Rinnakkaistekstit

Liite lausuntopyyntöön

2.
Laki
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 15, 22 ja 43 §, sellaisena kuin niistä ovat 22 § laissa 301/2006 ja 43 § osaksi laissa 1094/2007, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
15 §

15 §

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat

Eläinlääkärinammatin harjoittajan on laadittava
ja säilytettävä tutkimiaan ja hoitamiaan eläimiä
koskevat potilasasiakirjat siten kuin ministeriö tarkemmin säätää.

Eläinlääkärinammatin harjoittajan on laadittava
ja säilytettävä tutkimiaan ja hoitamiaan eläimiä
koskevat potilasasiakirjat, joihin sisältyvät keskeiset potilaan tunnistamista, sen terveydentilan määrittämistä sekä annettua hoitoa tai lääkitystä koskevat tiedot ja asiakirjat.
Säilyttämisvastuusta silloin, kun eläinlääkärinammatin harjoittaja työskentelee eläinlääkintähuoltolaissa ( / ) tarkoitettujen eläinlääkäripalvelujen tuottajana toimivan oikeushenkilön palveluksessa tai lukuun, säädetään kuitenkin mainitussa
laissa. Eläinlääkärinammatin harjoittajalla on oikeus saada palvelus- tai sopimussuhteensa päättymisestä huolimatta jäljennökset laatimistaan potilasasiakirjoista, jos niitä tarvitaan eläinlääkärin
ammattitoiminnan arviointia koskevasta asiassa.
Eläimen omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjoista omistamaansa eläintä koskevat kaikki potilastiedot.
Eläintä koskevat potilasasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan siitä, kun niihin on viimeksi tehty merkintöjä.
Potilastiedoista muodostuvaan rekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus).
Tarkempia säännöksiä potilasasiakirjojen laatimisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Eläimen omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjoista omistamaansa eläintä koskevat kaikki potilastiedot.

Voimassa oleva laki

Ehdotus
22 §

22 §

Vastaanottotoiminnan tarkastaminen

Vastaanottotoiminnan tarkastaminen

Elintarviketurvallisuusvirasto tai aluehallintovirasto voi tarkastaa eläinlääkärinammatin harjoittajan vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilat sekä potilasasiakirjat, jos se on tarpeen tässä laissa säädetyn
valvonnan toteuttamiseksi. Samoin perustein Elintarviketurvallisuusvirasto voi myös määrätä aluehallintoviraston suorittamaan tarkastuksen.
Tarkastus saadaan tehdä kotirauhan piirissä
vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on aihetta epäillä eläinlääkärin syyllistyneen ammattitoiminnassaan rangaistavaksi säädettyyn menettelyyn.

Ruokavirasto tai aluehallintovirasto voi tarkastaa eläinlääkärinammatin harjoittajan vastaanotto, tutkimus- ja hoitotilat sekä potilasasiakirjat, jos se
on tarpeen tässä laissa säädetyn valvonnan toteuttamiseksi. Samoin perustein Ruokavirasto voi
myös määrätä aluehallintoviraston suorittamaan
tarkastuksen.
Tarkastus saadaan tehdä pysyväisluonteiseen
asumiseen käytettävissä tiloissa vain, jos se on
välttämätön ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvan vakavan uhkan torjumiseksi taikka jos on
aihetta epäillä eläinlääkärinammatin harjoittajan
syyllistyneen toiminnassaan rikokseen, josta voi
seurata vankeusrangaistus, tai rikokseen, josta voi
seurata sakkorangaistus ja aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, ja jos tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi.
Viranomaisen apuna tarkastuksessa voidaan
käyttää asiantuntijoita. Asiantuntijoiden on oltava
tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka
edustavat tarkastuksen kannalta merkityksellistä
tieteellistä, käytännön eläinlääkinnän tai muuta
asiantuntemusta. Asiantuntijaan sovelletaan rikollisoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Asiantuntijoilla on
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada vastaanottotoiminnan tarkastamista varten tarpeelliset
tiedot käyttöönsä. Asiantuntijat ovat velvollisia pitämään salassa saamansa salassa pidettäviksi säädetyt tiedot. Asiantuntijalla ei ole oikeutta päästä
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.

