavirasto perisi toimijalta kiinteän maksun maksuasetuksen 
mukaisesti ja maksaisi valtuutetulle korvauksen tehtävästä. 

42 §. Valtion kunnille maksama korvaus. Pykälässä viitattaisiin eläinlääkintähuoltolain 23 
§:ään, jossa säädetään kunnan oikeudesta saada valtion varoista korvaus tämän lain mukaan 
kunnaneläinlääkärille kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Eläinlääkintähuoltolain tarkoituk-
sena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin val-
vonta.  

Eläinlääkintähuoltolakiin (765/2009) lisättäisiin viittaus ehdotettuun lakiin, jolloin kunnilla 
olisi velvollisuus huolehtia kunnaneläinlääkärien tehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä. 
Kunnissa olisi oltava kunnaneläinlääkärin virkoja säädettyjen tehtävien hoitamiseksi ja kunnalla 
olisi oikeus saada valtiolta korvaus tehtävien hoidosta kunnalle aiheutuneisiin todellisiin kus-
tannuksiin perustuen. Aluehallintovirasto perii näistä tehtävistä maksuja valtiolle. 

43 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa viitattaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin. Pykälän 2 momentti koskisi muutoksenhakua kunnaneläinlääkärin päätöksiin. 
Muutoksenhakutienä olisi hallintovalitus.  Pykälän 3 momentin mukaan päätöksessä voitaisiin 
määrätä, että päätöstä olisi muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. Pykälän 4 momentissa olisi informatiivinen viittaus, jonka mukaan 
muutoksenhausta Tullin päätökseen säädetään tullilaissa. Tullilain 88 §:n mukaan muutoksen-
hakua Tullin päätökseen edeltää oikaisuvaatimus, ja tullilain 89 §:ssä on oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain pääsäännöstä poikkeava säännös toimivaltaisesta hallinto-oikeu-
desta.  Pykälän 5 momentissa muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämiin maksuihin 
viitattaisiin valtion maksuperustelakiin. 

44 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan   .  .2021. Samalla kumottaisiin voimassa 
oleva laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010). 
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Siirtymäsäännöksen mukaan ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityjä pitopaikkoja ja toi-
mijoita pidetään rekisteröitynä tämän lain mukaisesti. Asiasta on säädetty eläinterveyssäännös-
tön 279 artiklassa. Myös Ruokaviraston aiemmin hyväksymiä eläinten tunnistimia pidetään hy-
väksyttyinä tämän lain mukaisesti. Tästä on säädetty maaeläinten jäljitettävyyttä koskevan täy-
täntöönpanoasetuksen 20 artiklassa. 

7.2 Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 

36 a §. Haaskaruokintapaikkarekisteri. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään eläintunnistusjär-
jestelmästä annetun lain 10 §:n 2 momenttia ja 11 §:n 2 momenttia. Haaskaruokintapaikkare-
kisteriin tallettavat tiedot, ilmoitusvelvolliset ja ilmoitusten määräaika siirrettäisiin eläimistä 
saatavista sivutuotteista annettuun lakiin (jäljempänä sivutuotelaki). Haaskaruokintapaikkoja 
koskevat säännökset koottaisiin näin sivutuotelakiin. Sivutuotelain 35 §:n mukaan kunnaneläin-
lääkäri rekisteröi jo nykyään haaskaruokintapaikat ja 45 §:n mukaan valvoo toimialueellaan re-
kisteröimiään toimijoita ja laitoksia.  

7.3 Eläinlääkintähuoltolaki 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin ehdotettu laki eläinten tunnistamisesta ja 
rekisteröinnistä kunnaneläinlääkärin suorittamien eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin val-
vonnan korvaamiseksi valtion varoista, vastaavasti kuin eläintautilain tai elintarvikelain mukai-
set kunnaneläinlääkärin tehtävät. Eläinlääkintähuoltolain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on 
muun muassa varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoin-
nin valvonta. Lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan eläintenpidon terveydelliseen valvontaan, 
eläintautien vastustamiseen ja ennalta ehkäisemiseen.  

7.4 Laki maatalouden tukien toimeenpanosta  

25 §. Täydentäviä ehtoja koskevat erityiset säännöt. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin ELY-
keskuksen tehtävien osalta. Voimassa olevan lain mukaan täydentävien ehtojen valvonnassa 
ELY-keskus tekee tilakäynnillä eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tarkastukset. Aluehallinto-
viraston läänineläinlääkärin johtopäätöspöytäkirjan perusteella ELY-keskuksen täydentävien 
ehtojen koordinaattori vahvistaa lopullisen seuraamuksen eläinten rekisteröinti- ja merkintä-
puutteiden johdosta. 

Ehdotuksen mukaan ELY-keskus hoitaisi täydentävien ehtojen eläinten merkinnän ja rekiste-
röinnin valvonnan ja laatisi myös täydentävien ehtojen seuraamusehdotuksen. ELY-keskuksella 
on hyvät edellytykset tehdä täydentävien ehtojen seuraamusehdotus, koska havainnot tehdään 
ELY-keskuksen paikalla tekemässä tarkastuksessa. Keskuksella olisi näin ollen hyvä kokonais-
kuva tilan eläinten merkinnän ja rekisteröinnin vaatimusten noudattamisesta. Aluehallintoviras-
ton osuus seuraamusehdotuksessa jäisi pois. Täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä tehtä-
vät muut eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnan toimenpiteet, kuten siirtokieltojen 
määrääminen ja jälkitarkastukset, kuuluisivat kokonaan ELY-keskuksen tehtäviin, kuten jo ny-
kyään.  

Etuna olisi prosessin selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä hallinnollisen taakan vähene-
minen. Valvontaprosessi todennäköisesti myös nopeutuisi viljelijän näkökulmasta, kun val-
vonta keskitettäisiin yhdelle viranomaiselle. Viljelijä saisi havaintopöytäkirjan yhteydessä 
myös täydentävien ehtojen arvioehdotuksen.  

Arvion mukaan ehdotettu muutos täydentävien ehtojen tarkastusten arvioehdotuksista vaikut-
taisi vain vähäisessä määrin ELY-keskuksen työmäärään. 
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Täydentävien ehtojen mukainen eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta tulisi sovel-
lettavaksi vasta vuoden 2022 alusta, jolloin täydentävien ehtojen käsittely kokonaan tulee siir-
tymään uuteen tukisovellukseen. 

7.5 Laki eläintautilain muuttamisesta 

94 a §. Eläintautivalvonnan seuraamusmaksu. Ehdotuksen mukaan aluehallintovirastolle ja 
Tullille säädettäisiin toimivalta määrätä hallinnollisessa menettelyssä seuraamusmaksuja. Toi-
mivaltuus olisi uusi.  

Eläinterveyssäännöstön 268 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä asetuksen säännös-
ten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehok-
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Valvonta-asetuksen 139 artiklassa on vastaavat säännökset 
sekä lisäksi säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksen ja sen 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen rikkomisiin, joita tehdään petollisten ja vilpillisten 
käytäntöjen avulla, sovellettavissa taloudellisissa seuraamuksissa otetaan huomion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti joko toimijalle koituva taloudellinen hyöty tai tapauksen mukaan pro-
senttiosuus toimijan liikevaihdosta. 

Rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia ovat 95 §:ssä säädetystä eläintautirikkomuksesta tuo-
mittava sakkorangaistus. Lisäksi vakavampiin tekoihin soveltuvat tapauksesta riippuen rikos-
laissa säädetyt kriminalisoinnit, erityisesti lain 44 luvun 4 a §:ssä säädetty eläintaudin leviämis-
vaaran aiheuttaminen, 46 luvun 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetty säännöstelyrikos, josta 
ovat myös jäljempänä luvussa säädetyt törkeä ja lievä tekomuoto, sekä 46 luvun 4 §:ssä säädetty 
salakuljetus, josta on myös luvun 5 §:ssä säädetty lievä tekomuoto.  

Hallinnollisessa seuraamusmaksussa on asiallisesti kyse rangaistusluonteisesta taloudellisesta 
seuraamuksesta, jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja perustuslakivaliokunta ovat katso-
neet rinnastuvan rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Ehdotetun maksun soveltamisen piiriin 
tulisi laiminlyöntejä, joiden toteen näyttäminen olisi yksinkertaista eikä vaatisi tutkinnallisia 
toimia. Pykälässä yksilöitäisiin, minkä velvollisuuksien rikkomisesta seuraamusmaksu voitai-
siin määrätä. Eläintautirikkomusta koskevaa lain 95 §:n kriminalisointisäännös on muotoiltu 
siten, että seuraamusmaksu ja kriminalisointisäännös eivät koskisi samoja tekoja. 

Pykälän 1 momentin mukaan seuraamusmaksu voitaisiin määrätä rikottaessa eräitä eläintautien 
ehkäisyä ja seurantaa koskevia velvoitteita tai valmiussuunnitelman laatimista koskevaa velvol-
lisuutta rikkominen taikka toimittaessa ilman laissa vaadittavaa lupaa, hyväksymistä, nimeä-
mistä tai rekisteröintiä. Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä myös, jos elämiä tai niistä saatuja 
tuotteita siirrettäisiin vastoin niiden siirtokelpoisuutta koskevia vaatimuksia tai jos eläimiä va-
pautettaisiin luontoon lain tai eläinterveyssäännöstön vastaisesti. Lisäksi seuraamusmaksu so-
veltuisi myös asiakirjojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden rikkomistapauksissa. Vastaa-
vien velvollisuuksien rikkominen on kriminalisoitu voimassa olevan eläintautilain 115 §:ssä. 

Seuraamusmaksun määräämistä koskeva toimivalta kuuluisi aluehallintovirastolle, mutta pykä-
län 2 momentin mukaan Tulli voisi määrätä seuraamusmaksun rikkomuksesta tai laiminlyön-
nistä, jonka se on havainnut omassa valvonnassaan. 

Tarkoitus ei ole, että seuraamusmaksu määrättäisiin kaikkien 1 momentissa mainittujen rikko-
musten yhteydessä, vaan tavallisimmin puute yritettäisiin poistaa antamalla toimijalle tai lem-
mikkieläimen pitäjälle korjauskehotus. Seuraamuksen käytössä otettaisiin huomioon muun mu-
assa rikkomuksen luonne ja tahallisuus. Seuraamusmaksuilla pystyttäisiin puuttumaan tietoisiin 
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lainvastaisiin menettelyihin, joita esiintyy muun muassa siirrettäessä eläimiä ja tuotteita jäsen-
valtioiden välillä. Erityisesti lemmikkieläinten muiden kuin kaupallisten siirtojen ja lemmik-
kieläinten kaupallisen tuonnin yhteydessä esitetään enenevissä määrin puutteellisia tai jopa vää-
rennettyjä tuontiasiakirjoja. Myös esimerkiksi lain 17 §:ssä tarkoitettuna varotoimenpiteinä sää-
dettyihin eläinten ulkonapitokieltoihin saattaa liittyä laajalti rikkomistilanteita, joiden osalta 
hallinnollisen seuraamusmaksun käyttö olisi tarkoituksenmukaista.  

