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VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN ELINTARVIKEVAL-
VONTAA TEKEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS- JA KIELITAITOVAATIMUKSISTA (312/2021) 

 
TIIVISTELMÄ 
 
Valtioneuvoston asetuksessa säädetään eräistä eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa 
tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista. Lisäksi asetuksella täydennetään komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 vaatimuksia sekä säädetään edellä mainitun komission asetuk-
sen mahdollistamista kansallisista säännöistä. 
 
Asetuksen taustalla on elintarvikelain kokonaisuudistus, jonka rinnalla myös kansallinen elintarvike-
hygienialainsäädäntö on uudistettu.  
 
Asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (72/2020).  
 
Asetus tuli voimaan yhtä aikaa elintarvikelain (297/2021) kanssa 21.4.2021. 
 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Euroopan unionin lainsäädäntö 
 
Euroopan unionin elintarvikehygienialainsäädäntö on annettu asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voi-
massa kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusten vaatimuksia ei saa toistaa kansallisessa lainsäädännössä.  
 
Elintarvikevalvonnasta säädetään virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suorite-
taan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kas-
vinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin 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 direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusten (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 päätöksen 92/438/ETY ku-
moamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625, jäljempänä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625.  
 
Virkaeläinlääkäri on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 3 artik-
lassa ja sillä tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen joko henkilöstön jäseneksi tai muutoin nimittä-
mää eläinlääkäriä, jolla on asianmukainen pätevyys virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien 
suorittamiseksi. Virkaeläinlääkärin ei siten tarvitse olla viranomaisen palveluksessa. Asetuksen 17 ar-
tiklassa on määritelty lihantarkastukseen liittyvät termit kuten ante mortem -tarkastus ja post mortem               
-tarkastus. Asetuksen 18 artiklassa on säädetty eläinperäisten elintarvikkeiden virallisesta valvon-
nasta, ja sen mukaan teurastamon, poroteurastamon, riistan käsittelylaitoksen ja leikkaamon valvon-
nasta vastaa virkaeläinlääkäri. Viralliset avustajat voivat avustaa virkaeläinlääkäriä valvonnassa. 
18 artiklan 7 kohdan perusteella komission delegoidulla asetuksella voidaan säätää poikkeuksesta, 
jonka mukaan leikkaamoa voi valvoa myös muu toimivaltaisen viranomaisen nimeämä henkilö kuin 
virkaeläinlääkäri. 
 



   2 (7) 
  

 

Eläinperäisten elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta säädetään lihantuotantoa koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista eri-
tyissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 nojalla annetussa ko-
mission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/624, jäljempänä komission delegoitu asetus 
(EU) 2019/624. Asetuksen 13 artiklassa sekä liittessä II säädetään virkaeläinlääkärin, virallisen avus-
tajan sekä muun viranomaisen palveluksessa olevan henkilön ammattipätevyysvaatimuksista. Virka-
eläinlääkärien ammattipätevyysvaatimukset koskevat teurastustoimintaa, leikkaamoja ja maitotiloja 
valvovia virkaeläinlääkäreitä sekä alkuperätilalla tai muualla teurastamon ulkopuolella ante mortem           
-tarkastuksia tekeviä virkaeläinlääkäreitä.  
 
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää kan-
sallisista pätevyyttä koskevista säännöistä ajoittain työskenteleville virkaeläinlääkäreille, jotka vastaa-
vat pienten yritysten tarkastamisesta tai tekevät virallista valvontaa ainoastaan alkutuotannossa, eri-
tyisesti tarkastuksia maitotiloilla sekä ante mortem -tarkastuksia muualla kuin teurastamoissa. Lisäksi 
asetus mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat sallia eläinlääketieteen opiskelijoiden toimimisen tilapäi-
sesti teurastamoissa virkaeläinlääkärin tehtävissä. Edellytyksenä tälle on, että opiskelijat ovat suorit-
taneet virkaeläinlääkäriltä edellytetyt teoriaopinnot ja virkaeläinlääkäri on jatkuvasti paikalla teurasta-
mossa.  
 
