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EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI EUROOPAN 

UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLISIIN SIIRTOIHIN SOVELLETTAVISTA ELÄIN-

TEN TERVEYTTÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA JA POIKKEUKSISTA   

 

Yleisperustelut 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinter-

veyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista. 

Asetuksen tarve johtuu siitä, että eläintautilaki (441/2013) on korvattu uudella eläin-

tautilailla (76/2021) ja että lain voimaantulon myötä 21.4.2021 kumoutuvat vanhan 

lain nojalla annetut jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavat asetukset 

1033/2013 ja 1035/2013 (muutokset 1139/2014, 272/2016 ja 903/2016). Osa asetusten 

sisältämästä sääntelystä on jatkossakin tarpeen, minkä vuoksi asetus ehdotetaan annet-

tavaksi uuden asetuksen muodossa uuden eläintautilain valtuussäännösten nojalla.  

Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: …  

Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 21.4.2021 samaan aikaan, kun uusi eläintautilaki 

tulee voimaan ja eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa. 

Säännöskohtaiset perustelut 

1 §. Soveltamisala. Asetuksella yksilöitäisiin ne tilanteet, joihin eläintautilain 

(76/2021) 44 §:ssä säädettyä poikkeusta eläinten siirtymisestä ilman eläinterveystodis-

tusta sovellettaisiin. Lisäksi asetuksella säädettäisiin 51 §:n 3 kohdan mukainen poik-

keus nuorten lemmikkieläinten siirtoihin sovellettavista rokotusvaatimuksista ja lem-

mikkilintujen siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista. Ase-

tuksella säädettäisiin myös 51 §:n 5 kohdan perusteella lemmikkinä siirrettävien koi-

rien heisimatolääkityksen vaihtoehtoisesta antamistavasta. Eläintautilain 61 §:n no-

jalla säädettäisiin eläinterveyssäännöstön VII osassa tarkoitetuista eläinten siirtoihin 

liittyvistä suojatoimenpiteistä, jotka johtuvat toisessa valtiossa todetuista taudinpur-

kauksista. 
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2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1-4 kohdan määritelmät ovat asetuksen (EU) 

576/2013 (lemmikkieläinasetus) määritelmiä erotukseksi asetuksen (EU) 2016/429 

(eläinterveyssäännöstö) määritelmistä, jotka ovat osittain erilaisia. Eläinterveyssään-

nöstön siirtymäsäännösten mukaan lemmikkieläinasetusta sovelletaan 21.4.2026 

saakka lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja koskevan eläinterveyssään-

nöstön VI osan sijasta. Sen sijaan momentin 5 kohdassa viitataan eläinterveyssäännös-

töä täydentävään komission delegoituun asetukseen 2019/2035, koska myös se helpo-

tus eläinterveystodistukseen käytöstä, johon kyseinen määritelmä liittyy, perustuu 

eläinterveyssäännöstöön. Rekisteröidyn hevosen määritelmä kattaa sekä kantakirjatut 

hevoset että kilpailu- tai urheiluhevosina rekisteröidyt hevoset. 

3 §. Alle 16 viikon ikäisten lemmikkieläiminä pidettävien koirien, kissojen ja frettien 

muu kuin kaupallinen siirtäminen toisesta jäsenvaltiosta ilman voimassa olevaa rai-

votautirokotusta. Pykälässä säädettäisiin ilman voimassa olevaa rokotusta siirrettävien 

nuorten lemmikkien siirroista vastaavasti kuin nykyisen asetuksen 1139/2014 10 §:ssä. 

Pykälässä ei säädettäisi nykyisen asetuksen 11 §: tapaan vastaavasta helpotuksesta 

muina kuin lemmikkieläiminä pidettävien koirien, kissojen ja frettien osalta. Tuotavan 

pennun alkuperä ja tilanne lähtöpaikassa on luotettavammin arvioitavissa silloin, kun 

omistaja tuo eläimen mukanaan eikä kyseessä ole välittäjä.  