Seuraamusmaksun suuruudeksi ehdotetaan vähintään 300 euroa ja enintään 5000 euroa. Mak-
suun suuruus arvioitaisiin tapauskohtaisesti ottaen huomioon, että valvonta-asetuksessa on 
säännös, joka edellyttää vähintään toimijalle koituvan taloudellisen hyödyn menettämistä. Esi-
merkiksi siirtokelpoisuusvaatimuksia rikkova toimija on usein säästänyt esimerkiksi eläinten 
rokotuksista tai tutkimuksista aiheutuvat kustannukset, ja lemmikkien laittoman tuonnin osalta 
taloudellinen hyöty muodostuu myös lemmikkieläimen myyntihintaan, jotka säännöstenvastai-
sesti tuotujen lemmikkieläinten osalta vaihtelevat keskimäärin noin 300–800 euron välillä. 
Myös muiden pykälässä mainittuihin tekoihin kuten varotoimenpiteiden rikkomiseen tai rekis-
teröinnin tai luvan hakematta jättämiseen liittyy yleensä kustannussäästöjä. Koska kyseessä on 
hallinnollinen seuraamusmaksu, maksun suuruuden määrittämisessä tulee ottaa huomioon seu-
raamuksen rangaistusluonteisuus ja ennaltaehkäisevä vaikutus. Ehdotetun maksun vaihteluvälin 
arvioidaan mahdollistavan tämän. 

7.6 Laki sakon täytäntöönpanosta  

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
1. lakiehdotuksen 37 §:n mukainen seuraamusmaksu ja 38 §:n mukainen rikkomusmaksu pan-
taisiin täytäntöön sakon täytäntöönpanosta annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Seuraamus-
maksujen täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.  

8  Lakia alemman asteinen sääntely  

Ehdotetun lain mukaan maa- ja metsätalousministeriö antaisi eläinterveyssäännöstön täydentä-
misen ja kansallisen liikkumavaran mahdollistamat säännökset pitopaikkojen rekisteröinnistä ja 
eläinten tunnistamisesta. Eläinterveyssäännöstö antaa runsaasti kansallista liikkumavaraa, eikä 
sen tehokas hyödyntäminen ole mahdollista ilman riittäviä asetuksenantovaltuuksia. EU:n lain-
säädäntö on varsin runsas, yksityiskohtainen ja monelta osin hyvin teknisluonteinen. Alemman 
asteisten säädösten nojalla on mahdollista tarkentaa vaatimuksia, poiketa vaatimuksista tai va-
pauttaa vaatimuksista. Jokaisen eläinlajin ominaispiirteet vaikuttavat tunnistamisen ja rekiste-
röinnin sisällön vaatimuksiin, eikä yhtenäistä kaikkia lajeja kattavaa vaatimusta ole lailla mah-
dollista säätää. Vaatimukset ja poikkeukset vaihtelevat eläinlajeittain. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä poikkeuksista 
pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröintiin (3-5§), poikkeuksista tietojen kirjaamisvelvoittee-
seen (7§). Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
myös eläinten merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistusmenetelmistä (9-14§). Lemmikkieläi-
mistä, joiden tunnistaminen ja rekisteröinti olisi tarpeen eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, 
säädettäisiin eläinlajeittain maa- ja metsätalousministeriön asetuksella ja asetuksella voitaisiin 
antaa myös tarkempia säännöksiä lemmikkieläinten merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistus-
menetelmistä sekä rekisteriin ilmoitettavista tiedoista (15 §). Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännökset tunnistusasiakirjasta ja siirtoasiakirjasta jä-
senvaltioiden välisissä siirroissa (18§). Eläinlajeista, jotka kuuluisivat rekisterikyselyn piiriin 
sekä rekisterikyselyn sisällöstä ja kyselymenettelystä säädettäisiin maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella (32 § 2 mom.).  Lisäksi 42 §:n mukaan valvonta-asetuksen 79—82 artiklan 
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mukaisista kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Mainitut asetuksenantovaltuu-
det koskevat teknisluonteisia asioita, joista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella myös voimassa olevan lain mukaan.  

9  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan  .  .2021, lukuun ottamatta maatalouden tukien toimeenpa-
nosta annetun lain 25 §:n 2 momentin muuttamista, joka ehdotetaan tulemaan voimaan vasta 
1.1.2022. 

10  Toimeenpano ja  seuranta 

Ehdotetun lain toimivuutta seurattaisiin jatkuvasti viranomaisvalvonnasta ja sidosryhmiltä saa-
tujen tietojen kautta sekä valvontaviranomaisten vuosittain laatiman valvontaraportin perus-
teella. 

11  Suhde muihin es ityksi in  

Esityksellä ei ole riippuvuutta muihin samanaikaisesti vireillä tai valmisteltavina oleviin halli-
tuksen esityksiin.  

11.1 Esityksen riippuvuus muista esityksistä 

12 Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjes tys   

Elinkeinovapaus  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentu-
lonsa valitsemallaan elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään pitänyt 
elinkeinovapautta pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan 
poikkeuksellisesti mahdollista (esim. PeVL 48/2017 vp, PeVL 46/2016 vp, ja PeVL 13/2014 
vp). Perustuslakivaliokunta on käytännössään rinnastanut elinkeinotoiminnan aloittamisen 
edellytykseksi säädettävän ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuuden valtiosääntöoikeudellisesti 
luvanvaraisuuteen ja tarkastellut tällaista sääntelyä perustuslaissa turvatun elinkeinovapauden 
ja elinkeinotoiminnan luvanvaraistamiselle asetettujen vaatimusten näkökulmasta (ks. esim. 
PeVL 58/2010 vp, PeVL 19/2009 vp). 

Luvanvaraisuutta koskevan sääntelyn tulee täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat 
yleiset edellytykset (ks. esim. PeVL 69/2014 vp ja PeVL 58/2014 vp). Laissa säädettävien elin-
keinovapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoittamisen 
laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön osalta perustuslakivaliokunta on 
pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennus-
tettavuuden viranomaistoiminnasta (PeVL15/2008 vp, s. 2/II). Tältä kannalta merkitystä on 
muun muassa sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan, 
missä määrin tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (ks. esim. PeVL 46/2016 vp, PeVL 
13/2014 vp). 

Ehdotetun lain 2 luvussa säädetään pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröintiä koskevasta ilmoi-
tusvelvoitteesta, joka perustuu eläinterveyssäännöstön 84, 87, 90 ja 172 artiklaan. Toimijan on 
ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava säädetyt tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle rekis-



   
  

 

 42  
 
 

 

teröintiä varten. Viranomaisen harkinta on sidottua. Sääntelyllä pyritään varmistamaan eläin-
tautien jäljitettävyys, ihmisten ja eläinten terveys sekä elintarviketurvallisuus. Näitä voidaan 
pitää sellaisina tärkeinä yhteiskunnallisina intresseinä, joilla elinkeinovapauden rajoittamista 
voidaan perustella. 

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt lu-
van peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyr-
kempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn oikeasuh-
taisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus vakaviin tai olennai-
siin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut 
huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaa-
miseen (esim. PeVL 58/2010 vp, s. 5—6, PeVL 32/2010 vp, s, 8, PeVL 28/2008 vp, s. 2). Va-
liokunta on lisäksi pitänyt perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta ongelmattomana hyväksy-
misen peruuttamista tilanteessa, jossa terveysvaaraa ei voida muutoin estää (PeVL 37/2005 vp, 
s. 2/II).  

Rekisteröinnin peruuttamisesta säädetään valvonta-asetuksen 138 artiklan 2 kohdan j alakoh-
dassa. Laitoksen ja maatilan rekisteröinti tai hyväksyminen voitaisiin peruuttaa tai rekisteröin-
nin ja luvan voimassaolo keskeyttää, jos säännöksiä ei ole noudatettu. Ensin on kuitenkin 138 
artiklan 1 kohdan mukaan selvitettävä asia ja kehotettava toimijaa korjaamaan puutteet. Viran-
omaisen olisi varmistettava, että toimija korjaa puutteet ja estää säännösten vastaisuuden jat-
kossa. Toimenpiteistä päätettäessä on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen 
luonne sekä se, onko toimija aiemmin noudattanut säännöksiä.  Säännös on suoraan sovelletta-
vaa EU-lainsäädäntöä. Ehdotetussa laissa rekisteröinnin peruuttaminen on kuitenkin perustus-
lakivaliokunnan käytännön mukaisesti sidottu olennaisiin rikkomuksiin sekä siihen, että luvan-
haltijalle mahdollisesti annetut kehotukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puut-
teiden korjaamiseen.  

Ehdotetun lain säännökset pakkokeinoista, kuten viranomaisen määräyksestä korjata puutteet, 
kiellosta ja muista hallinnollista toimenpiteistä sekä uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta, 
merkitsevät elinkeinovapauteen kohdistuvia rajoituksia. Valvonta-asetuksen 138 artiklan 2 koh-
dassa on esimerkinomainen luettelo viranomaisen käytettävissä olevista toimenpiteistä. Toimi-
valtainen viranomainen voisi esimerkiksi rajoittaa tai kieltää eläinten markkinoille saattamisen 
tai siirrot (d alakohta), määrätä toimijan toiminnan keskeyttämisestä kokonaisuudessaan tai osit-
tain (i alakohta) tai antaa määräyksen eläinten teurastamisesta tai lopettamisesta, edellyttäen 
että tämä on tarkoituksenmukaisin toimenpide ihmisten terveyden sekä eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin suojelemiseksi.  Ehdotetuilla säännöksillä, joiden tarkoituksena on eläintautien 
jäljittäminen ja ihmisten ja eläinten terveys sekä elintarviketurvallisuus, pyritään osaltaan to-
teuttamaan perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaista julkisen vallan velvollisuutta edistää vä-
estön terveyttä. Säännöksillä on myös kytkentä perustuslain 20 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan 
julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Ehdote-
tuilla säännöksillä on hyväksyttävä peruste. Ehdotetut säännökset vastaavat pitkälti voimassa 
olevia, perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettyjä säännöksiä (ks. PeVL 34/2009 
vp.). Sääntely on rakennettu siten, että se täyttää perusoikeuksien rajoituksia sisältäviltä sään-
nöksiltä edellytettävät tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden sekä lailla säätämisen vaatimukset. 

Omaisuudensuoja 

Omaisuudensuojaa koskevan perustuslain 15 §:n 1 momentin nojalla jokaisen omaisuus on tur-
vattu. Perustuslakivaliokunta on tulkintakäytännössään kuitenkin todennut, ettei omaisuus ole 
perustuslain suojaama kaikkia käyttörajoituksia vastaan ja että omistajan oikeuksia voidaan ra-
joittaa lailla, joka täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (mm. 
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PeVL 32/2010 vp, s. 4/I ja PeVL 8/1996 vp). Perusoikeudet, joihin omaisuudensuoja ja elinkei-
novapaus kuuluvat, eivät ole ehdottomia, vaan ne on otettava huomioon suhteessa niiden tehtä-
vään yhteiskunnassa. Omaisuuden käyttörajoitusten korvaamisella on merkitystä arvioitaessa 
rajoitusten hyväksyttävyyttä (PeVL 6/2010 vp ja PeVL 38/1998 vp). 