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan mukaan leikkaamoa voi valvoa myös muu 
viranomaisen palveluksessa oleva henkilö kuin virkaeläinlääkäri. Näiden henkilöiden ammattipäte-
vyysvaatimuksista säädetään asetuksen liitteessä II.  
 
Eläinperäisten elintarvikkeiden virallisen valvonnan yksityiskohtaisista vaatimuksista, mukaan lukien 
lihantarkastus, säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan 
suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta 
virallisen valvonnan osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627, jäljem-
pänä komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627. Asetuksen 49 artiklassa edellytetään, että vir-
kaeläinlääkäri valvoo maidontuotantotiloja. 
 
Kansallinen lainsäädäntö  
 
Elintarvikelailla (297/2021) säädetään elintarvikevalvontaa tekevien henkilöden kelpoisuusvaatimuk-
sista. Virallisen valvonnan tehtäviä ja muita virallisia toimia suorittavalta henkilöltä edellytetään tehtä-
vään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai tarvittaessa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytettyä 
pätevyyttä. Uusi elintarvikelaki kumosi elintarvikelain (23/2006).  
 
Valtioneuvoston asetuksessa eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöi-
den pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista (312/2021) säädetään valvontaa tekevien henkilöiden päte-
vyysvaatimuksista mukaan lukien kielitaitovaatimukset. Asetus kumosi elintarvikevalvonnasta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (72/2020), jäljempänä valtioneuvoston asetus 72/2020.  
 
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000), jäljempänä ammatinharjoittamis-
laki, säädetään oikeudesta toimia laillistettuna eläinlääkärinä sekä eläinlääketieteen opiskelijoiden 
toimimisesta tilapäisesti virkaeläinlääkärin tehtävissä teurastamoissa.  
 
Kielitaitovaatimuksista säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa 
laissa (424/2003), jäljempänä kielitaitolaki. 
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TAUSTA, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 
Asetuksen taustalla on elintarvikelain ja kansallisten elintarvikehygienia-asetusten kokonaisuudistus.  
 
Asetuksen sisältö vastaa pääosin kumotun valtioneuvoston asetuksen 72/2020 pätevyysvaatimuksia 
koskevien pykälien sisältöä. Pätevyysvaatimuksia on kuitenkin ollut tarpeen tarkentaa ja selkeyttää 
joiltakin osin. Valtioneuvoston asetuksen 72/2020 kumoaminen oli tarkoituksenmukaista, sillä kansal-
listen elintarvikehygienia-asetusten kokonaisuudistuksen vuoksi lähes kaikki sen pykälät olisi pitänyt 
muuttaa tai kumota.  
 
Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia.  
 
VALMISTELU 
 
Asetus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä yhteistyössä elintarvikevalvonta-
viranomaisten (Ruokavirasto ja Lapin aluehallintovirasto) kanssa. Asetusehdotusta esiteltiin maa- ja 
metsätalousministeriön elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan (ELV) työryhmän alla toimivalle ELV 
elintarvikehygienia -asiantuntijaryhmälle 6.11.2020. Asetusehdotus oli kansallisella lausuntokierrok-
sella 13.11.2020 - 10.01.2020. Lausuntoa pyydettiin seuraavilta tahoilta: Aluehallintovirastot, Elintar-
viketeollisuusliitto ry, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry, Eläinten Terveys ETT ry, Helsingin yli-
opisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Koi-
ramme-lehti, Kuluttajat Konsumenterna ry, Lihakeskusliitto ry, Luomuliitto ry, Luonnonvarakeskus, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Maa- ja metsätalousministeriö, LVO, Matkailu- ja Ra-
vintolapalvelut MaRa ry, Paliskuntain yhdistys, Päivittäistavarakauppayhdistys ry, Ruokavirasto, Saa-
melaiskäräjät, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL, Suomen Elintarvi-
ketyöläisten liitto SEL ry, Suomen Eläinlääkäriliitto SELL ry, Suomen Kalakauppiasliitto, Suomen 
Kani- ja jyrsijäliitto ry, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Metsästä-
jäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Suo-
men Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry, Suomen Teurastamoyrittäjät ry, Svenska lantbruksproducen-
ternas centralförbund SLC r.f., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuotantohyönteiset ry ja Ympäristö-
terveyden Asiantuntijat ry. 
 
