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UTKAST 10.4.2019 
 
 
 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning 
av veterinäryrket 
 
 
 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 
 
I denna proposition föreslås det att lagen om utövning av veterinäryrket ändras så, att veterinärmedicine 
studerande efter föreskrivna avlagda studier får utöva veterinäryrket som vikarie för en tjänsteveterinär 
som övervakar ett slakteri. Genom de föreslagna bestämmelserna börjar man tillämpa ett undantag som 
gäller kompetenskraven för tjänsteveterinärer som de nya EU-bestämmelserna om köttbesiktning och 
kontroll i anslutning därtill medger. En studerande får endast arbeta i ett sådant slakteri där samtidigt 
en tjänsteveterinär som uppfyller kompetenskraven ständigt är närvarande. Målet med propositionen är 
att underlätta tillgången till vikarier för tjänsteveterinärer samt att på så vis trygga kontinuiteten i 
köttbesiktningen. 
 
Lagen avses träda i kraft den 14 december 2019. 
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MOTIVERING 
 
1. EU-rättsaktens målsättning och huvudsakliga innehåll 

 
Tidigare föreskrevs det om offentlig kontroll av animaliska livsmedel samt om kompetenskraven för 
personer som utför köttbesiktning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 om 
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av 
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Förordningen har emellertid ersatts med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel, (kontrollförordningen). 
Genom förordningen förenhetligas tillsynen över jordbruks- och livsmedelskedjan och förenklas 
lagstiftningen angående den. Förordningen kommer att börja tillämpas den 14 december 2019. 
 
Enligt artikel 3.32 i kontrollförordningen avses med officiell veterinär en veterinär som genom 
anställning eller på annat sätt har utnämnts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga 
kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. I artikel 18 i 
förordningen och i delegerade förordningar som antagits med stöd av den föreskrivs om officiella 
veterinärers uppgifter och kompetenskrav i fråga om kontroll av produktionen av produkter av 
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Kontrolluppgifter som hänför sig till 
köttproduktion såsom ante mortem- och post mortem-besiktningar samt kontroll av hygienen vid 
köttproduktionen, djurens hälsa och djurskyddet fastställs i regel som uppgifter för officiella veterinärer, 
men under vissa förutsättningar kan officiella assistenter eller personer som hör till personalen vid 
anläggningen utföra vissa kontrolluppgifter under den officiella veterinärens kontroll eller ansvar. 
 
Med stöd av kontrollförordningen har kommissionens delegerade förordning (EU) .../... om särskilda 
bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och 
återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/625 [Bryssel 8.2.2019; C(2019) 10 final, ännu inte publicerad]. Enligt artikel 13.1 första 
stycket i den delegerade förordningen ska en officiell veterinär som utför uppgifter som gäller offentlig 
kontroll som avses i artikel 18 i kontrollförordningen bl.a. i slakterier uppfylla de minimikrav som 
framgår av kapitel I i bilaga II i den delegerade förordningen. Enligt artikel 13.1 andra stycket b i den 
delegerade förordningen kan medlemsstaterna emellertid avvika från denna huvudregel med stöd av 
nationella bestämmelser om att veterinärmedicine studerande temporärt får utföra uppgifter som hör till 
en officiell veterinär då den officiella veterinären är närvarande, om studeranden har visat sin kompetens 
i de ämnen som nämns i kapitel I.3 i bilaga II. 
 
2. Nuläge och bedömning av nuläget 
 
I lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) regleras om vem som har rätt att utöva veterinäryrket 
i Finland. Enligt 7 § 1 mom. i lagen har en veterinärmedicine studerande som i Finland har avlagt 
veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom 
veterinärmedicine licentiatexamen enligt förordning av jord- och skogsbruksministeriet, rätt att i högst 
tre år utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär. Denna rätt uppkommer efter de fem 
första åren av studier inom utbildningsprogrammet för veterinärmedicin som omfattar sammanlagt sex 
år. Enligt paragrafens 2 mom. kan Livsmedelsverket av särskilt grundad anledning bevilja motsvarande 
rätt även till personer som studerar till veterinär i andra stater inom Europeiska unionen. Enligt lagens 
44 § är universitetet skyldigt att omedelbart underrätta Livsmedelsverket om de personer som har 
fullgjort den rätt som avses i 7 § 1 mom. och enligt lagens 32 § är Livsmedelsverket skyldigt att i 
registret föra in uppgifter om studerande som med stöd av 7 § har rätt att utöva veterinäryrket och ge 
utövaren ett identifikationsnummer. 
 
Enligt lagens 43 § får till tjänst eller befattning som veterinär hos staten, en kommun eller en 
sammanslutning eller till annan tjänst eller befattning som veterinär endast en legitimerad veterinär 
utnämnas, förordnas eller antas. En tjänst eller befattning kan temporärt skötas även av en 
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veterinärmedicine studerande som avses i 7 § om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Kompetenskrav för tjänsteförhållanden varom regleras någon annanstans kan således utgöra ett hinder 
för studerandens möjligheter att arbeta som vikarie. 
 