Ehdotetun lain 34 §:ssä tarkoitetut määräykset ja kiellot voivat merkitä myös omaisuuteen puut-
tumista, kuten eläimen siirron ja myynnin kieltämistä.  Ehdotetun 34 §:n 5 momentin mukaan 
aluehallintovirasto voisi päättää tunnistamattoman eläimen lopettamisesta.  Voimassa olevan 
lain 34 §:ssä on vastaava säännös nautaeläimen lopettamisesta. Ehdotettu säännös koskisi mui-
takin eläimiä kuin nautaeläimiä, jos niitä ei pystyttäisi tunnistamaan vaatimusten mukaisesti. 
Valvonta-asetuksen 138 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti eläin voidaan määrätä teu-
rastettavaksi tai lopetettavaksi edellyttäen, että tämä on tarkoituksenmukaisin toimenpide ih-
misten terveyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi.  

Säännökset ovat välttämättömiä ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi sekä eläinten hy-
vinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.  Kyseiset rajoitukset tosiasiassa palve-
levat yleisen edun mukaisia tavoitteita eikä niillä puututa perusoikeuksiin tavoitellun päämäärän 
kannalta suhteettomasti ja tavalla, jota ei voida hyväksyä ja jolla loukattaisiin näiden oikeuksien 
keskeistä sisältöä. Säännöksillä voidaan katsoa olevan hyväksyttävä yhteiskunnallinen peruste. 
Säännösten voidaan katsoa olevan sopusoinnussa perustusvaliokunnan tulkintakäytännössä 
määriteltyjen perusoikeuksien rajoitusta koskevien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaati-
musten kanssa. 

Henkilötiedot  

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilötietojen 
suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on hiljattain tarkistanut käytäntöään 
henkilötietojen suojaa koskevasta sääntelystä. Valiokunnan mukaan on lähtökohtaisesti riittä-
vää perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta, että sääntely täyttää luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktii-
vin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, asetetut vaatimukset. Valio-
kunnan mukaan henkilötietojen suoja tulee jatkossa turvata ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen 
ja säädettävän kansallisen yleislainsäädännön nojalla. Kansallisen erityislainsäädännön säätä-
miseen tulee siten suhtautua pidättyvästi ja rajata sellainen vain välttämättömään tietosuoja-
asetuksen salliman kansallisen liikkumavaran puitteissa (ks. PeVL 14/2018 vp, s. 4—5).  

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitäjälle kuuluvasta lakisääteisestä 
velvoitteesta samoin kuin yleisen edun mukaisesta tehtävästä voidaan säätää tarkemmin jäsen-
valtion lainsäädännössä. Kansallisesti voidaan säätää käsiteltävien tietojen tyypistä, rekiste-
röidyistä, tietojen luovuttamisesta, käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja säilytysajasta. Artiklan 3 
kohta täydentää ja täsmentää myös tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan mu-
kaista henkilötietojen säilyttämisen rajoittamisen periaatetta. Lainsäädännön on täytettävä ylei-
sen edun mukainen tavoite ja oltava oikeasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 
nähden. 

Ehdotetun lain 31 §:ssä säädettäisiin rekisterien sisällöstä sekä tietojen säilyttämisajasta eräissä 
tapauksissa. Säännöksellä tarkennetaan tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Rekisterit olisivat osa 
ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain (xx /2021) tietoaineistoa, ja niihin sovellettaisiin 
mainitun lain säännöksiä, ellei ehdotetussa laissa muuta säädettäisi.  
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Eläinterveyssäännöstön 93 ja 185 artiklan mukaisesti pitopaikat ja toimijat on rekisteröitävä. 
Rekisteriin talletettaisiin mainituissa artikloissa tarkoitetut tiedot, joita komissiolla on valta täy-
dentää delegoiduilla ja täytäntöönpanoasetuksilla. Ehdotetun lain mukaan myös kansallisten 
säännösten edellyttämät eläinten pitopaikat ja toimijat olisi rekisteröitävä. Tietoihin sisältyy 
henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tietosuoja-asetuksen 9 artik-
lassa tarkoitettuja erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja ei käsiteltäisi eikä tallettaisi re-
kisteriin. Rekisteriä pidetään myös suoritetuista tarkastuksista ja toimijalle annetuista kielloista, 
rajoituksista ja muista toimenpiteistä. Kyse olisi hallinnollisista seuraamuksista, eikä rekisteriin 
merkittäisi tietosuoja-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuja rikostuomioita ja rikkomuksia.  

Esityksessä katsotaan, että kyse on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista ylei-
sistä edellytyksistä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukai-
suutta ja säilytysaikaa, ja joita voidaan pitää tietosuoja-asetuksen mukaisina. 

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle 
vain lailla tai sen nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää jul-
kisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan julkisen hallintotehtävän antaminen muulle 
kuin viranomaiselle edellyttää, että laissa määritellään ainakin yleisluonteisesti tehtävän hoita-
jalta edellytetty pätevyys tai kelpoisuus (muun muassa PeVL 28/2001 vp ja 48/2001 vp). Perus-
tuslakivaliokunta on todennut, että julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viran-
omaiselle myös lain nojalla tehtävällä sopimuksella (PeVL 26/2017 vp, s. 48, PeVL 11/2004 
vp, s. 2/I, PeVL 11/2002 vp, s. 5/I).  

Ehdotetun 27 §:n 1 momentin mukaan Ruokavirasto ja aluehallintovirasto voisivat valvonta-
asetuksen mukaisesti toimeksiantona siirtää tiettyjä tarkastuksiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä 
luonnollisen henkilön suoritettavaksi. Toimeksiannon edellytyksenä on valvonta-asetuksen 30 
artiklan mukaan luonnollisen henkilön asiantuntemus sekä soveltuva pätevyys ja kokemus. Toi-
meksiannon saajalla ei olisi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä. Toimeksian-
non saajan on perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaisesti noudatettava hallinnon yleislakeja 
ja hän toimii virkavastuulla. Häneen sovelletaan vahingonkorvausvastuuta koskevia säännöksiä 
eikä hän saa suorittaa tarkastuksia pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Ehdo-
tuksen mukaan tarkastusten perusteella mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätökset tekisi toi-
meksiannon antanut viranomainen. Ehdotettu momentti vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 
25 §:ää.  

Pykälän toisen momentin mukaan Ruokavirasto voisi valtuuttaa toimielimen tai luonnollisen 
henkilön eläinterveyssäännöstön 108 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käytännön toteutusta varten, mukaan lukien tunnistusasiakirjojen an-
taminen ja asiakirjamallien laatiminen 110 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti. 
Momentti vastaisi voimassa olevan lain 7 §:n avustavaa tehtävää rekisteritietojen päivittämisen 
ja eläinten tunnistamisen osalta. Kyseessä olisi valvonta-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa on 
määritelty muu virallinen toimi. Valtuutuksen antamisen edellytykset perustuvat sekä eläinter-
veyssäännöstön 14 artiklan 2 kohtaan, jossa viittaus 1 kohdan c alakohdan ii kohtaan, että val-
vonta-asetuksen 31 artiklaan. Edellytyksenä tehtävän siirtoon on muun muassa henkilöiden tai 
henkilöstön riittävä erityisosaaminen, pätevyys ja kokemus. 
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Tilanteet, joissa toimeksianto tai valtuutus olisi peruutettava, on säännelty valvonta-asetuksen 
33 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.  

Valvonta-asetuksen sääntely täyttää perustusvaliokunnan edellyttämät siirrettävän tehtävän hoi-
tajalta vaadittavat yleisluonteisesti määritellyt pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset. Asetuksen 
yksityiskohtaisen sääntelyn voidaan katsoa täyttävän julkisen hallintotehtävän siirtoon liittyvät 
edellytykset perustuslain 124 §:n kannalta. 

Tietojensaantioikeus 

Lakiehdotuksen 29 §:n 1 momentissa säädetään toimivaltaisen viranomaisen oikeudesta saada 
salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot valtion ja kun-
nan viranomaisilta, toimijoilta ja muilta, joita ehdotetussa laissa ja unionin lainsäädännössä sää-
detyt velvoitteet koskevat. Perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 80 §:n 1 momentin mukaisesti pe-
rusteista vaatia tietoja yksityisiltä on säädettävä lailla, koska velvollisuus antaa tietoja kohdistuu 
osaltaan yksityisen oikeusasemaan. 

Lisäksi toisen momentin mukaan toimivaltaisella viranomaisella on, kuten voimassa olevankin 
lain 16 §:n mukaan, oikeus saada eräistä tietojärjestelmistä hallinnointi- ja valvontatehtävien 
suorittamiseksi tarpeelliset tiedot salassapitosäännösten estämättä. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista salassapi-
tovelvollisuuden estämättä koskevaa sääntelyä perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yk-
sityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta ja kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, 
mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan 
tietojen välttämättömyyteen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttamismahdol-
lisuus ovat voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta "tarpeellisiin tietoihin", jos tarkoitetut 
tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas tietosisältöjä ei ole samalla 
tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaatimus "tietojen välttämättömyydestä" jon-
kin tarkoituksen kannalta (PeVL 21/2018 vp, s. 4, PeVL 17/2016 vp, s. 2—3 ja siinä viitatut 
lausunnot). Esityksessä tietojensaantioikeus on pykälän 1 momentissa sidottu välttämättömyy-
teen ja 2 momentissa tarpeellisiin tietoihin. 

Ehdotetun 29 §:n 3 momentin mukaan aluehallintovirastolla olisi seuraamusmaksun määrää-
mistä varten oikeus saada välttämättömät tiedot sakkorekisteristä. Tiedonsaantioikeus olisi tar-
peen, jotta voitaisiin noudattaa kaksoisrangaistavuuden kieltoa eli varmistaa, ettei seuraamus-
maksua määrätä sille, joka on samasta teosta jo tuomittu sakkorangaistukseen tuomioistuimessa. 

Ehdotetun lain mukaiset eläimiä ja niiden pitopaikkoja koskevat tiedot sisältävät myös henkilö-
tietoja, kuten eläimen omistajan tiedot, mutta arkaluonteisia tietoja ei tarvita eikä sisällytetä 
tietoihin. Ehdotetussa laissa tarkoitettu henkilötietojen käsittely katsotaan välttämättömäksi 
eläimiin ja pitopaikkoihin kohdistuvan valvonnan suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä 
voitaneen pitää perustuslain näkökulmasta hyväksyttävään syyhyn perustuvana ja oikeasuhtei-
sena. 

Kotirauha 

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Perustus-
lain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 
selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 artiklan mukaan jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-
elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan. Perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaan näiden 
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oikeuksien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla ja ainoastaan, jos ne ovat välttämät-
tömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tar-
vetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen 
mukaan EU:n perusoikeuskirjassa turvattu kotirauhan suoja ei ole kaikilta osin yhteneväinen 
perustuslain 10 §:n 3 momentin kanssa. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan toimen olevan hyväksyttävä ri-
kosten selvittämiseksi, jos toimi sidotaan siihen, että on olemassa konkreettinen ja yksilöity syy 
epäillä lakia rikotun tai rikottavan (esim. PeVL 37/2010 vp, s. 5, PeVL 32/2010 vp, s. 11). Pe-
rustuslakivaliokunta on usein painottanut, että perustuslain 10 §:n 3 momentin sanamuoto on 
siinä mielessä ehdoton, että kotirauhan piiriin ulottuva tarkastus on sidottu välttämättömyys-
vaatimukseen (esim. PeVL 54/2014 vp, s. 3/I—II ja siinä viitatut lausunnot).  

