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EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KOTIMAAN-

KAUPPAA VARTEN KERÄTTÄVILLE NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HE-

VOSELÄINTEN SUKUSOLUILLE JA ALKIOILLE ELÄINTAUTIEN VASTUSTA-

MISEKSI ASETETTAVISTA VAATIMUKSISTA   

 

Yleisperustelut 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan-

kauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukuso-

luille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista.  

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 kotimaankauppaa varten tapahtuvaa sukusolujen ja alkioiden ke-

räystoimintaa koskevat maa- ja metsätalousministeriön asetukset 780/2014 (muutos 

1249/2015), 85/2015 ja 583/2020.  

Nämä voimassa olevat asetukset rajautuvat pelkästään tilanteisiin, joissa sperman tai 

alkioiden keräys on tarpeen tietyn eläinlajin tai –rodun jalostustoiminnan turvaa-

miseksi tai alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi. Muissa tapauksissa koti-

maankauppaa harjoittaviin toimijoihin on sovellettu samoja säännöksiä kuin jäsenval-

tioiden välistä kauppaa harjoittaviin toimijoihin.   

Uuden eläintautilain voimaantulon myötä kuitenkin jäsenvaltioiden välistä kauppaa 

harjoittaviin toimijoihin ja pelkästään kotimaankauppaa harjoittaviin toimijoihin so-

vellettava sääntely eriytyy toisistaan kaikilta osin siten, että ensiksi mainittuihin toi-

mijoihin sovelletaan suoraan sovellettavia EU-säännöksiä ja viimeksi mainittuihin toi-

mijoihin kansallisia säännöksiä. Muutoksesta johtuen kotimaankauppaa harjoittavia 

toimijoita koskeva kansallinen hyväksymisvaatimus ja toimintaa koskevat kansalliset 

säännökset laajenevat: Jalostustoiminnan turvaamiseksi tai alkuperäisrotujen geeniva-

rojen säilyttämiseksi kansallisia EU-säännösten vaatimuksia lievempiä vaatimuksia on 

tähän mennessä asetettu vain hevoseläinten spermalle, hevoseläinten alkioille ja mu-

nasoluille sekä lammas- ja vuohieläinten spermalle.  

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjä sperman keräysasemia tai alkioiden 

keräysryhmiä ei tarvitsisi hyväksyä uudelleen. 

Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: …  
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Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 21.4.2021 samaan aikaan, kun uusi eläintautilaki 

tulee voimaan ja eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa. 

Säännöskohtaiset perustelut 

1 §. Soveltamisala. Asetukseen on koottu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläin-

ten osalta niin sperman keräysaseman kuin alkioiden keräysryhmän kotimaankaup-

paan hyväksymisen säännöt sekä hyväksytyn aseman tai ryhmän toimintaa koskevat 

vaatimukset. 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1-2 alakohtien määritelmät olisi ajantasaistettu komission 

delegoidun asetuksen 2019/2035 mukaisiksi. Sperma samoin kuin oriasema olisi mää-

ritelty erikseen, koska ne ovat vakiintuneita käsitteitä nykylainsäädännössä 

3 §. Sperman keräysaseman hyväksymisen edellytykset. Pykälän 1-3 momentit olisi 

jäsennelty eläinlajeittain, samoin liitteet, joihin momenteissa viitataan. Pykälän 1-2 

momentissa säädetyt oriaseman sekä lammas- ja vuohieläinten sperman keräysaseman 

hyväksymistä koskevien vaatimusten sisältö vastaisi nykyistä kotimaankaupan toimi-

joita koskevaa lainsäädäntöä.  

Nauta- ja sikaeläinten sperman keräysaseman hyväksymisen edellytysten osalta nou-

datettaisiin eläintautilain 40 §:n vaatimuksia, joiden mukaan toimintaa varten tulee olla 

nimetty eläinlääkäri ja aseman henkilöstöllä tulee olla tehtävien hoitamisen kannalta 

riittävät tiedot ja taidot. Eläintautilaissa hyväksymiselle on asetettu myös tilojen so-

veltuvuutta ja asianmukaisuutta koskevat vaatimukset. Näiden osalta ehdotetussa 3 

momentissa viitattaisiin lain vaatimuksia tarkentavana sääntelynä jäsenmaiden väli-

seen kauppaa hyväksyttäviä asemia koskevien EU-säädösten vaatimuksiin. Kotimaan-

kauppaa harjoittavaa nauta- ja sikaeläinten sperman keräysasemaa varten ei siis oltaisi 

tässä vaiheessa säätämässä erillisiä kotimaankauppaa koskevia asetustasoisia vaati-

muksia, koska sellaisille ei katsota olevan tarvetta tällä hetkellä. Sellaisia voitaisiin 

tarpeen mukaan säätää myöhemmin.  

Pykälän 4-5 momentit vastaisivat nykyisiä säännöksiä. 