Enligt 43 § i livsmedelslagen (23/2006) utför Livsmedelsverket köttbesiktning i slakterier och 
inrättningar för vilthantering. Regionförvaltningsverket utför köttbesiktning i renslakterier. Enligt 
veterinärvårdslagen (765/2009) kan kommunen sköta sådan köttbesiktning och övervakning i 
anslutning därtill som i livsmedelslagen eller med stöd av den ålagts staten, om kommunen har ingått 
ett avtal om detta med Livsmedelssverket. 
 
Enligt 35 § i livsmedelslagen ska den tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till 
livsmedelstillsynen ha för uppgiften lämplig högskoleexamen eller vid behov en sådan behörighet som 
förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Enligt paragrafen utfärdas närmare bestämmelser genom 
förordning av statsrådet om behörighetsvillkoren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter 
uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen. De bestämmelser som gäller behörighetsvillkoren för en 
tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri och som hänför sig till genomförandet av Europaparlamentets 
och rådet förordning (EG) nr 854/2004 ingår i 8 och 8 a § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn  
(420/2011). Enligt bestämmelserna får endast en legitimerad veterinär vara verksam i tjänsten i fråga 
eller i ett tjänsteförhållande för viss tid. 
 
Veterinärmedicine studerande hade tidigare möjlighet att efter tre års studier även arbeta som vikarier 
för tjänsteveterinärer vid slakterier, men denna möjlighet upphörde för ca tio år sedan med anledning 
av Europeiska unionens bestämmelser. Den definition av officiell veterinär som ingick i unionens 
bestämmelser förutsatte att uppgifterna sköts av en veterinär och enligt kommissionens skriftliga 
tolkning kunde definitionen inte omfatta veterinärmedicine studerande. Definitionen har inte ändrats 
till denna del men i den delegerade förordning (EU) .../... som antagits med stöd av kontrollförordningen 
har tagits in en uttrycklig bestämmelse som medger nationella undantag som gäller studerandes 
möjligheter att arbeta som vikarie för en officiell veterinär för viss tid. 
  
Erfarenheterna av veterinärmedicine studerandenas verksamhet som vikarier är huvudsakligen goda. 
Studerandena är motiverade och de har aktuell information i frågor som gäller köttbesiktning. Förut 
ledde eventuella arbetsinsatser av studerande till att vikariebristen, som ofta förekom särskilt under 
semestertider, lättade. Under de senaste åren har man försökt minska behovet av vikarier vid 
Livsmedelsverket, tidigare Livsmedelssäkerhetsverket, genom arbetsarrangemang inom den ordinarie 
personalen, men trots detta har verket haft upprepade svårigheter att få tillräckligt med vikarier för 
veterinärer till slakterierna. I slakterier som övervakas av Livsmedelsverket arbetar samtidigt mellan en 
och sex tjänsteveterinärer. 
 
För att minska de problem som hänför sig till tillgången på vikarier vore det ändamålsenligt att på nytt 
göra det möjligt för studerande att arbeta som vikarier.  Många veterinärer är också yrkesmässigt 
inriktade på andra uppgifter än livsmedelstillsyn. Dessutom är slakterierna ofta belägna på små orter 
och utexaminerade veterinärer vill inte nödvändigtvis flytta dit t.ex. för semestervikariat under 
sommaren. De svårigheter som hänför sig till tillgången på vikarier har ökat belastningen i 
tjänsteveterinärernas arbete. 
 
 
3. Förslagen och deras konsekvenser 

 
3.1 De viktigaste förslagen 
 
Det föreslås att det till lagen om utövning av veterinäryrket fogas bestämmelser enligt vilka studerande 
som avlägger veterinärmedicine licentiatexamen får utöva veterinäryrket temporärt som vikarie för en 
tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Eftersom man genom bestämmelserna kommer att ta i bruk 
ett undantag i fråga om kompetenskraven för tjänsteveterinär som EU-rättsakten medger, kommer de 
avgränsningar i bestämmelserna som krävs enligt nämnda rättsakt att utföras. 
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En vikarie för en tjänsteveterinär ska för det första uppfylla de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 
andra stycket b i den delegerade förordningen (EU) .../.... Detta innebär i praktiken att det vore möjligt 
för studerande att arbeta i ett slakteri efter avlagda ca fyra första års studier inom utbildningsprogrammet 
för veterinärmedicin. I andra veterinära uppgifter, t.ex. på en veterinärmottagning, får en studerande 
arbeta som vikarie för en veterinär först efter att fem års studier inom utbildningsprogrammet har 
avlagts.  
 
En studerande kan endast arbeta i ett slakteri där samtidigt minst en legitimerad veterinär som uppfyller 
kompetenskraven ständigt är närvarande. Ändringen gäller således inte tillsynen över de allra minsta 
slakterierna och inte heller renslakterier. Då kravet uppfylls saknar det betydelse om slakteriet 
övervakas av Livsmedelsverket eller kommunen med stöd av ett avtal. 
 