Perustusvaliokunta on katsonut, että kotirauhaan puuttuminen moitittavuudeltaan hyvin vähäis-
ten rikkomusten selvittämiseksi ei ole painavan tarpeen vaatimaa eikä siten täytä vaatimusta 
perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuudesta (ks. esim. PeVL 40/2002 vp, s. 2 ja PeVL 69/2002 
vp, s. 2/II). Toisaalta valiokunta on uudemmassa käytännössään katsonut, että ainakin eräissä 
tapauksissa tarkastuksen toimittamista voidaan pitää hyväksyttävänä myös sellaisia rangaista-
viksi säädettyjä rikkomuksia koskevien perusteltujen epäilyjen johdosta, joista voi enimmillään 
seurata sakkorangaistus. Tarkastusoikeus on voitu kytkeä rikosoikeudellisen rangaistuksen li-
säksi myös rangaistuksenluonteisella maksulla sanktioituun käyttäytymiseen (ks. esim. PeVL 
7/2004 vp, s. 2/II ja PeVL 40/2010 vp, s. 3—4). Valiokunta on näissä tapauksissa oikeasuhtai-
suusarvioinnissaan kiinnittänyt huomiota muun muassa tarkastuksen julkisten varojen käytön 
valvontaan liittyvään tarkoitukseen (PeVL 69/2002 vp, s. 2—3), tarkastuksen kohdistumiseen 
elinkeinonharjoittajan asunnossa sijaitseviin toimitiloihin (PeVL 69/2002 vp, s. 3/I) sekä ran-
gaistuksenluonteisen hallinnollisen seuraamusmaksun luonteeseen (PeVL 40/2010 vp, s. 4/I).  

Perustuslakivaliokunnan mielestä kotirauhan suojaa rajoittavalla toimenpiteellä tulee olla selvä 
ja riittävän läheinen yhteys johonkin perustuslaissa turvattuun perusoikeussäännökseen, jotta 
tällainen toimenpide olisi välttämätön perusoikeuksien turvaamiseksi (PeVL 6/2019, s. 3, PeVL 
9/2019 s. 3). 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että eläinten hyvinvoinnin vaarantamisessa ei ole kyse pe-
rusoikeuksien turvaamisesta perustuslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa merkityksessä. Tä-
män vuoksi se ei voinut yksinään oikeuttaa tarkastukseen kotirauhan piirissä (PeVL 34/2009 
vp. s. 3, PeVL 9/2019 vp. s.4). Perustuslakivaliokunta on kuitenkin eläinsuojelulain mukaista 
kotirauhan piiriin kuuluvaa tarkastusoikeutta koskevassa lausunnossaan (PeVL 8/2006 vp) hy-
väksynyt eläinsuojelulain 39 §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden, vaikka lain 54 §:n rangaistus-
säännöksessä rangaistuksena on vain sakkoa.   

Ehdotettu tarkastuksia koskeva toimivaltasääntely perustuu osittain EU-sääntelyyn. Valvonta-
asetuksen 5 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen henkilöstölle 
on varmistettava pääsy toimijan tiloihin ja mahdollisuus tutustua toimijan hallussaan pitämiin 
asiakirjoihin. Valvonta-asetuksen 14 artiklassa luetellaan, mitä valvonnassa on tarkastettava, 
kuten kuljetusvälineet, tilat ja muuta toimijoiden valvonnassa olevat paikat ja niiden ympäristö. 
Artiklan 15 mukaan toimijoiden on pyynnöstä annettava viranomaisen henkilöstöllä mahdolli-
suus tutustua mm. toimijan tiloihin, ympäristöön ja esimerkiksi toimijan sähköisiin tiedonhal-
lintajärjestelmiin. 

Ehdotetun lain 28 §:n 2 momentin mukaan tarkastuksen pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoi-
tetussa tilassa saisi tehdä vain viranomainen. Tarkastus voitaisiin tehdä vain, jos se on välttä-
mätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi ja jos on perusteltua syytä 
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epäillä toimijan syyllistyneen 40 §:ssä tarkoitettuun eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 
annetun lain rikkomiseen. Tarkastusoikeus on sidottu ihmisten ja eläinten terveyden suojelemi-
seen, eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseen. Tarkastuksen tavoit-
teiden saavuttamiseksi voi jossain tilanteessa, esimerkiksi lemmikkieläimen osalta, olla välttä-
mätöntä todentaa sellaisia olosuhteita ja seikkoja, jotka sijaitsevat kotirauhan piiriin kuuluvissa 
tiloissa ja joista ei muutoin voida saada selvitystä. Sääntelyn voidaan katsoa täyttävän hallituk-
sen käsityksen mukaan perustuslain 10 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. 

Valvontatarkastukset ilman ennakkoilmoitusta 

Perustuslakivaliokunta on viimeaikaisessa käytännössään kiinnittänyt huomiota siihen, että yri-
tyksiin kohdistuvien valvontatyyppisten tarkastusten sääntelyssä on syytä selkeyden vuoksi vii-
tata hallintolain tarkastuksia koskeviin 39 §:n yleissäännöksiin (PeVL 11/2013 vp, s. 2/II, PeVL 
5/2013 vp, s. 3/II, PeVL 32/2010 vp, s. 10—11, PeVL 5/2010 vp, s. 3). Jos esimerkiksi tarkas-
tusten luonteesta johtuu tarve toimia joltakin osin hallintolain säännöksistä poikkeavasti, on 
tästä säädettävä perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla erikseen (ks. erit. PeVL 5/2010 vp).  

Hallintolain 39 §:n mukaan viranomaisen on yleensä ilmoitettava tarkastuksen aloittamisajan-
kohdasta asianosaiselle, jolla on myös oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä 
ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Valvonta-asetuksessa on säädetty tarkastuksen 
suorittamisesta hallintolain 39 §:stä poikkeavasti. Valvonta-asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mu-
kaan virallinen valvonta on suoritettava ilman ennakkoilmoitusta, paitsi jos tällainen ilmoitus 
on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltu virallisen valvonnan suorittamista varten. Valvonta-
asetuksen johdantokappaleen 33 mukaan tämä on tarpeen, jotta virallisella valvonnalla voitai-
siin edelleen vaikuttavasti todentaa säännösten noudattaminen. 

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen 
 
Perustuslain 12 §:n 2 momentissa säädetyn julkisuusperiaatteen näkökulmasta ehdotettu 41 § 
on merkityksellinen, koska se koskee salassapitoa. Pykälässä säädettäisiin rikkomuksista ilmoit-
tajan henkilöllisyyden suojaamisesta. Valvonta-asetuksen 140 artiklan mukaan todellisista tai 
mahdollisista rikkomisista toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoittavia henkilöitä on suojeltava 
kostotoimilta, syrjinnältä ja muun tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. Ilmoittajan 
henkilöllisyyden salassapitoperusteesta olisi tarkoituksenmukaista säätää ehdotetussa laissa, 
vaikka salassapitoperusteita koskevan sääntelyn pääsääntönä onkin säännösten keskittäminen 
julkisuuslakiin.  Julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä eduskunta on koros-
tanut pidättyvää suhtautumista viranomaisten tietojen salassapitoa koskevien säännösten sijoit-
tamiseen erityislainsäädäntöön (esim. PeVL 2/2008 vp. s. 2 ja PeVL 13/2000 vp).  

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan tieto viranomaisen tarkastus- tai valvonta-
toimeen liittyvistä seikoista on pidettävä salassa, jos tiedon antaminen vaarantaisi valvonnan tai 
sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asi-
aan osalliselle. Kohdan perusteluissa viitataan myös mahdollisuuteen ilmoituksen tai muun 
aloitteentekijän henkilöllisyyden salaamiseen valvonnan yleisten toteuttamismahdollisuuksien 
lisäämiseksi. Tieto olisi pidettävä salassa myös, jos tiedon antaminen aiheuttaisi tarkastuksen 
kohteen aiheetonta leimautumista.  

Lisäksi sovelletaan asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä.  Julkisuuslain 11 §:n mukaan ha-
kijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosai-
nen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin 
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julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Julki-
suuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan oikeutta ei kuitenkaan ole, jos tiedon antaminen 
olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etu tai vastaavasti vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. 
Tiedon antaminen rikkomusta koskevasta ilmoituksesta ilmoituksen kohteelle voisi olla vastoin 
julkisuuslaissa tarkoitettu erittäin tärkeää yleistä etu, jos tiedon antaminen voisi haitata epäilty-
jen rikkomusten selvittämistä. Tiedon antaminen ilmoituksen tekijästä voi puolestaan olla vas-
toin julkisuuslaissa tarkoitettua tärkeää yksityistä etua, jos ilmoittajan henkilöllisyyden paljas-
taminen vaarantaisi ilmoittajan turvallisuutta, etuja tai oikeuksia. Tällöin asianosaisjulkisuutta 
olisi rajoitettava. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että asiassa ilmi tulleiden seikko-
jen perusteella on perusteltu syy arvioida ilmoituksen tekijän suojantarpeen olemassaolo.   

Valvonta-asetuksen mukaan kuitenkin kenen tahansa henkilön olisi voitava tuoda toimivaltais-
ten viranomaisten tietoon uusia tietoja. Ehdotettu säännös henkilöllisyyden suojaamisesta on 
tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Eläintautien leviämisen estämisessä 
sekä ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
kannalta eläinten jäljitettävyys on tärkeää ja epäilyt jäljitettävyyden puutteista olisi viipymättä 
saatettava viranomaisten tietoon. Ilmoittajan henkilöllisyyden salaamisen edellytyksenä olisi, 
että henkilöllisyyden paljastumisen arvioitaisiin aiheuttavan haittaa ilmoittajalle.  

Perustuslain 12 § turvaa jokaiselle sananvapauden. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 
Ehdotetulla säännöksellä vahvistetaan EU:n perusoikeusasiakirjan mukaista oikeutta sananva-
pauteen ja tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla), suojaan perusteettoman irtisanomisen yhtey-
dessä (30 artikla), oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin (31 artikla) sekä henkilötieto-
jen suojaan (8 artikla). 

Pyrkimys suojata rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyttä voidaan katsoa olevan sopusoin-
nussa perustuslain 12 §:n 2 momentissa turvatun julkisuusperiaatteen ja sen julkisuusperiaatteen 
rajoituksilta edellyttämän välttämättömyysperiaatteen kanssa. Ehdotettu säännös täyttää suh-
teellisuusperiaatteen vaatimukset, sillä se koskisi vain tilanteita, joissa henkilöllisyyden paljas-
tamisesta voi aiheutua haittaa ilmoittajalle. 

