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Lausuntopyyntö: Luonnokset maa- ja metsätalousministeriön 
asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta sekä 
valtioneuvoston asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja 
oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston 
asetuksen kumoamisesta 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteinä olevista asetusluonnoksista.  

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2023 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIO-
NEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. Muiden mi-
nisteriöiden lausunnot pyydetään toimittamaan Vahva-järjestelmässä. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244, sähköposti: johanna.wal-
lius(at)gov.fi sekä apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 02951 62439, sähköposti: taina.aalto-
nen(at)gov.fi. 

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila 

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 

Liitteet Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta 
Muistioluonnos 
 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia 
erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta 
Muistioluonnos 
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Jakelu OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö  
VM Valtiovarainministeriö 
STM Sosiaali- ja terveysministeriö 
Helsingin yliopisto 
Ruokavirasto 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
Aluehallintovirastot 
Suomen Eläinlääkäriliitto ry 
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry 
Suomen Eläinlääkäripraktikot ry 
Suomen yksityiset eläinlääkärit ry 
Suomen valvontaeläinlääkäriliitto ry 
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry 
Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys EKY ry 
Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa ry 
Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Latviassa ry 
Suomen Kuntaliitto 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Elintarviketeollisuusliitto ry 
Eläinten terveys ETT ry 
SEY Suomen eläinsuojelu ry 
 
 

  
         

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta http://mmm.fi/lausunnolla. 
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