3.2 De huvudsakliga konsekvenserna 
 
Propositionens konsekvenser för statsfinanserna uppskattas vara neutrala. Det kan innebära ett visst 
merarbete för Livsmedelsverket på grund av administreringen och registreringen av de föreslagna 
temporära rättigheterna och på grund av anvisningar som gäller ändringen. Mängden merarbete är störst 
i det skede då ändringen träder i kraft och beror delvis på det sätt registreringen av rättigheterna 
genomförs. Registreringen av rättigheterna kommer att gälla uppskattningsvis ca 15–20 studerande per 
år. Däremot bidrar ändringen till att eliminera det extra arbete som hänför sig till rekryteringen av 
vikarier. De kostnader som hänför sig till myndighetsuppgifterna täcks inom ramen för rambesluten för 
förvaltningsområdet och de anslag och årsverken som anges i statsbudgetarna. För tillsynen över 
slakterierna tas avgifter ut av företagen till staten. 
 
Den föreslagna ändringen kommer att minska de svårigheter som hänför sig till rekryteringen av 
vikarier för tjänsteveterinärer och minska risken för störningar i fråga om köttbesiktningen som beror 
på dessa. Ändringen gör det också möjligt för veterinärmedicine studerande att ta emot vikariat som 
kräver veterinärs kompetens tidigare än för närvarande, vilket är positivt med tanke på studerandenas 
yrkesmässiga utveckling. 
 

 
 

4. Remissvar 
 
 

5. Specialmotivering 
 

7 §. Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket. Paragrafen ändras genom 
att ett nytt 3 mom. fogas därtill med bestämmelser om rätten för en studerande som avlägger 
veterinärmedicine licentiatexamen att utöva veterinäryrket temporärt som vikarie för en veterinär som 
övervakar ett slakteri. För att man ska kunna arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär, förutsätts att 
studeranden uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i den delegerade 
förordningen (EU) .../.... Det föreslås att en studerande endast får arbeta i ett slakteri där samtidigt en 
legitimerad veterinär ständigt är närvarande. 
 
En studerandes möjlighet att ta emot vikariat som tjänsteveterinär föreslås börja från och med det att 
Livsmedelsverket har fastställt att studeranden uppfyller utbildningskraven, dvs. konstaterat att de 
ämnesområden som nämns i kapitel I.3 i bilaga II i den delegerade förordningen (EU) .../... har tenterats 
med godkänt vitsord. Det ska säkerställas att utbildningskraven uppfylls från fall till fall i samband med 
att Livsmedelsverket eller alternativt kommunen för första gången anställer studeranden som vikarie 
för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. I detta sammanhang ska Livsmedelsverket i det 
veterinärregister som avses i lagens 32 § föra in uppgifter om en begränsad rätt för studeranden att 
arbeta som vikarie och ge ett identifikationsnummer, om inte studeranden redan har ett sådant med stöd 
av den rätt som avses i 7 § 1 mom. 
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Det föreslås inga bestämmelser om någon maximilängd för enskilda vikariat utan bedömningen av 
uppfyllandet av kravet på att vikariatet är temporärt ska utföras då personen anställs. Enligt paragrafens 
3 mom. upphör studerandens rätt att ta emot vikariat fyra år efter det att rätten uppkom. Oberoende av 
i vilken takt studerandens studier framskrider ska den bakre gränsen dock alltid utgöras av den tidpunkt 
då den allmänna rätt att arbeta som vikarie under tre år som avses i paragrafens 1 mom. upphör.  
 
Det föreslagna 3 mom. utgör en undantagsbestämmelse i förhållande till paragrafens 1 och 2 mom. Det 
är möjligt att arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär i ett slakteri efter att utbildningskraven har 
uppfyllts även om personen inte ännu har den allmänna rätt att vara vikarie som avses i paragrafens 1 
mom. Däremot kan inte heller en person som har fått den rätt som avses i 1 mom. vara vikarie för en 
tjänsteveterinär i slakterier där en legitimerad veterinär inte är ständigt närvarande. 
 
En studerande som har rätt att arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär omfattas av den tillsyn som 
föreskrivs i lag liksom andra utövare av veterinäryrket. Enligt 10 § i nämnda lag omfattar rätten att 
utöva veterinäryrket rätt att ordinera läkemedel samt enligt bestämmelserna i kap. 4 i lagen om 
medicinsk behandling av djur (387/2014) rätt att skaffa läkemedel från ett apotek eller en 
läkemedelspartiaffär samt  rätt att överlåta läkemedel bl.a. till djurets ägare eller innehavare. 
Rättigheterna får emellertid endast användas för veterinärmedicinska eller veterinära ändamål, dvs. i 
den yrkesmässiga roll som personen enligt lag har rätt att vara verksam. Det arbete som utförs av en 
tjänsteveterinär i ett slakteri omfattar inte medicinsk behandling av djur, således har de rättigheter som 
anknyter till ordinering och överlåtelse av läkemedel ingen betydelse med tanke på studerande som har 
rätt att övervaka slakterier. Verksamhetens karaktär förutsätter inte med avseende på apoteken eller det 
allmänna behovet av information att uppgifter om studerande som har rätt att övervaka slakterier lämnas 
ut i den offentliga informationstjänst som avses i lagens 33 a §. Enligt paragrafen får Livsmedelsverket 
emellertid överväga detta. 
 