Asetuksesta lausuivat Elintarviketeollisuusliitto ry, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Suomen Metsäs-
täjäliitto ja Ruokavirasto. Lausunnon antajien kommentit on mahdollisuuksien mukaan otettu huomi-
oon.  
 
VOIMAANTULO 
 
Asetus tuli voimaan 21.4.2021, samanaikaisesti uuden elintarvikelain kanssa. 
 
YKSITYISKOHTAINEN SISÄLTÖ 
 

1 §  Soveltamisala 
 
Pykälän 1 momentin mukaan asetuksessa säädetään eräistä eläinperäisten elintarvikkeiden viran-
omaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja  kielitaitovaatimuksista. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan asetuksella täydennetään komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/624 vaatimuksia siltä osin kun kansalliset vaatimukset ylittävät EU-lainsäädännön vaatimukset. 
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Jotkin kansalliset vaatimukset ylittävät EU-lainsäädännön vaatimukset. Tällainen vaatimus on kor-
keakoulututkinnon edellyttäminen kaikilta leikkaamoja valvovilta viranhaltijoilta. Lisäksi tässä asetuk-
sessa virkaeläinlääkäriltä edellytetään ammatinharjoittamislain mukaista oikeutta toimia laillistettuna 
eläinlääkärinä. 
 
Lisäksi asetuksella säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan mahdollis-
tamista kansallisista säännöistä, joilla voidaan poiketa edellä mainitussa asetuksessa säädetyistä vir-
kaeläinlääkäreiden ammattipätevyysvaatimuksista maidontuotantotiloja ja pieniä yrityksiä ajoittain 
valvovien virkaeläinlääkäreiden sekä teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia tekevien 
virkaeläinlääkäreiden osalta.  
 
2 §  Teurastustoiminnan valvojan pätevyysvaatimukset  
 
Pykälässä säädetään teurastamossa, poroteurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa toimivan vir-
kaeläinlääkärin ja virkaeläinlääkärin sijaisten pätevyysvaatimuksista. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan teurastamossa, poroteurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa val-
vontaa tekevän virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on komission delegoidun asetuksen 
(EU) 2019/624 13 artiklan 1 kohdan mukaisten vähimmäisvaatimusten lisäksi oikeus toimia laillistet-
tuna eläinlääkärinä. Vähimmäisvaatimuksista on säädetty tarkemmin edellä mainitun asetuksen liit-
teen II I luvussa. Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneen henkilön katsotaan 
hankkineen edellä mainitun pätevyyden osana opintojaan. Muualla opiskelleen eläinlääkärin pätevyy-
den arvioi Ruokavirasto edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvun mukaisesti. Tarvittaessa pätevyy-
den varmistamiseksi on järjestettävä koe. Ruokaviraston tekemä arviointi on tarpeen virkaeläinlääkä-
rin pätevyyden varmistamiseksi, koska eläinlääkärikoulutuksen sisältö eroaa EU:n jäsenmaiden vä-
lillä.  
 
Lihantarkastus eli elävien eläinten tarkastus (ante mortem -tarkastus) ja teurastuksen jälkeinen ruho-
jen ja muiden eläimen osien tarkastus (post mortem -tarkastus) on osa virallista valvontaa.  
 
Pykälän 2 momentissa säädetään, että pieniä yrityksiä kuten pienteurastamoita, pieniä poroteurasta-
moita tai pieniä riistan käsittelylaitoksia ajoittain valvovien virkaeläinlääkärien pätevyysvaatimuksena 
on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Säännöksessä hyödynnetään komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 a kohdan mahdollistamaa poikkeusta virkaeläinlääkärin am-
mattipätevyysvaatimuksesta. Poikkeuksen mukaan jäsenvaltiot voivat säätää kansallisia sääntöjä 
sellaisille virkaeläinlääkäreille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti ja vastaavat pienten yritysten tar-
kastamisesta. Pienten yritysten määrittelyssä voidaan käyttää komission suositusta 2003/361/EY 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan pykälässä säädetyt pätevyysvaatimukset koskevat myös sijaisia. 3 mo-
mentissa viitataan myös eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin (29/2000), jonka 
7 §:n 3 momentissa säädetään eläinlääketieteen opiskelijoiden toimimisesta tilapäisesti virkaeläinlää-
kärin tehtävissä teurastamoissa. Laissa on hyödynnetty komission delegoidun asetuksen 
(EU) 2019/624 13 artiklan 1 b kohdan mahdollisuutta laatia kansallisia sääntöjä eläinlääketieteen 
opiskelijan toimimisesta tilapäisesti virkaeläinlääkärin tehtävissä edellyttäen, että paikalla on pätevä 
virkaeläinlääkäri ja opiskelija on suorittanut edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvun teoriaopinnot.  
 