4 §. Sperman keräysaseman toiminta. Pykälän 1-3 momentit, jotka koskevat hyväksy-

tyn sperman keräysaseman toimintaa, olisi jäsennelty eläinlajeittain, vastaavasti kuin 

edellisessä pykälässä. Oriaseman sekä lammas- ja vuohieläinten sperman keräysase-

man hyväksymistä koskevat vaatimukset vastaisivat pääosin nykyistä kotimaankaup-

paa varten harjoitettavaa toimintaa koskevaa sääntelyä. Liitteessä, johon pykälän 2 

momentti viittaisi, ei kuitenkaan enää erikseen nimettäisi lampaiden maedi-visna tau-

tia ja vuohien CAE-tautia, vaan ne sisältyisivät valvottaviin tauteihin.  

Pykälän 3 momentin mukaan nauta- ja sikaeläinten sperman keräysaseman toimintaa 

koskevina vaatimuksina sovellettaisiin eläintautilain 42 §:n 1 momentissa säädettyjä 

vaatimuksia tarkentavana sääntelynä jäsenvaltioiden väliseen kauppaa hyväksyttäviä 

asemia koskevien EU-säädösten vaatimuksia, joista säädetään komission delegoidun 

asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdassa.  
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Pykälän 4 momentti vastaisi nykyisiä säännöksiä. 

5 §. Sperman keräysaseman viranomaisvalvonta. Pykälä vastaisi nykyisiä vain koti-

maankauppaan hyväksyttyjä toimijoita koskevia säännöksiä. Kunnaneläinlääkäri voisi 

määrittää 1 momentissa säädettyjen tarkastusten tiheyden riskiperusteisesti. Tarkastus 

olisi tehtävä kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. 

6 §. Sperman keräysaseman hyväksymisen peruuttaminen. Pykälässä olisi informatii-

vinen viittaussäännös hyväksymisen peruuttamista koskeviin uuden eläintautilain 

säännöksiin. Muilta osin se vastaisi nykyisiä kotimaankauppaan hyväksyttyjä toimi-

joita koskevia säännöksiä. 

7 §. Alkioiden keräysryhmän hyväksymisen edellytykset. Pykälä vastaisi pitkälti ny-

kyistä kotimaankaupan toimijoita koskevaa lainsäädäntöä, mutta nykyisin kyseinen 

lainsäädäntö koskee vain hevosten alkioiden keräämistä, kun se nyt laajenisi koske-

maan myös lammas-, vuohi-, nauta- ja sikaeläinten alkioiden keräämistä. Yksityiskoh-

taiset vaatimukset olisi lueteltu liitteessä.  

Eläintautilain (76/2021) 41 §:n mukaan alkioiden keräysryhmä voi harjoittaa alkioiden 

tuotantotoimintaa, mutta vain, jos siihen liittyvät lisäedellytykset täyttyvät. Lain mu-

kaan ryhmän hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on oltava kuvaus harjoitetta-

vasta toiminnasta. Jos ryhmä on kuvannut harjoittavansa myös alkioiden tuotantotoi-

mintaa ja osoittanut täyttävänsä sitä koskevat edellytykset, hyväksymispäätöksessä 

ryhmän hyväksymisen todetaan kattavan myös alkioiden tuotannon.Eri eläinlajien 

osalta toiminnan olisi täytettävä 8 §:n vaatimukset. 

8 §. Alkioiden keräysryhmän toiminta. Pykälän 1 momentin mukaan yksityiskohtaiset 

vaatimukset olisi lueteltu liitteessä III.  Alkioiden käsittelyvaatimukset vastaisivat pit-

kälti nykyisiä vain kotimaankauppaa harjoittavia toimijoita koskevia vaatimuksia, 

joita on tosin vain hevosten alkioiden keräystoimintaa varten. Eläinlajikohtaiset vaati-

mukset pitopaikalle ja luovuttajaeläimille olisi lueteltu liitteessä IV. . Lammas- ja vuo-

hieläinten osalta alkioiden luovuttajaeläimelle tai sen pitopaikalle ei olisi asetettu 

yleisten terveysvaatimusten lisäksi muita vaatimuksia.  

9 §. Alkioiden keräysryhmän viranomaisvalvonta. Kunnaneläinlääkäri voisi määrittää 

1 §:ssä säädettyjen tarkastusten tiheyden riskiperusteisesti. Tarkastus olisi tehtävä kui-

tenkin vähintään kolmen vuoden välein, mikä olisi yhdenmukainen sperman ke-

räysaseman tarkastustiheyden kanssa. Nykyisissä säännöksissä tarkastus edellytetään 

tehtävän vähintään vuosittain. Pykälän 2-3 momentit vastaisivat nykyisiä säännöksiä. 

10 §. Alkioiden keräysryhmän hyväksymisen peruuttaminen. Pykälässä olisi informa-

tiivinen viittaussäännös hyväksymisen peruuttamista koskeviin uuden eläintautilain 

säännöksiin. Muilta osin se vastaisi hevosten alkioiden keräämistä kotimaankauppaan 

koskevia nykyisiä säännöksiä 

11 §. Voimaantulo. Pykälään sisältyisi tavanomainen voimaantulosäännös.  
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