6. Bestämmelser på lägre nivå än lag 

 
I de föreslagna bestämmelserna ingår inga nya bemyndiganden att utfärda förordning. Det 
bemyndigande som ingår i den paragraf som föreslås ändrad om att utfärda närmare bestämmelser om 
studieprestationer som utgör en förutsättning för att få den i paragrafens 1 mom. avsedda temporära rätt 
att utöva veterinäryrket ingår redan i gällande paragraf och hänför sig egentligen inte till den ändring 
som nu föreslås. 
 
Den föreslagna ändringen samt de ändringar som genomförandet av den delegerade förordningen (EU) 
.../... förutsätter ska utföras i de bestämmelser på förordningsnivå som gäller en tjänsteveterinärs 
behörighetsvillkor och som utfärdats med stöd av livsmedelslagen. 

 
7. Ikraftträdande 

 
Lagen föreslås träda i kraft den 14 december 2019 när kontrollförordningen och den delegerade 
förordningen (EU) .../... börjar tillämpas. Eftersom det inte är fråga om genomförande av en förpliktelse 
enligt den delegerade förordningen utan om ett nationellt undantag som förordningen medger, är den 
nämnda tidtabellen för ikraftträdandet inte den enda möjliga men dock ändamålsenlig med beaktande 
av behovet att de i punkt 6 i denna proposition nämnda övriga bestämmelser om behörighetsvillkor som 
förutsätts för genomförandet av den delegerade förordningen ska träda i kraft vid nämnda tidpunkt. 
 
Lagförslaget kan enligt regeringens uppfattning godkännas i vanlig lagstiftningsordning.  
 
 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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      Lagförslag 
 

 
Lag 

om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 7 §, sådan den lyder i lag 301/2006, som följer: 
 
 

7 § 
 

Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket 
 

En person som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort 
erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen får före sin legitimation som 
veterinär temporärt, i högst tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär eller för 
en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från den tidpunkt då denna rätt uppkom. 
Livsmedelsverket kan av särskilda skäl förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de studieavsnitt som utgör en förutsättning 
för uppkomsten av denna rätt. 
 
Livsmedelsverket kan av särskilt grundad anledning bevilja sådana personer som i andra stater inom 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet studerar till veterinär och som har 
avlagt studier motsvarande veterinärmedicine kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda studieavsnitt rätt 
att temporärt utöva veterinäryrket. 
 
Med avvikelse från bestämmelserna i 1 och 2 mom. får som vikarie för en tjänsteveterinär som 
övervakar ett slakteri temporärt arbeta en veterinärmedicine studerande som i Finland avlägger 
veterinärmedicine licentiatexamen och som uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra 
stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU)  .../...  om särskilda bestämmelser för utförandet 
av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande 
musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Rätt att temporärt 
arbeta som vikarie uppkommer från det att Livsmedelsverket har konstaterat att utbildningskraven 
uppfylls och upphör fyra år efter det att rätten uppkom eller senast då den rätt som avses i 1 mom. 
upphör. En studerande får vara verksam endast i ett sådant slakteri där samtidigt en legitimerad veterinär 
ständigt är närvarande. 
___________ 
 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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Bilaga  
Paralleltext 

  
Lag 

om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 7 §, sådan den lyder i lag 301/2006, som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

7 § 

Veterinärmedicine studerande såsom 
temporär utövare av veterinäryrket 

 
En person som i Finland har avlagt 

veterinärmedicine kandidatexamen och som 
har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom 
veterinärmedicine licentiatexamen får före sin 
legitimation som veterinär temporärt, i högst 
tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en 
legitimerad veterinär eller för en sådan 
veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas 
från den tidpunkt då denna rätt uppkom. 
Livsmedelsverket kan av särskilda skäl 
förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
närmare bestämmelser om de studieavsnitt 
som utgör en förutsättning för uppkomsten av 
denna rätt. 

Livsmedelsverket kan av särskilt grundad 
anledning bevilja sådana personer som i andra 
stater inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
studerar till veterinär och som har avlagt 
studier motsvarande veterinärmedicine 
kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda 
studieavsnitt rätt att temporärt utöva 
veterinäryrket. 

 
 
 

7 § 

Veterinärmedicine studerande såsom 
temporär utövare av veterinäryrket 

 
En person som i Finland har avlagt 

veterinärmedicine kandidatexamen och som 
har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom 
veterinärmedicine licentiatexamen får före sin 
legitimation som veterinär temporärt, i högst 
tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en 
legitimerad veterinär eller för en sådan 
veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas 
från den tidpunkt då denna rätt uppkom. 
Livsmedelsverket kan av särskilda skäl 
förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
närmare bestämmelser om de studieavsnitt 
som utgör en förutsättning för uppkomsten av 
denna rätt. 

Livsmedelsverket kan av särskilt grundad 
anledning bevilja sådana personer som i andra 
stater inom Europeiska unionen eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
studerar till veterinär och som har avlagt 
studier motsvarande veterinärmedicine 
kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda 
studieavsnitt rätt att temporärt utöva 
veterinäryrket. 