 

Hallinnollinen seuraamusmaksu 

Esityksen 37 §:ssä säädettäisiin säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi määrättävästä hal-
linnollisesta seuraamusmaksusta. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkinnan mukaan 
(PeVL 9/2012 vp, s. 2) tällainen maksu ei ole perustuslain 81 §:n mielessä sen paremmin vero 
kuin maksukaan vaan lainvastaisesta teosta määrättävä sanktioluonteinen hallinnollinen seuraa-
mus. Valiokunta on asiallisesti rinnastanut rangaistusluonteisen taloudellisen seuraamuksen ri-
kosoikeudelliseen seuraamukseen (PeVL 28/2014 vp s.2/II, PeVL 57/2010 vp, PeVL 4/2001 
vp, PeVL 32/2005). Hallinnollisen seuraamusmaksun yleisistä perusteista on säädettävä perus-
tuslain 2 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla lailla, koska sen määräämiseen sisältyy julkisen 
vallan käyttöä (PeVL 10/2016). Laissa on täsmällisesti ja selkeästi säädettävä maksuvelvolli-
suuden ja maksun suuruuden perusteista sekä maksuvelvollisen oikeusturvasta samoin kuin lain 
täytäntöönpanon perusteista (PeVL 32/2005 vp, PeVL 55/2005 vp). Lisäksi valiokunta on kat-
sonut, että vaikka perustuslain 8 §:n rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaati-
mus ei sellaisenaan kohdistu hallinnollisten seuraamusten sääntelyyn, ei tarkkuuden yleistä vaa-
timusta kuitenkaan voida tällaisen sääntelyn yhteydessä sivuuttaa.  
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Perustuslakivaliokunta on rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia käsitellessään kiin-
nittänyt huomiota Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan sisältämään 
ns. ne bis in idem -sääntöön, jonka mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla 
tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapau-
tettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti 
(PeVL 9/2012 vp). Seuraamussäännöksiä on tällöin tulkittava itsekriminointisuojan kanssa yh-
teensopivasti ottaen huomioon muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäy-
täntö. Itsekriminointisuoja kuuluu perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin takeisiin (ks. PeVL 39/2014 vp, s. 4/I ja HE 309/1993 vp, s. 74/II).  

Ehdotetun pykälän mukaisella seuraamusmaksulla pyritään estämään eläintautien leviämisvaa-
raa aiheuttavaa toimintaa ihmisten terveyden ja omaisuuden suojaamiseksi ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä on tarpeen yleisen edun mukaisen tavoitteen saavutta-
miseksi. Osa nykyisin eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkomuksina rangaistavista te-
oista siirrettäisiin seuraamusmaksusääntelyn piiriin. Sääntelyä ei ole tarkoitettu päällekkäiseksi 
laissa rangaistavaksi säädettyjen tekojen kanssa. Maksun soveltamisen piirissä olevien laimin-
lyöntien toteennäyttäminen olisi yksinkertaista, eikä se vaatisi tutkinnallisia keinoja. Laimin-
lyöjää olisi ennen maksun määräämistä huomautettava, mikä mahdollistaa laiminlyönnin kor-
jaamisen ja seuraamuksen välttämisen.  

Ehdotetussa pykälässä olisi riittävän täsmälliset säännökset maksuvelvollisuuden ja seuraamus-
maksun suuruuden perusteista samoin kuin maksuvelvollisen oikeusturvasta ja seuraamusmak-
sun täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon vanhentumisesta. Seuraamusmaksun täytäntöönpa-
nokelpoisuus määräytyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaan. Toimivaltai-
sen viranomaisen päätös hallinnollisesta seuraamusmaksusta on täytäntöönpanokelpoinen, kun 
päätös on saanut lainvoiman. 

Vastaavasti 38 §:ssä ehdotettu poliisin oikeus määrätä rikkomusmaksu olisi täsmällinen säännös 
maksuvelvollisuudesta ja maksun suuruudesta.  

Asetuksenantovaltuudet 

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat perustuslain 80 §:n 1 momentin mu-
kaan antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kui-
tenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perus-
tuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslain 80 §:n johdosta asetuksenantovaltuuk-
siin on perustuslakivaliokunnan käytännössä kohdistettu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyy-
destä ja tarkkarajaisuudesta. Valiokunta on painottanut, että lakiin otettava asetuksenantoval-
tuus on laadittava niin, että valtuuden sisältö selvästi ilmenee laista ja että se rajataan riittävän 
tarkasti (PeVL 36/2018 vp,. PeVL 17/2018 vp, PeVL 15/2018 vp, s. 59, PeVL 45/2017, PeVL 
26/2017, s. 26). Lisäksi valtuus on syytä sijoittaa pääsääntöisesti lain asianomaisen perussään-
nöksen yhteyteen (ks. PeVL 26/2017 vp, s. 26, PeVL 10/2016 vp, s. 5 ja PeVL 49/2014 vp, s. 
6). 

Ehdotukseen sisältyy lukuisia asetuksenantovaltuuksia. Lakia alemmanasteisen sääntelyn run-
saus liittyy sääntelykohteen teknisluonteisuuteen ja varsin yksityiskohtaisen sääntelyn tarpee-
seen. Asetuksenantovaltuudet kytkeytyvät pääosin eläinterveyssäännöstön täydentämiseen ja 
kansallisen liikkumavaran käyttöön, jonka unionin lainsäädäntö mahdollistaa. Tämä osaltaan 
rajoittaa asetuksenantajan toimivaltaa. Perustuslakivaliokunnan mukaan Euroopan unionin ver-
raten yksityiskohtainen lainsäädäntö yhdessä kansallisen lain säännösten kanssa muodostaa sen 
kokonaisuuden, jota "tarkempia" säännöksiä valtioneuvosto tai ministeriö voi valtuuksien no-
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jalla antaa (PeVL 21/2018 vp., PeVL 34/2012 vp, s. 2/II, PeVL 37/2005 vp, s. 5/II). Perustus-
lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että perustuslain säännökset rajoittavat 
suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten si-
sältöä eikä asetuksella siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista tai muista lain alaan kuuluvista asioista (esim. 21/2018 vp., PeVL PeVL 
10/2016 vp, s. 5, PeVL 10/2014 vp, s. 3/I ). 

Maa-  ja metsätalousministeriö asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset 3 §:n 2 momentin,  
4 §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin, 7 §:n 2momentin, 9 §n 2 momentin, 10 §:n 3 momentin, 
11 §:n 4 momentin, 12 §:n 2 momentin, 13 §:n 2 momentin, 14 §:n 3 momentin, 15 §:n, 18 §:n 
3 momentin, 32 §:n   2 momentin, 42 §:n 1 ja 2 momentin nojalla. 

Asetuksenantovaltuuksien sisällöstä tarkemmin edellä osassa 8. 

 

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä 
 
Ponsi 

Koska eläinterveyssäännöstössä on säännöksiä, joita ehdotetaan täydennettäväksi lailla, anne-
taan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

 

  

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+34/2012
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+37/2005
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+10/2016
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+10/2016
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+10/2014


   
  

 

 51  
 
 

 

Lakiehdotukset 

1. 

Laki 
eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §  

Soveltamisala 

Tässä laissa annetaan tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädös-
ten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) 2016/429, jäljempänä eläinterveyssäännöstö, täydentävät säännök-
set eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. 

Tätä lakia sovelletaan myös lemmikkieläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin niiden hyvin-
voinnin varmistamiseksi.  

Tätä lakia sovelletaan luonnonvaraisiin eläimiin vain silloin, kun ne ovat ihmisten pitämiä. 
Tässä laissa annetaan myös virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suo-

ritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä 
ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, 
(EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 
2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktii-
vien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvos-
ton direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 
97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus), jäljempänä valvonta-
asetus, täydentävät säännökset. 

Tässä laissa säädetään lisäksi 1 momentissa mainitun asetuksen sallimista kansallisista toi-
menpiteistä, lisätoimenpiteistä ja tiukemmista toimenpiteistä pitopaikkojen ja toimijoiden re-
kisteröinnissä sekä eläinten jäljitettävyydessä. 
 

2 §  

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Eläintautien vastustamista koskevista toimenpiteistä säädetään myös eläintautilaissa 
(76/2021). Elävien eläinten kuljetuksesta säädetään myös eläinten kuljetuksesta annetussa laissa 
(  /2021).  

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, eläinten hyvinvoinnista säädetään eläinsuojelulaissa 
(247/1996).  
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2 luku  

Pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröinti 

3 §  

Maaeläinten tai sukusoluja ja alkioiden pitopaikkojen rekisteröinti 

Maaeläimiä pitävien tai niiden sukusoluja ja alkioita keräävien, tuottavien, käsittelevien tai 
varastoivien toimijoiden on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava Ruokavirastolle eläinter-
veyssäännöstön 84 artiklassa ja tässä laissa tarkoitetut tiedot kaikista vastuullaan olevista pito-
paikoista. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä pitopaikoista, joille vaaditaan hyväksyminen 
eläinterveyssäännöstön 94 tai 95 artiklan, maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun ase-
tuksen 9 artiklan tai eläintautilain 40 tai 41 §:n nojalla. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä 
poron pitopaikasta, jos poroa pidetään poronhoitolaissa tarkoitetun paliskunnan alueella. 

Jos pitopaikassa kerätään, tuotetaan, käsitellään tai varastoidaan sukusoluja tai alkioita käy-
tettäväksi ainoastaan saman pitopaikan eläinten keinollista lisäämistarkoitusta varten, toimijan 
ei tarvitse ilmoittaa eläinterveyssäännöstön 84 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii kohdassa tar-
koitettuja tietoja sukusoluista ja alkioista. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeuksista 
1 momentissa tarkoitettujen pitopaikkojen rekisteröintiin eläinterveyssäännöstön 86 artiklan 2 
kohdan nojalla annetun komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti, jos pitopaikkatyypin 
aiheuttama riski on merkityksetön. 
 

4 §  

Eläinvälittäjien ja kokoamisia toteuttavien pitopaikasta riippumattomien toimijoiden rekiste-
röinti 

Sorkka- ja kavioeläinten ja siipikarjan eläinvälittäjien ja kokoamista toteuttavien pitopaikasta 
riippumattomien toimijoiden on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava aluehallintovirastolle 
eläinterveyssäännöstön 90 artiklassa tarkoitetut tiedot.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeuksista 
toimijoiden rekisteröintiin eläinterveyssäännöstön 92 artiklan 2 kohdan nojalla annetun komis-
sion täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti, jos toiminnan aiheuttama riski on merkityksetön. 
 

5 §  

Vesiviljelypitopaikkojen rekisteröinti 

Vesiviljelypitopaikkojen toimijoiden on ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava ELY-kes-
kukselle tiedot vastuullaan olevista vesiviljelypitopaikoista. Jos pitopaikalle on eläinterveys-
säännöstön 176–179 artiklan ja eläintautilain 43 §:n mukaisesti haettava Ruokaviraston hyväk-
syntä, tietoja rekisteröintiä varten ei tarvitse erikseen ilmoittaa. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeuksista 
vesiviljelypitopaikkojen rekisteröintiin eläinterveyssäännöstön 175 artiklan 2 kohdan nojalla 
annetun komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti, jos vesiviljelypitopaikkatyypin aiheut-
tama riski on merkityksetön. 
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6 §  

Eräitä eläimiä kuljettavien henkilöiden rekisteröinti  

Sen, joka kuljettaa jäsenvaltioiden välillä tai Euroopan unionin ulkopuolelle kavio- ja sorkka-
eläimiä tai kaupallisessa tarkoituksessa koiria, kissoja ja frettejä tai siipikarjaa, on ennen kulje-
tustoiminnan aloittamista ilmoitettava aluehallintovirastolle eläinterveyssäännöstön 87 artiklan 
mukaiset tiedot kavio- ja sorkkaeläinten kuljetustoiminnasta ja maaeläinten pitopaikkoja kos-
kevan delegoidun asetuksen 3 artiklan mukaiset tiedot koirien, kissojen ja frettien tai siipikarjan 
kuljetustoiminnasta. Ilmoitusta ei vaadita, jos kuljettajalla on eläinkuljetuslainsäädännön mu-
kainen eläinkuljettajalupa. 
 