Pykälän asiasisältö oli jo aiemmassa lainsäädännössä. 
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3 §  Teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia tekevän virkaeläinlääkärin päte-

vyysvaatimukset  
 
Pykälän 1 momentissa säädetään, että ante mortem -tarkastuksia teurastamon ulkopuolella tekevän 
virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Momentissa 
hyödynnetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 a kohdan mahdollista-
maa poikkeusta virkaeläinlääkärin ammattipätevyysvaatimuksesta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat 
säätää kansallisia sääntöjä sellaisille virkaeläinlääkäreille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti ja teke-
vät ante mortem -tarkastuksia teurastamon ulkopuolella. 
 
Pykälän 2 momentissa säädetään, että Ruokaviraston on varmistettava virkaeläinlääkärin osaami-
sesta ennen hänen nimeämistään elintarvikelain 24 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaiseksi, alkuperä-
tilalla ja muualla teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia tekeväksi virkaeläinlääkäriksi. 
Vaatimus on tarpeen sen varmistamiseksi, että nimettävät virkaeläinlääkärit ovat perehtyneet ante 
mortem -tarkastusta koskevaan lainsäädäntöön. 
 
1 momentin asiasisältö oli jo aiemmassa lainsäädännössä, mutta 2 momentissa oleva Ruokaviraston 
varmistusvelvoite on uusi. 
 
4 §  Leikkaamon valvojan pätevyysvaatimukset 
 
Pykälässä säädetään leikkaamoa valvovan virkaeläinlääkärin sekä muun viranhaltijan kuin virkaeläin-
lääkärin pätevyysvaatimuksista.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan leikkaamoa valvovan virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on ko-
mission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 kohdan mukaisten vähimmäisvaatimusten 
lisäksi oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Vähimmäisvaatimuksista on säädetty tarkemmin 
edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvussa. Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suo-
rittaneen henkilön katsotaan hankkineen pätevyyden osana opintojaan. Muualla opiskelleen eläinlää-
kärin ammattipätevyyden arvioi Ruokavirasto edellä mainitun asetuksen liitteen II I luvun mukaisesti. 
Tarvittaessa pätevyyden varmistamiseksi on järjestettävä koe. 
 
Pykälän 2 momentissa säädetään, että pieniä leikkaamoita valvovien virkaeläinlääkärien pätevyy-
deksi riittää oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Säännöksessä hyödynnetään komission dele-
goidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 a kohdan mahdollistamaa poikkeusta virkaeläinlääkä-
rin ammattipätevyysvaatimuksesta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat säätää kansallisia sääntöjä sel-
laisille virkaeläinlääkäreille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti ja vastaavat pienten yritysten tarkas-
tamisesta. Komissio on antanut suosituksen 2003/361/EY mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä. 
 
Pykälän 3 momentissa säädetään leikkaamoa valvovan muun viranhaltijan kuin virkaeläinlääkärin 
pätevyysvaatimuksista. Leikkaamon valvojan ei unionin säännösten mukaan tarvitse olla virkaeläin-
lääkäri, vaan valvontaa voi tehdä toimivaltaisen viranomaisen nimeämä henkilö, joka täyttää komis-
sion delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 4 kohdan mukaiset vähimmäisvaatimukset. Vä-
himmäisvaatimuksista on säädetty tarkemmin edellä mainitun asetuksen liitteen II III luvussa. Sään-
nös koskee käytännössä muita kuin teurastamon, poroteurastamon tai riistan käsittelylaitoksen yh-
teydessä toimivia, kunnan valvomia leikkaamoja. Kansallisena pätevyysvaatimuksena viranhaltijalta 
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, joka voi olla ylempi tai alempi korkeakoulututkinto. 
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Pykälän 2 ja 3 momentin asiasisältö oli jo aiemmassa lainsäädännössä. 1 momentti on lisätty selven-
tämään virkaeläinlääkärin kelpoisuutta leikkaamon valvojaksi. 
 