Med avvikelse från bestämmelserna i 1 och 
2 mom. får som vikarie för en tjänsteveterinär 
som övervakar ett slakteri temporärt arbeta 
en veterinärmedicine studerande som i 
Finland avlägger veterinärmedicine 
licentiatexamen och som uppfyller de 
utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra 
stycket b i kommissionens delegerade 
förordning (EU)  .../...  om särskilda 
bestämmelser för utförandet av offentlig 
kontroll av produktion av kött och för 
produktions- och återutläggningsområden för 
levande musslor i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/625. Rätt att temporärt arbeta som 
vikarie uppkommer från det att 
Livsmedelsverket har konstaterat att 
utbildningskraven uppfylls och upphör fyra år 
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efter det att rätten uppkom eller senast då den 
rätt som avses i 1 mom. upphör. En 
studerande får vara verksam endast i ett 
sådant slakteri där samtidigt en legitimerad 
veterinär ständigt är närvarande. 

___________ 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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UTKAST 10.4.2019 
 
  

Statsrådets förordning 
 

om ändring av statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 
 
I enlighet med statsrådets beslut 
upphävs i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (420/2011) 6 § samt 
ändras 5 §, 7 § 2 mom. samt 8–8 b §, av dem 8 a och 8 b § sådana de lyder i förordning 335/2016, som 
följer: 
 

5 § 
 

Handläggning av anmälningar om livsmedelslokaler 
 

Behandlingen av en anmälan om en livsmedelslokal omfattar registreringen av uppgifterna om 
livsmedelslokalen i Livsmedelsverkets databas över tillsynsobjekt samt en preliminär riskbedömning av 
livsmedelslokalen enligt det riksprogram för livsmedelstillsynen som avses i 47 § i livsmedelslagen.  

 
7 § 

 
Beslut om godkännande 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Till beslutet ska i enlighet med 46 och 47 § i förvaltningslagen (434/2003) fogas antingen en anvisning för 
begäran om omprövning eller en besvärsanvisning. I samband med godkännande och villkorat godkännande 
ger Livsmedelsverket anläggningen ett godkännandenummer. Företagaren ska förvara 
ansökningshandlingarna och beslutet om godkännande på anläggningen, där de ska vara tillgängliga för den 
myndighet som övervakar anläggningen. 
 

8 § 
 

Behörighetsvillkor för tillsyn vid styckningsanläggningar och hönsäggspackerier 
 
Behörighetsvillkor för tjänsteinnehavare som övervakar styckningsanläggningar är en lämplig 
högskoleexamen samt sådan yrkeskompetens som avses i artikel 13.4 i kommissionens delegerade 
förordning (EU)  .../...  om  särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött 
och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/625. 
 
Tjänsteveterinären i kommunen ansvarar för tillsynen vid hönsäggspackerier.  
 
 

8 a § 
 

Behörighetsvillkor för yrkeskvalifikationer hos tjänsteveterinärer som övervakar slakteriverksamhet eller 
mjölkgårdar 

 
Ett behörighetsvillkor för tjänsteveterinärer som övervakar slakterier, renslakterier eller 
vilthanteringsanläggningar och utför köttbesiktning eller övervakar mjölkgårdar är att tjänsteveterinären har 
rätt att vara verksam som legitimerad veterinär. 
 
Behörighetsvillkor är utöver det som föreskrivs i 1 mom. sådan yrkeskompetens som avses i artikel 13.1 
första stycket i den förordning som nämns i 8 § 1 mom. och som Livsmedelsverket bedömer i enlighet med 
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kap. I i bilaga II i nämnda förordning. Den som har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen anses dock ha 
förvärvat dessa yrkeskvalifikationer som ett led i sina studier. 
 
Det som föreskrivs i 2 mom. gäller inte tjänsteveterinärer till vars uppgifter hör att endast tidvis övervaka 
verksamheten vid små företag eller mjölkgårdar eller utföra ante mortem -besiktningar utanför slakterier. 
 
De behörighetsvillkor som föreskrivs i denna paragraf gäller även vikarier. Föreskrifter om 
veterinärmedicine studerandes rätt att fungera som vikarie för tjänsteveterinärer som övervakar slakterier och 
utför köttbesiktning ingår emellertid i 7 § 3 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000). 
 
 

8 b § 
 

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för statens tjänsteveterinärer som övervakar 
slakteriverksamhet 

 
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för statsanställda tjänsteveterinärer som övervakar slakterier, 
renslakterier eller vilthanteringsanläggningar och utför köttbesiktning vid tvåspråkiga myndigheter är 
kunskaper i finska eller svenska och vid enspråkiga myndigheter goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
myndighetens språk. För ett tjänsteförhållande där det ingår i uppgifterna att leda tillsyn och köttbesiktning 
som utförs i en anläggning är behörighetsvillkoret dock sådana språkkunskaper som anges i 6 § 1 mom. i 
lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). 
 
Bestämmelser om de språkkunskaper som krävs av de anställda vid kommunala myndigheter finns i den lag 
som nämns i 1 mom. 
 

——— 
 
Denna förordning träder i kraft den         20  . 
 
Den som sköter uppgifter som nämns i 8 a § 1 mom. i ett tjänsteförhållande som har uppkommit före denna 
förordnings ikraftträdande får oberoende av denna förordning fortsätta att sköta uppgifterna i det 
tjänsteförhållandet. 
 