 

7 §  

Tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite 

Toimijoiden on kirjattava ja säilytettävä pitopaikkojen ja toiminnan tiedot eläinterveyssään-
nöstön 102-105 ja 186 artiklan mukaisesti.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset eläinterveys-
säännöstön edellä 1 momentissa mainituissa artikloissa sekä 107 ja 190 artiklan nojalla anne-
tussa komission täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta. 
 
 
 

3 luku  

Eläinten jäljitettävyys 

8 §  

Yleiset vaatimukset eläinten tunnistamisesta 

Toimijan vastuulla on tunnistaa ja merkitä omistuksessaan tai hallinnassaan olevat eläimet 
fyysisellä tunnistimella siten kuin tässä laissa, eläinterveyssäännöstössä ja niiden nojalla sääde-
tään.  

Ruokavirasto hyväksyy eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet kutakin eläinlajia 
varten erikseen eläinterveyssäännöstön mukaisesti tunnistimien valmistajan tai markkinoijan 
hakemuksesta.  

Ruokavirasto pitää julkisesti saatavilla tiedot hyväksymistään tunnistimista. 
 
 

9 §  

Nautaeläinten tunnistaminen 

Nautaeläimet merkitään kiinnittämällä eläimen kumpaankin korvalehteen tunnistuskoodin si-
sältävä korvamerkki, joista toisen on oltava elektroninen korvamerkki. Eläimet on merkittävä 
viimeistään 20 päivän kuluessa syntymästä. 
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Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä nautaeläinten 
merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistusmenetelmistä. 

10 §  

Lammas- ja vuohieläinten tunnistaminen 

Lammas-ja vuohieläimet merkitään kiinnittämällä eläimen kumpaankin korvalehteen tunnis-
tuskoodin sisältävä tavanomainen korvamerkki. Toisen tavanomaisen korvamerkin saa korvata 
elektronisella korvamerkillä. Eläimet on merkittävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
syntymästä. 

Jos lammas- ja vuohieläimet on tarkoitus siirtää teurastamoon ennen 12 kuukauden ikää, on 
eläimet merkittävä ainakin toiseen korvalehteen kiinnitettävällä eläimen tunnistuskoodin sisäl-
tävällä tavanomaisella korvamerkillä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lammas- ja 
vuohieläinten merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistusmenetelmistä. 
 
 

11 §  

Sikaeläinten tunnistaminen 

Sikaeläimet merkitään tatuoinnilla eläimen korvalehteen tai reiden ulkopintaan taikka kiinnit-
tämällä eläimen korvalehteen tavanomainen korvamerkki tai elektroninen korvamerkki. Tatu-
oinnissa tai korvamerkissä on oltava eläimen syntymäpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero 
tai Ruokaviraston hyväksymän tuotantoketjun viimeisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinu-
mero. Eläimet on merkittävä viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa syntymästä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään sikaeläimen merkitsemisestä, muu kuin hyväksyt-
tyyn tuotantoketjuun kuuluva sikaeläin merkitään ennen teuraskuljetukseen luovuttamista tatu-
oimalla merkintätunnus eläimen keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille 
(teurasmerkintä). Jos eläin luovutetaan teuraskuljetukseen suoraan syntymäpitopaikasta, voi-
daan eläin merkitä yksinomaan teurasmerkinnällä. Villisika (Sus scrofa) voidaan luovuttaa teu-
raskuljetukseen ilman teurasmerkintää.  

Ruokavirasto pitää luetteloa hyväksymistään tuotantoketjuista. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sikaeläinten 

merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistusmenetelmistä. 
 
 
 

12 § 

Hevoseläinten tunnistaminen 

Hevoseläimet yksilöidään eläimen tunnistuskoodin sisältävällä mikrosirulla ja maaeläinten 
pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 65 artiklassa tarkoitetulla hevoseläimen elinikäi-
sellä tunnistusasiakirjalla. Tunnistusasiakirjan myöntää Ruokavirasto tai sen 26 §:n 2 momentin 
mukaisesti tehtävään valtuuttama taho. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään määräajasta, jonka kuluessa hevoseläi-
men elinikäinen tunnistusasiakirja on haettava. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hevoseläinten merkitsemisestä, tunnistimista ja tun-
nistusmenetelmistä. 
 
 



   
  

 

 55  
 
 

 

 
 
 

13 §  

Pidettävien kameli- ja hirvieläinten tunnistaminen  

Pitopaikassa syntyvät kameli- ja hirvieläimet, lukuun ottamatta poronhoitoalueella pidettäviä 
poroja, merkitään kiinnittämällä eläimeen mikrosiru tai eläimen kumpaankin korvalehteen tun-
nistuskoodin sisältävä tavanomainen korvamerkki. Eläimet on merkittävä viimeistään yhdeksän 
kuukauden kuluessa syntymästä. 

Edellä 1 momentista poiketen, hirvieläimiä, joita pidetään eristetyllä alueella luonnonmukai-
sissa olosuhteissa siten, että ne eivät ole säännöllisessä kosketuksessa ihmisiin, ei tarvitse tun-
nistaa edellyttäen, että niitä ei siirretä pitopaikastaan toiseen pitopaikkaan.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kameli- ja 
hirvieläinten merkitsemisestä, tunnistimista ja tunnistusmenetelmistä sekä poikkeuksista hir-
vieläinten merkitsemiseen. 
 

14 §  

Porojen tunnistaminen poronhoitoalueella 

Poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella pidettävä poro merkitään poron-
hoitolain 23 ja 24 §:n mukaisella omistajan poromerkillä.  

Paliskunta pitää poronhoitolain 30 §:n mukaista poroluetteloa paliskunnan osakkaiden omis-
tamista poroista. Lapin aluehallintovirasto pitää rekisteriä paliskunnista. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poroluettelon 
pitämisestä ja luetteloon tehtävistä merkinnöistä. 
 

15 §  

Lemmikkieläinten tunnistaminen 

Lemmikkieläin merkitään tunnistimella ja ilmoitetaan rekisteriin siten kuin maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella lemmikkieläinlajeittain säädetään. Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lemmikkieläinten tunnistusmenetelmistä, tun-
nistusasiakirjan tietojen säilyttämisestä ja rekisteriin ilmoitettavista tiedoista. 
  

16 §  
Suljettujen pitopaikkojen toimijoille ja eläimiä eräitä erityistarkoituksia varten pitäville toi-

mijoille myönnettävät poikkeukset 
Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää toimijalle luvan poiketa eläimen tunnistusvaa-

timuksista seuraavasti: 
1) suljettujen pitopaikkojen toimijoille ja nautaeläimiä kulttuurisia, historiallisia, tieteellisiä, 

virkistys- tai urheilutarkoituksia varten pitäville toimijoille 9 §:n mukaisista nautaeläinten tun-
nistusvaatimuksista maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 39 artiklan 2 koh-
dan mukaisesti; 

2) erityisesti perinteisiä kulttuuri- ja urheilutapahtumia varten kasvatettaviin rotuihin kuuluvia 
nautaeläimiä pitäville toimijoille 9 §:n mukaisista nautaeläinten tunnistusvaatimuksista eläimen 
yksilöimiseksi vaihtoehtoisella tunnistimella maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun 
asetuksen komission delegoidun asetuksen 40 artiklan mukaisesti; 
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3) suljettujen pitopaikkojen toimijoille ja lammas- ja vuohieläimiä kulttuurisia, virkistys- tai 
tieteellisiä tarkoituksia varten pitäville toimijoille 10 §:n mukaisista lammas- ja vuohieläimiä 
koskevista tunnistusvaatimuksista maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 47 
artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

4) suljettujen pitopaikkojen toimijoille ja sikaeläimiä kulttuurisia, virkistys- tai tieteellisiä tar-
koituksia varten pitäville toimijoille 11 §:n mukaisista sikaeläimiä koskevista tunnistusvaati-
muksista maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti. 

17 § 

Lammas- ja vuohieläinten sekä sikaeläinten siirrot Suomen alueella 

Lammas- ja vuohieläimiä sekä sikaeläimiä saa siirtää Suomen alueella ilman siirtoasiakirjaa, 
jos vastaavat tiedot ovat viranomaisen tietokannassa.  
 

18 § 

 Eläinten tunnistusasiakirjat toiseen jäsenvaltioon siirtoa varten 

Siirrettäessä eläimiä jäsenvaltioiden välillä niiden mukana tulee olla tunnistusasiakirja ja siir-
toasiakirja, joilla eläinten siirtokelpoisuus voidaan osoittaa, seuraavasti: 

1) koirilla, kissoilla ja freteillä maaeläinten pitopaikkoja koskevan delegoidun asetuksen 71 
artiklassa tarkoitettu eläinlääkärin myöntämä tunnistusasiakirja. Eläinlääkärillä tarkoitetaan 
henkilöä, jolla on eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) nojalla oikeus 
harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa; 

2)  kiertävän sirkuksen ja eläinnäytöksen maaeläimillä maaeläinten pitopaikkoja koskevan 
delegoidun asetuksen 77 artiklassa tarkoitettu siirtoasiakirja, 78 artiklassa tarkoitettu tunnistus-
asiakirja sekä pidettävillä linturyhmillä 79 artiklassa tarkoitettu tunnistusasiakirja, jotka alue-
hallintovirasto on myöntänyt. 

Se, joka siirtää eläimiä jäsenvaltioiden välillä, vastaa eläimiä koskevien vaatimusten täytty-
misestä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset 1 momen-
tissa tarkoitetuista tunnistusasiakirjasta ja siirtoasiakirjasta. 
 

19 §  

Kuolleiden märehtijöiden ilmoittaminen  

Eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa tarkoitettua luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa ai-
nesta käsittelevä laitos ja polttamalla hävittävä laitos ovat velvollisia ilmoittamaan Ruokaviras-
tolle kuolleiden märehtijöiden vastaanottamisesta laitokseen.  
 

4 luku  

Toimivaltaiset viranomaiset 

20 §  

Ruokavirasto 
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Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti eläinten tunnistamisen ja rekis-
teröinnin valvontaa. 

Ruokavirasto valvoo eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudatta-
mista niissä teurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa, joissa se suorittaa elintarvikelainsää-
dännön mukaisen valvonnan. 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään Ruokaviraston tehtävistä, se: 
1) laatii eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan valtakunnallisen suunnitelman, joka 

on osa valvonta-asetuksen mukaista monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa; 
2) vastaa eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnan tilastoinnista ja raportoinnista; 
3) koordinoi valvonta-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista yhteistyötä;  
4) toimii valvonta-asetuksen 103 artiklan mukaisena yhteyselimenä;  
5) vastaa valvonta-asetuksen 113 artiklan mukaisesta vuosikertomuksesta. 

 
 

21 § 

Aluehallintovirasto 

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä 
koskevien säännösten noudattamista.  

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään aluehallintoviraston tehtävistä, se: 
1) laatii valtakunnalliseen suunnitelmaan perustuvan toimialuettaan koskevan alueellisen 

suunnitelman eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnasta; 
2) valvoo eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista poro-

teurastamoissa, joissa se suorittaa elintarvikelainsäädännön mukaisen valvonnan; 
3) vastaa Euroopan unionin jäsenvaltiolle ja toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä eläin-

ten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista tehtävistä siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu 
muun viranomaisen toimivaltaan. 
 