Viranomaisen apuna tarkastuksessa voidaan
käyttää asiantuntijoita. Asiantuntijoiden on oltava
tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka
edustavat tarkastuksen kannalta merkityksellistä
tieteellistä, käytännön eläinlääkinnän tai muuta
asiantuntemusta. Asiantuntijoilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada vastaanottotoiminnan tarkastamista varten tarpeelliset tiedot
käyttöönsä. Asiantuntijat ovat velvollisia pitämään
salassa saamansa salassa pidettäviksi säädetyt tiedot.

43 §

43 §

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin

Eläinlääkäriksi valtion, kunnan, yhteisön tai
muuhun eläinlääkärin virkaan tai toimeen saadaan
nimittää, määrätä tai ottaa ainoastaan laillistettu
eläinlääkäri.

Eläinlääkäriksi valtion, kunnan, yhteisön tai
muuhun eläinlääkärin virkaan tai toimeen saadaan
nimittää, määrätä tai ottaa ainoastaan laillistettu
eläinlääkäri.
Edellä 4 §:n mukaisesti laillistettu eläinlääkäri
saadaan nimittää sellaiseen kunnaneläinlääkärin
virkaan, johon kuuluu elintarvikevalvontaan
taikka eläinten terveyden tai hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä vain, jos henkilöllä on todistus siitä, että hän on tutustunut Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen kyseisen alan lainsäädäntöön. Jos kyse on virasta, johon elintarvikelain
(297/2021) 32 §:n ja sen nojalla annettujen säännösten mukaan vaaditaan sen lisäksi, että henkilö

Voimassa oleva laki

Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 7 §:ssä
tarkoitettu henkilö, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Ehdotus
on laillistettu eläinlääkäri, EU-lainsäädännössä
säädetty lisäpätevyys, elintarvikelainsäädäntöön
tutustuminen kuitenkin osoitetaan osana mainittua
lisäpätevyyttä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua virkaa tai
tointa voi väliaikaisesti hoitaa 7 §:ssä tarkoitettu
henkilö, jollei muualla laissa toisin säädetä.
———
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3.
Laki
eläinten lääkitsemisestä annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
muutetaan eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 6 §:n 13 kohta ja 16 §:n 1 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
6§

6§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
——————————————
13) valtakunnallisella eläinten terveydenhuolto-ohjelmalla
eläinlääkintähuoltolain
(765/2009) 12 §:n mukaista valtakunnallista ohjelmaa;

Tässä laissa tarkoitetaan:
——————————————
13) valtakunnallisella eläinten terveydenhuolto-ohjelmalla elintarvikealan toimijoiden tai
näitä edustavan yhdistyksen laatimaa ohjelmaa,
johon vapaaehtoisuuden perusteella liittyneet
eläinten omistajat tai haltijat saavat saman sisältöisinä ohjelman mukaiset terveydenhuoltopalvelut kaikkia tietyn pitopaikan tuotantoeläimiä varten ja johon sisältyvät eläinten omistajan tai haltijan kanssa sopimuksen tehneen eläinlääkärin
säännölliset käynnit ja toimenpiteet pitopaikassa
eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja taloudellisen
tuotantokyvyn sekä elintarvikkeiden turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi;
——————————————

——————————————
16 §

16 §

Lääkkeiden luovutus valtakunnalliseen eläinten
terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneille eläinten
omistajille tai haltijoille

Lääkkeiden luovutus valtakunnalliseen eläinten
terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneille eläinten
omistajille tai haltijoille

Edellä 15 §:ssä säädetyn lisäksi eläinlääkäri saa
luovuttaa lääkkeitä varalle valtakunnalliseen eläinten terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneelle eläimen omistajalle tai haltijalle eläinten pitopaikan
tuotantoeläimellä tai -eläinryhmällä tavanomaisesti ilmenevien sairastapausten hoitoa ja eläinten
terveydenhoitoa varten. Eläinlääkärillä ja eläimen
omistajalla tai haltijalla on oltava eläinlääkintähuoltolain 12 §:n mukainen sopimus eläinlääkärin
käynneistä ja toimenpiteistä eläintenpitopaikassa
ja sopimuksen mukaiset eläinlääkärin käynnit
eläinten pitopaikkaan on oltava aloitettu.
——————————————