Helsingfors den       20   
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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELINTARVIKEVALVONNASTA ANNETUN 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 

 
YLEISPERUSTELUT 

Nykytila 
 

Elintarviketuotantoa valvovien virkaeläinlääkäreiden säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
 
Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan on lähtökohtaisesti suoritettava elintarvikevalvon-
ta alueellaan. Lain 43 §:n mukaan Ruokavirasto kuitenkin tarkastaa lihan teurastamossa ja 
riistan käsittelylaitoksessa ja aluehallintovirasto poroteurastamossa. Eläinlääkintähuoltolain 
(765/2009) 15 §:n mukaan kunta voi hoitaa valtion tehtäväksi elintarvikelaissa tai sen nojalla 
säädetyn lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan, jos kunta on tehnyt siitä Ruokavi-
raston kanssa sopimuksen.  
 
Elintarvikelain 35 §:n mukaan elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavalla viranhaltijalla on ol-
tava tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tarvittaessa Euroopan unionin lainsäädän-
nössä edellytetty pätevyys. Pykälän mukaan tarkempia säännöksiä elintarvikevalvonnan teh-
täviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista ja täydennyskoulutuksesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (420/2011) 8 §:n mukaan kunnan 
on järjestettävä maidontuotantotilojen valvonta siten, että niitä valvoo kuntaan virkasuhtees-
sa oleva eläinlääkäri ja kananmunanpakkaamojen valvonta siten, että niiden valvonnasta vas-
taa kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. 
 
Mainitun asetuksen 8 a §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen, johon kuuluu 
valvoa teurastamoja, poroteurastamoja, riistan käsittelylaitoksia ja leikkaamoja ja suorittaa 
lihantarkastusta, on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Kelpoisuusvaatimuksena on 
lisäksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestä-
mistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan III jakson IV luvun A osassa tarkoitettu ammattipäte-
vyys, jonka Ruokavirasto arvioi mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla. EU-asetuksen liit-
teessä on luettelo aihealueista, joiden tuntemus eläinlääkärin on osoitettava suorittamalla 
toimivaltaisen viranomaisen järjestämä koe, sekä vaatimus vähintään 200 tuntia kestävän 
käytännön harjoittelun suorittamisesta ennen itsenäisen toiminnan aloittamista.  
 
EU-asetuksen liitteessä säädetään kuitenkin mahdollisuudesta olla vaatimatta koetta, jos 
kaikki tarvittava tieto on hankittu osana ylempää korkeakoulututkintoa tai tutkintoon johta-
neiden jatko-opintojen kautta. Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a 
§:ssä säädetään tästä johtuen, että sen joka on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tut-
kinnon, katsotaan hankkineen ammattipätevyyden osana opintojaan. Näin ollen EU-
asetuksen mukaisilla erityisillä pätevyysvaatimuksilla on Suomessa merkitystä lähinnä otet-
taessa virkaan tai virkasuhteeseen ulkomailla eläinlääkäriksi opiskelleita henkilöitä. 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan III jak-
son IV luvun A osan 7 kohtaan sisältyy myös säännös, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa erityisiä poikkeussääntöjä osa-aikaisesti työskenteleville virkaeläinlääkäreille, jot-
ka vastaavat pienten yritysten tarkastamisesta. Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 8 a §:n 2 momentissa säädetään tämän mukaisesti, että EU-asetuksen mukaista 
erityistä pätevyyttä ei edellytetä virkasuhteessa, jossa suoritettava lihantuotannon valvonta 
koskee ainoastaan pienten yritysten harjoittamaa poroteurastamotoimintaa ja jossa kyseistä 
valvontaa suoritetaan vain aika ajoin. 

 
Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 b §:ssä säädetään lihantarkas-
tustehtävissä toimivien valtion virkaeläinlääkäreiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaati-
muksista. Säännökset on annettu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta an-
netun lain (424/2003, kielitaitolaki) 6 §:n 3 momentin nojalla. Kielitaitoa koskevana kelpoi-
suusvaatimuksena valtion virkasuhteeseen on kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai 
ruotsin kielen ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjal-
linen taito. Virkasuhteeseen, jonka tehtäviin kuuluu laitoksessa suoritettavan valvonnan ja li-
hantarkastuksen johtaminen, kelpoisuusvaatimuksena on kuitenkin kielitaitolain 6 §:n 1 
momentissa säädetty kielitaito. Kielitaitovaatimukset lisättiin asetukseen vuonna 2016, ja 
niiden tarkoituksena oli mahdollistaa poikkeaminen kielitaitolain mukaisesta toisen kotimai-
sen kielen taitoa koskevasta vaatimuksesta siltä osin kuin se on mahdollista työtehtäviä ja-
kamalla eli niissä teurastamoissa, joissa työskentelee useampi virkaeläinlääkäri. Muutoksella 
pyrittiin vähentämään teurastamoissa toistuneita pätevien tarkastuseläinlääkäreiden rekry-
tointiin liittyneitä vaikeuksia. 