 
 

22 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo toimialueellaan eläinten tunnistamista ja re-
kisteröintiä koskevien säännösten noudattamista. 
 
 
 

23 § 

Kunnaneläinlääkäri  

Kunnaneläinlääkäri valvoo virka-alueellaan eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien 
säännösten noudattamista.  
 

24 § 

Tulli 
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Tulli valvoo eläimen tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista, kun 
eläimiä siirretään jäsenvaltioiden välillä tai Suomesta muuhun kuin jäsenvaltioon. 

Tullin suorittamassa valvonnassa noudatetaan tullilakia (304/2016), jollei tästä laista tai eläin-
terveyssäännöstöstä muuta johdu. 
 
 
 

25 §  

Poliisi 

Poliisi valvoo eläinkuljetusten valvonnan yhteydessä, että eläimen mukana on eläimen tun-
nistusasiakirja silloin kun eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevat säännökset sitä edel-
lyttävät.  
 
 
 

26 §  

Eräiden tehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle  

Ruokavirasto ja aluehallintovirasto voivat valvonta-asetuksen 30 artiklan mukaisesti kirjalli-
sella toimeksiannolla siirtää viralliseen valvontaan liittyviä tarkastuksia luonnollisen henkilön 
suoritettavaksi. Toimeksiannon saaneella ei ole oikeutta päästä tehtäviensä suorittamiseksi py-
syväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. Toimeksiannon perusteella mahdollisesti teh-
tävät hallinnolliset päätökset tekee toimeksiannon antanut viranomainen. 

Ruokavirasto voi eläinterveyssäännöstön 108 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti val-
tuuttaa toimielimen tai luonnollisen henkilön tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käytännön 
toteutusta varten. 

Ruokavirasto ja aluehallintovirasto voivat peruuttaa 1 momentissa tarkoitetun toimeksiannon 
ja Ruokavirasto 2 momentissa tarkoitetun valtuutuksen, jos toimeksiannon tai valtuutuksen saa-
nut laiminlyö toimeksiannossa tai valtuutuksessa asetettujen ehtojen noudattamisen tai muutoin 
olennaisella tavalla rikkoo tehtäviin liittyviä velvoitteitaan. Edellytyksenä toimeksiannon ja val-
tuutuksen peruuttamiselle on, että puutteita ei ole korjattu viranomaisen kehotuksesta huoli-
matta asetetussa määräajassa. 

Toimeksiannon saaja ja valtuutettu toimivat tehtävässään toimeksiantajansa valvonnassa. Ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan toimeksiannon ja valtuutuksen 
saaneeseen luonnolliseen henkilöön ja toimielimen henkilöstöön heidän hoitaessaan tässä laissa, 
eläinterveyssäännöstössä tai valvonta-asetuksessa tai niiden nojalla säädettyjä tehtäviä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 
 
 
 
 
 

5 luku  

Valvonta ja rekisterit 

27 §  
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Tarkastusoikeus  

Virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista säädetään valvonta-asetuksen 9–15 ar-
tiklassa. Mainittuja säännöksiä sovelletaan myös tämän lain nojalla annettujen lemmikkieläin-
ten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten valvontaan. 

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa tarkastuksen saa tehdä vain toimivaltainen 
viranomainen. Tarkastus voidaan tehdä vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena ole-
vien seikkojen selvittämiseksi ja on perusteltu syy epäillä toimijan syyllistyneen 38 §:ssä tar-
koitettuun eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain rikkomiseen, josta voi aiheu-
tua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai elintarviketurvallisuu-
delle. 

28 §  

Tiedonsaantioikeus 

Toimivaltaisella viranomaisella ja 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimeksiannon saaneella 
on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tie-
dot valtion ja kunnan viranomaisilta, toimijoilta ja muilta, joita tässä laissa tai Euroopan unionin 
lainsäädännössä säädetyt velvoitteet koskevat.  

Lisäksi toimivaltaisella viranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ja 
maksutta valvonnan suorittamiseksi: 

1) kiinteistötietojärjestelmästä pitopaikkaan liittyvät tarpeelliset tiedot rakennuksista, raken-
nelmista, maa- ja vesialueista; 

2) ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä tarpeelliset tiedot vesiviljelyä ja eläintenpitoa har-
joittavista ympäristöluvan saaneista ja rekisteröityneistä toimijoista; 

3) oikeushallinnon tietojärjestelmästä tiedot toimijaan kohdistuvasta eläintenpitokiellosta. 
Aluehallintovirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi salassapito-

säännösten estämättä oikeus saada maksutta välttämättömät tiedot sakon täytäntöönpanosta an-
netun lain (672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä tämän lain 36 §:n mukaisen seuraamus-
maksun määräämistä varten. 
 

29 §  

Virka-apu 

Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä. 
 

30 § 

Rekisterit  

Pitopaikoista, toimijoista ja eläimistä pidetään valvontaa varten eläinterveyssäännöstön 101 
artiklan 1 kohdan alakohdan a alakohdassa, 109 artiklan sekä 185 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ja 2 kohdassa tarkoitettua rekisteriä. Rekisteriin merkitään myös muut tässä laissa ja tämän lain 
tai eläinterveyssäännöstön nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt tiedot pitopaikoista, toimi-
joista ja eläimistä. Lisäksi rekisteriin merkitään tiedot suoritetuista tarkastuksista sekä tiedot 6 
luvun säännösten nojalla annetuista kielloista, määräyksistä ja rajoituksista sekä niiden peruut-
tamisesta. 

Rekistereihin ja rekisterinpitoon sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia (  
/  ), jollei tässä laissa toisin säädetä. Tullille toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemisestä, 
käytöstä ja luovuttamisesta säädetään henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetussa laissa 
(650/2019).  
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Jos toimija on ilmoittanut toiminnan lopettamisesta, toiminta muutoin todetaan loppuneeksi 
tai rekisteröinti on peruutettu, edellä 1 momentissa tarkoitettuun rekisteriin merkityt tiedot pois-
tetaan, kun niiden käyttötarvetta ei enää ole tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua viimeisestä 
toimijaa koskevasta merkinnästä, ellei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia eläinterveyssäännöstön 
ja tämän lain edellyttämiä säännöksiä rekisterin sisällöstä, rekisteritietojen merkitsemisestä ja 
rekisteröintiin liittyvistä menettelyistä. 
 

31 § 

Rekisterikysely 

Se, joka ottaa eläimen eläinvälitykseen, kuljetettavaksi tai teurastettavaksi, on velvollinen en-
nen kyseiseen toimenpiteeseen ryhtymistä tekemään rekisterikyselyn eläimen kelpoisuuden sel-
vittämiseksi. Rekisterikysely sisältää eläimestä rekisteriin talletetut tiedot sekä viranomaisen 
eläintä koskevat kiellot ja määräykset. 

Eläinlajeista, jotka kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden piiriin, säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkemmat säännökset rekisterikyselyn sisällöstä ja rekisterikyselymenettelystä. 

Sellaisesta eläinlajista, josta on säädetty 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, on toimijalla oi-
keus tehdä eläintä koskeva 1 momentissa tarkoitettu rekisterikysely ennen eläimen hankintaa. 
 

6 luku  

Pakkokeinot ja seuraamukset 

32 §  

Määräys 

Toimivaltainen viranomainen voi määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia, eläinterveyssäännöstöä 
tai niiden nojalla annettuja säännöksiä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä välittömästi 
tai asian laatuun nähden riittävässä määräajassa täyttämään velvollisuutensa. 
 

33 §  

Kielto ja muut hallinnolliset toimenpiteet 

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai kieltää eläinten markkinoille saattamisen, muun 
luovuttamisen tai siirron pitopaikkaan tai sieltä pois tai määrätä valvonta-asetuksen 138 artiklan 
2 kohdan mukaisista muista asianmukaisista toimenpiteistä, jos eläimen tunnistamisessa ja re-
kisteröinnissä ei noudateta tämän lain, eläinterveyssäännöstön tai niiden nojalla annettuja sään-
nöksiä. 

Pitopaikassa tarkastuksen suorittanut viranomainen voi rajoittaa tai kieltää eläinten siirron pi-
topaikasta pois, jos pitopaikassa pidettävää eläintä ei ole tunnistettu tämän lain, eläinterveys-
säännöstön ja niiden nojalla annettujen säännösten edellyttämällä tavalla ja on ilmeistä, että 
paikan päällä ei pystytä varmistamaan eläimen tunnistamista ja jäljitettävyyttä. 

Aluehallintovirasto voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen puolesta tapauskohtai-
sesti kieltää eläinten siirtämisen pitopaikasta pois tilanteessa, jossa toimijaa epäillään vakavista 
puutteista eläinten tunnistamisessa, jos kielto on ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten hy-
vinvoinnille tai elintarviketurvallisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran vuoksi välttämätöntä. 
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Kiellon, rajoituksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen asettaminen edellyttää, että toimija 
ei ole viranomaisen kehotuksesta huolimatta asetetussa määräajassa korjannut puutetta. Kiellon 
määränneen toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava rajoitus, kielto tai muu hallinnollinen 
toimenpide heti, kun selvityksen perusteella voidaan varmistua siitä, että epäkohta on korjattu 
ja velvoitteita noudatetaan.  

Tunnistamattoman eläimen lopettamisesta päättää aluehallintovirasto valvonta-asetuksen 138 
artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti.  
 

34 §  

Rekisteröinnin peruuttaminen 

Toimijan rekisteröinti voidaan peruuttaa, jos rekisteröinnille säädetyt edellytykset eivät enää 
täyty tai toiminnassa olennaisesti rikotaan eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevia sään-
nöksiä tai säännösten nojalla tehtyjä päätöksiä. Edellytyksenä rekisteröinnin peruuttamiselle on 
lisäksi, että toimija ei ole toimivaltaisen viranomaisen kehotuksesta huolimatta asetetussa mää-
räajassa korjannut puutetta.  

Rekisteröinti voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos 1 momentissa tarkoitettu puute on mahdol-
lista poistaa. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes toimivaltainen viranomainen antaa asi-
assa lopullisen ratkaisunsa. 

Rekisteröinnin peruuttamisesta päättää rekisteröinnin tehnyt toimivaltainen viranomainen. 
 

35 § 

Uhkasakko ja teettämisuhka 

Toimivaltainen viranomainen voi tehostaa 32 ja 33 §:n nojalla antamaansa määräystä, kieltoa 
tai muuta hallinnollista toimenpidettä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetyt toimenpiteet 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella 

Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
 

36 §  

Hallinnollinen seuraamusmaksu 

Aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voivat määrätä vähintään 300 
euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun sen maksettavaksi, joka: 

1) laiminlyö 3-6 ja 19 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; 
2) laiminlyö 7 §:ssä säädetyn tietojen kirjaamis- ja säilytysvelvollisuuden; 
3) laiminlyö 8-15 §:ssä säädetyn eläimen merkitsemisvelvollisuuden;  
4) harjoittaa 16 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa edellyttävää toimintaa ilman lupaa; 
5) siirtää 18 §:ssä tarkoitettuja eläimiä jäsenvaltioiden välillä ilman vaatimustenmukaista tun-

nistus-  ja siirtoasiakirjaa. 
Tulli voi määrätä 1 momentissa säädetyn seuraamusmaksun, jos teko tai laiminlyönti on ha-

vaittu sen suorittamassa valvonnassa. 
Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus, 

toistuvuus ja vahingollisuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vä-
himmäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättä-
minen tai määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, 
toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrä-
tään maksettavaksi valtiolle. 
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Seuraamusmaksua ei saa määrätä luonnolliselle henkilölle, jota epäillään samasta teosta esi-
tutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai jolle on sa-
masta teosta annettu lainvoimainen tuomio. Jos seuraamusmaksu on määrätty luonnolliselle 
henkilölle, samasta teosta ei saa tuomita tuomioistuimessa rangaistusta. 

Seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos teosta on kulunut yli vuosi. Seuraamusmaksu vanhenee 
viiden vuoden kuluttua seuraamusmaksua koskevan lainvoimaisen ratkaisun antamispäivästä. 
Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(672/2002). 
 

37 §  

Rikkomusmaksu 

Jos 25 §:ssä tarkoitetun eläinkuljetuksen valvonnan yhteydessä eläimen tunnistusasiakirjan 
mukanapitämis- ja esittämisvelvollisuutta rikotaan, poliisilla on oikeus määrätä rikkomuksesta 
40 euron rikkomusmaksu.   

Rikkomusmaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa. 
 
 

38 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 33 §:n nojalla annettua rajoitusta, kieltoa 
tai muuta hallinnollista toimenpidettä on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain rik-
komisesta sakkoon. 

Viranomainen voi jättää esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, jos teko tai lai-
minlyönti on vähäinen eikä kyseessä ole viranomaisen kieltojen ja määräysten toistuva rikko-
minen. 

7 luku  

Erinäiset säännökset 

39 §  

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen 

Jos ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle sen valvontaan kuuluvien säännösten todelli-
sesta tai epäillystä rikkomisesta on tehnyt luonnollinen henkilö, hänen henkilöllisyytensä on 
pidettävä salassa, jos henkilöllisyyden paljastamisesta voidaan olosuhteiden perusteella arvi-
oida aiheutuvan haittaa hänelle. 
 
 

40 § 

Viranomaisten suoritteista perittävät maksut  

Valtion viranomaisen tämän lain ja eläinterveyssäännöstön eläinten tunnistamista ja rekiste-
röintiä koskevien säännösten nojalla suorittamasta valvonnasta perittävistä maksuista säädetään 
valvonta-asetuksen VI luvussa. Tämän lisäksi sovelletaan valtion maksuperustelakia 
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(150/1992), jollei valvonta-asetuksessa toisin säädetä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvonta-asetuksen 79-82 artiklan mukaisista kansal-
lisista järjestelyistä ja maksujen suuruuden määräämisestä. 
 

Aluehallintovirasto määrää ja perii valtiolle maksuja eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä 
koskevien säännösten mukaisista kunnaneläinlääkärin suoritteista. Kunnaneläinlääkärin suorit-
teista perittävien maksujen suuruudesta sekä suoritteiden laskutuksessa noudatettavasta menet-
telystä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 

41 § 

 Muulle kuin viranomaiselle maksettavat palkkiot ja korvaukset 

Ruokavirasto ja aluehallintovirasto maksavat 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuita toimeksisaa-
jan ja Ruokavirasto 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtuutetun suorittamista tehtävistä palk-
kiota tai korvausta sekä korvaa aiheutuneita kustannuksia sopimukseen perustuen.  
 
 
 

42 § 

Valtion kunnille maksama korvaus  

Eläinlääkintähuoltolain 23 §:ssä säädetään kunnan oikeudesta saada valtion varoista korvaus 
tämän lain mukaan kunnaneläinlääkärille kuuluvien tehtävien suorittamisesta. 
 
 
 
 

43 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). 

Muutoksenhausta kunnaneläinlääkärin päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Muutoksenhausta Tullin päätökseen säädetään kuitenkin Tullilaissa 
Muutoksenhausta valtiolle 40 §:n mukaan määrätyistä maksuista säädetään maksuperustelain 

11 b §:ssä. 
 

44 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20  . 
Tällä lailla kumotaan eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki (238/2010).  
Jos muualla lainsäädännössä viitataan kumottuun lakiin, tämän lain voimaan tultua sovelle-

taan sen asemesta tämän lain säännöksiä. 
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Pitopaikkoja ja toimijoita, jotka on rekisteröity ennen tämän lain voimaantuloa, pidetään re-
kisteröitynä tämän lain mukaisesti. Tunnistimia, jotka on hyväksytty ennen tämän lain voimaan-
tuloa, pidetään hyväksyttyinä tämän lain 8 §:n mukaisesti. 

————— 
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2. 

Laki  
eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin (517/2015) uusi 36 a § seuraa-

vasti: 
 

36 a §  

Haaskaruokintapaikkarekisteri 

Haaskaruokintapaikasta rekisteröidään: 
1) haaskaruokintapaikasta vastuussa olevan toimijan tunnistetiedot; 
2) haaskaruokintapaikan sijainti; 
3) haaskaruokintatoiminnan aiottu aloittamisajankohta; 
4) eläimistä peräisin olevan sivutuotteen laji tai laatu; 
5) sivutuotteen keräysalue tai -paikka; 
6) oleelliset muutokset toiminnassa; 
7) toiminnan lopettaminen 
Toimija on velvollinen ilmoittamaan haaskaruokintapaikkarekisteriin merkittäviksi edellä 1 

momentin 1—5 kohdassa tarkoitetut tiedot ennen haaskaruokinnan aloittamista sekä 6 ja 7 koh-
dassa tarkoitetut tiedot viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tapahtumasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20  . 

————— 
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3. 

Laki 
eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

198/2013, seuraavasti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (   /   ), 

eläintautilaissa (76/2021), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa 
(1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014), maatalouden tukien toimeen-
panosta annetussa laissa (192/2013) ja eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetussa 
laissa (   /    ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 20  . 

————— 
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4.  

Laki  

maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 25 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 
 

25 § 

Täydentäviä ehtoja koskevat erityiset säännökset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja aluehallintovirasto valvovat elintarvikelain (  

/2021  ), eläintautilain (76 /2021), eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014),  rehulain 
(1263/2020), kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) ja eläinsuojelulain (247/1996) 
noudattamista siltä osin kuin on kyse muiden kuin 1momentissa tarkoitettujen täydentävien eh-
tojen noudattamisen valvonnasta.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo eläinten tun-
nistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (  /  ) noudattamista siltä osin kuin on kyse täyden-
tävien ehtojen noudattamisen valvonnasta. Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, valvonnassa 
noudatetaan mainittujen lakien sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) säännöksiä valvonnasta 
ja valvontaviranomaisista.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 20  . 
Sitä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2022. 

————— 
  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130192#a192-2013
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130441
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140387
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080086
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111563
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090765
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5. 

Laki 
 eläintautilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään eläintautilakiin (76/2021) uusi 94 a § seuraavasti: 
 

94 a § 

Eläintautivalvonnan seuraamusmaksu  

Aluehallintovirasto voi määrätä vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron eläintautival-
vonnan seuraamusmaksun sen maksettavaksi, joka: 

1) rikkoo 11 §:n 1 momentissa säädettyyn pakolliseen zoonoosivalvontaan liittyvän velvolli-
suuden, 15 §:n 2 momentissa säädetyn eläinten rokottamis- tai käsittelyvelvollisuuden tai 16 §:n 
1 momentissa säädetyn eläinnäyttelyn tai muun vastaavan tilaisuuden järjestämistä koskevan 
velvollisuuden, 

2) ei noudata 17 §:n nojalla säädettyä velvoitetta tai kieltoa eläintaudin leviämisen estä-
miseksi; 

3) laiminlyö 18 §:ssä tarkoitetun valmiussuunnitelman laatimisen, 
4) laiminlyö 23 §:n 4 momentin nojalla määrätyt seurantatutkimukseen liittyvää näytteenottoa 

koskevat toimenpiteet, 
5) harjoittaa 39–41, 43, 53, 63 tai 64 §:ssä tarkoitettua lupaa, hyväksymistä, nimeämistä tai 

rekisteröintiä edellyttävää toimintaa ilman vaadittavaa lupaa, hyväksymistä, nimeämistä tai re-
kisteröintiä, 

6) siirtää maahan tai maasta eläimiä tai tuotteita, jotka eivät täytä eläinterveyssäännöstön IV 
osassa, lemmikkieläinasetuksessa tai 52 §:ssä tai niiden nojalla annetuissa säännöksissä taikka 
51 §:n 3–5 kohdan nojalla annetuissa säännöksissä säädettyjä eläinten tai tuotteiden siirtokel-
poisuutta koskevia vaatimuksia taikka siirtää eläimiä tai tuotteita TSE-asetuksen 15 artiklan tai 
47 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten vastaisesti, 

7) vapauttaa eläimen luontoon 48 §:n 1 momentin tai eläinterveyssäännöstön IV osan II osas-
ton vastaisesti, tai 

8) laiminlyö 55 §:ssä säädetyn asiakirjojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden. 
Tulli voi määrätä 1 momentissa säädetyn seuraamusmaksun, jos rikkomus tai laiminlyönti on 

havaittu sen suorittamassa valvonnassa. 
Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingolli-

suus ja toistuvuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäis-
määrää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen tai 
määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, toistuvuus, 
suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrätään maksetta-
vaksi valtiolle. 

Eläintautivalvonnan seuraamusmaksua ei saa määrätä luonnolliselle henkilölle, jota epäillään 
samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasi-
assa tai jolle on samasta teosta annettu lainvoimainen tuomio. Jos seuraamusmaksu on määrätty 
luonnolliselle henkilölle, samasta teosta ei saa tuomita tuomioistuimessa rangaistusta. 

Eläintautivalvonnan seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos teosta on kulunut yli vuosi. Seu-
raamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua seuraamusmaksua koskevan lainvoimaisen rat-
kaisun antamispäivästä. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa. 
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——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 
————— 

 
 

6. 

Laki 
 sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa  /  , seuraavasti: 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Siten kuin tässä laissa säädetään, pannaan täytäntöön myös merenkulun ympäristönsuojelu-

lain (1672/2009) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu öljypäästömaksu, tilaajan selvitysvelvollisuudesta 
ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9 §:ssä tarkoitettu 
laiminlyöntimaksu, työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, 
työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, kuitintar-
joamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain (658/2013) 6 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti-
maksu, yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 
(1188/2014) 49 §:ssä tarkoitettu rikkomusmaksu ja 51 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, alko-
holilain (1102/2017) 71 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, siemenlain (600/2019) 35 §:ssä tar-
koitettu seuraamusmaksu, kasvinterveyslain (1110/2019) 26 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, 
eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetun lain (1277/2019) 15 §:ssä tarkoitettu 
tuontivalvonnan seuraamusmaksu, rehulain (1263/2020) 51 §:ssä tarkoitettu rehuvalvonnan 
seuraamusmaksu,  eläintautilain (76/2021) 94 a §:ssä tarkoitettu eläintautivalvonnan seuraamus-
maksu sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (  /2021) 36 §:ssä tarkoitettu 
seuraamusmaksu ja 37 §:ssä tarkoitettu rikkomusmaksu.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

————— 
 
Helsingissä x.x.20xx 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2020/20201263
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Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
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