Edellä 15 §:ssä säädetyn lisäksi eläinlääkäri saa
luovuttaa lääkkeitä varalle valtakunnalliseen eläinten terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneelle eläimen omistajalle tai haltijalle eläinten pitopaikan
tuotantoeläimellä tai -eläinryhmällä tavanomaisesti ilmenevien sairastapausten hoitoa ja eläinten
terveydenhoitoa varten. Eläinlääkärillä ja eläimen
omistajalla tai haltijalla on oltava ohjelman puitteissa tehty sopimus eläinlääkärin käynneistä ja
toimenpiteistä eläintenpitopaikassa, ja sopimuksen
mukaiset eläinlääkärin käynnit eläinten pitopaikkaan on oltava aloitettu.
——————————————
———
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4.
Laki
elintarvikelain 73 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
lisätään elintarvikelain (297/2021) 73 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
73 §

73 §

Kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta perittävät muut maksut

Kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta perittävät muut maksut

——————————————

——————————————
Ruokavirasto maksaa valtion varoista kunnalle
korvauksen 27 §:n 5 momentissa tarkoitettujen sopimukseen perustuvien lihantarkastukseen ja muuhun elintarvikevalvontaan liittyvien tehtävien suorittamisesta. Korvauksen perusteena ovat kunnalle
aiheutuvat välittömät kustannukset. Korvaus ei saa
ylittää tehtävistä kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten määrää. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä korvauksen perusteista sekä sen maksamisessa noudatettavasta menettelystä.
———
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5.
Laki
eläintautilain 67 ja 98 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
muutetaan eläintautilain (76/2021) 67 §:n 3 momentti ja 98 § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
67 §

67 §

Ruokavirasto

Ruokavirasto

——————————————
Ruokavirasto valvoo ja toteuttaa eläintautien
vastustamista elintarvikelaissa tarkoitetuissa teurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa sekä niiden yhteydessä olevissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa, lukuun ottamatta teurastamoja, laitoksia ja elintarvikehuoneistoja, joiden elintarvikelain mukainen valvonta on eläinlääkintähuoltolain
(765/2009) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla siirretty kunnalle. Ruokavirasto suorittaa valvomiensa teurastamojen, laitosten ja elintarvikehuoneistojen osalta kaikki ne tehtävät, jotka tämän
lain mukaan muutoin kuuluisivat kunnaneläinlääkärille.
——————————————

——————————————
Ruokavirasto valvoo ja toteuttaa eläintautien
vastustamista elintarvikelaissa tarkoitetuissa teurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa sekä niiden yhteydessä olevissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa, lukuun ottamatta teurastamoja, laitoksia ja elintarvikehuoneistoja, joiden elintarvikelain mukainen valvonta on elintarvikelain
(297/2021) 27 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla siirretty kunnalle. Ruokavirasto suorittaa valvomiensa teurastamojen, laitosten ja elintarvikehuoneistojen osalta kaikki ne tehtävät, jotka tämän
lain mukaan muutoin kuuluisivat kunnaneläinlääkärille.
——————————————

98 §

98 §

Valtion kunnille maksama korvaus

Valtion kunnille maksama korvaus

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

Eläinlääkintähuoltolain ( / ) 22 §:ssä säädetään
kunnan oikeudesta saada valtion varoista korvaus
tämän lain mukaan kunnaneläinlääkärille kuuluvien tehtävien suorittamisesta.
———
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

6.
Laki
terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
552/2016, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
21 §

21 §

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto

——————————————
Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa
(23/2006), tupakkalaissa (549/2016) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

——————————————
Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa
(297/2021), tupakkalaissa (549/2016) ja eläinlääkintähuoltolaissa ( / ).
———
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