 
Kelpoisuusvaatimuksiin liittyvä uusi EU-lainsäädäntö 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 on korvattu uudella virallisesta 
valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön 
ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sään-
töjen soveltamisen varmistamiseksi annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2017/625 (valvonta-asetus). Asetuksella yhtenäistetään maatalous- ja elintarvikeketjun 
valvontaa ja yksinkertaistetaan sitä koskevaa lainsäädäntökehystä. Asetusta aletaan pääosin 
soveltaa 14 päivästä joulukuuta 2019. 
 
Valvonta-asetuksen 3 artiklan 32 kohdan mukaan virkaeläinlääkärillä tarkoitetaan toimivaltai-
sen viranomaisen joko henkilöstön jäseneksi tai muutoin nimittämää eläinlääkäriä, jolla on 
asianmukainen pätevyys virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseksi. 
Asetuksen 18 artiklassa ja sen nojalla säädetään virkaeläinlääkärin tehtävistä ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotannon valvonnan osalta. Virkaeläinlääkäriä edelly-
tetään lihantuotannon sekä maidontuotannon valvonnassa. Artiklan mukaan komissiolla on 
toimivalta antaa delegoituja säädöksiä virkaeläinlääkäriä koskevista erityisistä vähimmäiskou-
lutusvaatimuksista. 

 
Valvonta-asetuksen nojalla on annettu lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suoritta-
misesta sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissään-
nöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annettu ko-
mission delegoitu asetus (EU) …/… [Bryssel 8.2.2019; C(2019) 10 final, vielä julkaisema-
ton]. Sen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan valvonta-asetuksen 18 artik-
lassa tarkoitettuja virallisen valvonnan tehtäviä suorittavan virkaeläinlääkärin tulee täyttää de-
legoidun asetuksen liitteessä II olevassa I luvussa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Nämä vaa-
timukset vastaavat pääosin aiempia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
854/2004 liitteen vaatimuksia, mutta uutta on se, että aiemmin vain teurastamotoiminnan val-
vojia koskeneet vaatimukset koskevat myös maitotiloja valvovia virkaeläinlääkäreitä. 
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Delegoidun asetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin säätää kansallisia erityissäännöksiä sellaisia virkaeläinlääkäreitä varten, jotka 
työskentelevät osa-aikaisesti ja ainoastaan suorittavat alkutuotannon virallista valvontaa, eri-
tyisesti maitotilojen tarkastuksia tai ante mortem -tarkastuksia teurastamojen ulkopuolella. Li-
säksi mainitussa alakohdassa mahdollistetaan nykyiseen tapaan kansalliset poikkeussäännök-
set osa-aikaisesti työskenteleviä virkaeläinlääkäreitä varten, jotka ovat vastuussa pienten yri-
tysten tarkastamisesta.  
 
Lisäksi delegoidun asetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohta mahdollistaa 
aiemmasta poiketen kansalliset säännökset eläinlääketieteen opiskelijoiden toimimisesta tila-
päisesti virkaeläinlääkärin tehtävissä. [Kyseiset kansalliset säännökset on lailla …/… lisätty 
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 §:n 3 momenttiin. Laki tulee 
voimaan  päivänä  kuuta   .] 
 
Leikkaamojen valvojan ei unionin säännösten mukaan tarvitse olla virkaeläinlääkäri, vaan 
valvontaa voi suorittaa toimivaltaisen viranomaisen nimeämä henkilöstö, joka täyttää dele-
goidun asetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaiset pätevyysvaatimukset. Nämä vaatimukset 
puolestaan viittaavat asetuksen liitteessä II olevassa III luvussa esitettyihin vähimmäisvaati-
muksiin. Leikkaamon valvojan on tullut saada virkaeläinlääkärin valvonnassa 500 tuntia ope-
tusta liitteessä luetelluista aihealueista. Opetuksesta vähintään 400 tuntia on oltava käytännön 
opetusta. Osaaminen testataan toimivaltaisen viranomaisen järjestämällä kokeella. 

 
Nykytilan arviointi 

 
Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset on tarpeen päivittää 
vastaamaan valvonta-asetusta ja sen nojalla annettua delegoitua asetusta (EU) .../…  
 
Teurastamojen, poroteurastamojen ja riistan käsittelylaitosten valvontaa ja lihantarkastusta 
suorittavien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuutta koskevat asetuksen 8 a §:n säännökset vas-
taavat sisältönsä puolesta uusia EU-säännöksiä. Näiden säännösten osalta riittäisi siten lähtö-
kohtaisesti teknisluonteinen muutos, jolla viittaus Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseen (EY) N:o 854/2004 kohdennetaan delegoidun asetuksen (EU) …/… säännöksiin. 
Asetukseen on mahdollista myös lisätä muitakin pieniä laitoksia kuin poroteurastamoja val-
vovien sekä teurastamon ulkopuolella ante mortem -tarkastuksia suorittavien virkaeläinlää-
käreiden pätevyyttä koskeva poikkeus. 