4 §. Lemmikkieläiminä pidettävien koirien heisimatolääkityksen antamisajankohta 

muun kuin kaupallisen siirron yhteydessä. Pykälässä säädettäisiin, että lemmik-

kieläiminä pidettävien koirien muissa kuin kaupallisissa siirroissa voitaisiin 

Echinococcus multilocularis –loisen vastainen käsittely toteuttaa myös asetuksen (EU) 

2018/772 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisella vaihtoehtoisella tavalla (noudat-

taen ns. 28-päivän sääntöä). Vastaava helpotus on säädetty nykyisen asetuksen 

1035/2013 12 §:ssä, joskaan sitä ei ole rajattu pelkästään lemmikkieläiminä siirrettä-

vien koirien muihin kuin kaupallisiin siirtoihin.  

5 §. Lemmikkieläiminä pidettävien lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläin-

terveyttä koskevat vaatimukset. Pykälässä säädettäisiin lemmikkieläiminä pidettävien 

lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläinterveysvaatimuksista. Ehdot vastaavat 

nykyisiä vaatimuksia ja perustuvat lemmikkieläinasetuksen 14 artiklan 3 kohdan an-

tamiin valtuuksiin. 

6 §. Poikkeus rekisteröityjen hevosten siirtoja koskevaan eläinterveyden todentamisen 

vaatimukseen. Pykälässä säädettäisiin, että Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tans-

kassa pysyvästi pidettävä rekisteröity hevonen saataisiin tietyin ehdoin siirtää Nor-

jasta, Ruotsista tai Tanskasta Suomeen taikka Suomesta Norjaan, Ruotsiin tai Tans-

kaan ilman eläinterveyssäännöstössä edellytettyä eläinterveystodistusta. Säädös perus-

tuu asetuksen (EU) 2020/688 69 artiklan sallimaan poikkeukseen, jonka kyseiset val-

tiot ottaisivat yhdenmukaisesti käyttöönsä. Vastaava poikkeus on säädetty asetuksessa 

1033/2013 8 §:ssä. Nyt ehdotetuissa säännöissä on annettu lisää joustoa 10 päivän ai-

karajan käytölle. Lisäksi poikkeusta voitaisiin soveltaa kilpailuun osallistuvien hevos-

ten lisäksi myös hevosiin, jotka osallistuvat jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen. 

EU-säännösten mukaan kyseinen poikkeus edellyttää sopimusta sitä soveltavien mai-

den välillä. Asiasta neuvotellaan ao. maiden kanssa ja säännös esitetään annettavaksi 

vain siinä tapauksessa, että asiassa syntyy yhteisymmärrys. 
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7 §. Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä siirrettäviä hirvieläimiä koskevat erityiset vaa-

timukset. Hirvieläinten näivetystaudin leviämisen estämistä koskevan komission suo-

japäätöksen eli komission täytäntöönpanopäätöksen 2016/1918 voimassaoloa on jat-

kettu vuoden 2022 loppuun. Päätös kieltää elävien hirvieläinten siirtämisen Norjasta 

unioniin. Lisäksi Suomen on kiellettävä elävien hirvieläinten lähettäminen päätöksen 

liitteessä olevilta alueilta, joita ovat Norjan ja Suomen välisen rajan ja Norjan ja Suo-

men välisen poroaidan välillä sijaitseva alue. Pykälässä kiellettäisiin elävien hir-

vieläinten siirrot mainituilta Suomen alueilta muualle kuin päätöksessä mainituin poik-

keuksin suoraan teuraaksi Norjaan, Ruotsiin tai muualle Suomeen tietyin ehdoin. Sal-

littua olisi myös elävien hirvieläinten lähettäminen suoraan teuraaksi Suomeen liit-

teessä mainituilta Ruotsin alueilta. Lisäksi pykälässä sallittaisiin elävien hirvieläinten 

kauttakulku Suomen alueen kautta takaisin Norjaan. Säännöt vastaisivat nykyisin voi-

massa olevan asetuksen 903/2016 6 a §:n sääntöjä. 

8 §. Salamanterieläinten siirtoja koskevat erityiset vaatimukset. Pykälässä säädettäi-

siin komission suojapäätöksen (SANTE/7198/2020) täytäntöönpanosta Suomessa. 

Päätöksessä on ehtoja salamanterieläinten Batrachochytrium salamandrivornas –tar-

tunnan leviämisen ehkäisemiseksi jäsenvaltioiden välisissä siirroissa. Päätös edellyttää 

näiltä osin jäsenmailta toimeenpanotoimia. 

9 §. Voimaantulo. Pykälään sisältyisi tavanomainen voimaantulosäännös.  

 

 

 

 

 

 