5 §  Maidontuotantotilan ja kananmunapakkaamon valvojan pätevyysvaatimukset 

 
Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 49 artiklan 1 kohdan mukaan virkaeläinlääkärin 
on valvottava maito- ja ternimaitotiloja. Pykälän 1 momentissa säädetään, että maidontuotantotiloja 
valvovan virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Mo-
mentissa hyödynnetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 13 artiklan 1 a kohdan mah-
dollistamaa poikkeusta virkaeläinlääkärin ammattipätevyysvaatimuksesta, jonka mukaan jäsenvaltiot 
voivat säätää kansallisia sääntöjä sellaisille virkaeläinlääkäreille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti 
ja tekevät maidontuotantotilojen tarkastuksia. Kaikkien maidontuotantotilojen valvonnan voidaan kat-
soa olevan osa-aikaista. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan virkaeläinlääkärin on vastattava kananmunanpakkaamon valvonnasta. 
Kananmunapakkaamoja valvovien viranomaisten pätevyysvaatimuksista ei ole säädetty EU-lainsää-
dännössä, mutta kansallisen salmonellavalvonnan toimivuuden vuoksi on välttämätöntä säilyttää val-
vontavastuu edelleen kunnan virkaeläinlääkärillä. Siten esimerkiksi terveystarkastajat voivat aiem-
man käytännön mukaisesti edelleen valvoa kananmunapakkaamoita kunnan virkaeläinlääkärin val-
vonnassa. Kananmunapakkaamon valvonnasta vastaavan virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksena 
on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. 
 
Pykälän asiasisältö oli jo aiemmassa lainsäädännössä. 
 
6 §  Teurastustoimintaa valvovan valtion virkaeläinlääkärin kielitaitoa koskevat vaatimukset  
 
Kielitaitovaatimukset koskevat teurastamoa, poroteurastamoa tai riistan käsittelylaitosta sekä niiden 
yhteydessä olevia hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja valvovia ja lihantarkastusta tekeviä valtion pal-
veluksessa olevia virkaeläinlääkäreitä.  
 
Valtion ja kunnallisten viranomaisten henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta säädetään kielitaito-
laissa 424/2003. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä 
kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomai-
sen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kie-
len tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 
Kielitaitolain 434/2003 6 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poik-
keuksista 1 momentissa säädetyistä suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista vaatimuksista, jos 
työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttämistä edellyttävien työtehtävien jako viranomai-
sessa sen sallii taikka vaatimuksista poikkeamiselle on muita erityisen painavia syitä. 
 
Tämän asetuksen 6 §:llä poiketaan kielitaitolain 424/2003 6 §:n 1 momentista. Siten kielitaitoa kos-
kevana perusvaatimuksena valtion virkasuhteisiin on kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai ruot-
sin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä 
suullinen ja kirjallinen taito. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia virkasuhteita, joissa tehtäviin kuu-
luu teurastamon, poroteurastamon tai riistan käsittelylaitoksen valvonnan ja lihantarkastuksen johta-
minen, eli johtavia virkaeläinlääkäreitä ja heidän sijaisiaan. Heiltä vaaditaan kielitaitolain 424/2003 
6 §:n 1 momentin mukaista kielitaitoa. Kielitaitoa koskeva poikkeus helpottaa virkaeläinlääkärien rek-
rytointeja teurastamoihin.  
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Pykälän asiasisältö oli jo aiemmassa lainsäädännössä. 
 
7 §  Voimaantulo 
 
Asetus tuli voimaan samanaikaisesti elintarvikelain kanssa 21.4.2021. Asetuksella kumotaan valtio-
neuvoston asetus 72/2020. 
 
Asetuksessa on siirtymäsäännös, jonka mukaan asetuksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantu-
loa syntyneisiin virkasuhteisiin.  
 