 
Maitotilan valvojan kelpoisuutta koskevia säännöksiä on delegoidun asetuksen (EU) .../… 
vuoksi tarpeen muuttaa. Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 8 §:n mukaan riittää, et-
tä valvoja on eläinlääkäri, kun taas delegoidun asetuksen 13 artiklan mukaan valvojan tulee 
lähtökohtaisesti täyttää samat erityiset pätevyysvaatimukset kuin lihantuotantoa valvovien 
virkaeläinlääkäreiden. Delegoitu säännös mahdollistaa maidontuotannon valvontaa koskevat 
kansalliset poikkeussäännöt, mutta ne tulee rajata koskemaan valvojia, jotka suorittavat mai-
totilojen valvontaa osa-aikaisesti. 
 
Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt teurastustoimintaa valvovien virkaeläinlääkäreiden 
kelpoisuusvaatimukset koskevat paitsi vakituisia virkoja myös määräaikaisia virkasuhteita. 
Asetuksessa olisi kuitenkin tarpeen ottaa huomioon, että eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetussa laissa mahdollistetaan delegoidun asetuksen (EU) .../…  sallimalla tavalla [1 
päivästä tammikuuta 2020] alkaen eläinlääketieteen opiskelijan toimiminen tietyin ehdoin 
teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena. 
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Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä edellytetään, että leikkaa-
moja valvoo ja kanamunanpakkaamojen valvonnasta vastaa eläinlääkäri. Vaatimus ei ole 
EU-säädösten edellyttämä, mutta kananmunanpakkaamoja koskevan kansallisen vaatimuk-
sen säilyttämistä puoltavat Suomelle myönnetyt salmonellaerityistakuut sekä tarve varmistaa 
niiden säilyminen tehokkaan salmonellavalvonnan avulla. Erityistakuut antavat Suomelle oi-
keuden vaatia salmonellatutkimuksia tuonnin yhteydessä.  

 
Asetuksessa on säännöksiä, joissa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston toimivallasta, 
vaikka virasto on Maaseutuviraston kanssa yhdistynyt Ruokavirastoksi vuoden 2019 alusta 
lukien. Lisäksi asetuksessa on joitakin viittauksia valvonta-asetuksella kumottuun rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukai-
suuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annettuun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 882/2004. Toimivaltasäännökset sekä mainitut viit-
taukset olisi tarpeen päivittää. 

 
Ehdotettu muutos 
 

Elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset elintarviketuotantoa 
valvovien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksista muutettaisiin vastaamaan valvonta-
asetusta ja delegoitua asetusta (EU) .../…. Teurastamoja ja riistan käsittelylaitoksia sekä po-
roteurastamoja valvovien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimukset säilyisivät sisällölli-
sesti entisellään, mutta pienten poroteurastamoyritysten valvojia koskeva poikkeus ulotettai-
siin koskemaan myös muiden pienten yritysten ajoittaista valvontaa suorittavia virkaeläin-
lääkäreitä. Lisäksi asetuksessa otettaisiin huomioon [eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 
annetun lain 7 §:n 3 momentista seuraava] mahdollisuus käyttää teurastamoissa viransijaisi-
na tietyin edellytyksin myös eläinlääketieteen opiskelijoita.  

 
Maitotiloja valvovan virkaeläinlääkärin kelpoisuusvaatimukset sen sijaan muuttuisivat. Vir-
kaeläinlääkärin tulisi lähtökohtaisesti olla paitsi laillistettu eläinlääkäri myös täyttää dele-
goidun asetuksen (EU) .../… liitteessä II olevassa I luvussa säädetyt erityiset kelpoisuusvaa-
timukset. Kuitenkin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden katsotaan täyttä-
neen mainitut vaatimukset osana opintojaan. Lisäksi asetukseen ehdotetaan otettavaksi kan-
sallinen poikkeussäännös, jonka mukaan mainitut erityiset kelpoisuusvaatimukset eivät kos-
kisi sellaista virkaeläinlääkäriä, jonka tehtäviin kuuluu valvoa maitotiloja vain ajoittain, vaan 
näiden virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksena olisi oikeus toimia laillistettuna eläin-
lääkärinä. Käytännössä maitotilojen valvojat kuuluisivat pääosin poikkeuksen piiriin. Maito-
tilojen valvonnassa ei sijaisina voitaisi käyttää eläinlääketieteen opiskelijoita, sillä opiskeli-
joita koskeva delegoidun asetuksen mukainen poikkeus koskee ainoastaan teurastamojen 
valvontaa.  

 
Leikkaamon valvojan ei EU-säännösten mukaan tarvitse olla virkaeläinlääkäri, minkä vuoksi 
valvojaa koskevaa kelpoisuusvaatimusta väljennettäisiin. Ehdotuksen mukaan valvojalla tu-
lisi olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä delegoidun asetuksen (EU) .../… 13 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu pätevyys. Virkaeläinlääkärit voisivat luonnollisesti edelleen toimia val-
vojina, sillä he täyttävät mainitut pätevyysvaatimukset. Ehdotettu muutos koskisi käytännös-
sä kunnan valvomia muita kuin teurastamon, poroteurastamon tai riistan käsittelylaitoksen 
yhteydessä toimivia leikkaamoja, sillä teurastamoissa, poroteurastamoissa ja riistan käsittely-
laitoksissa valvontaa suorittavat virkaeläinlääkärit ja viralliset avustajat.  

 
Elintarvikevalvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan lisäksi tehtäväksi 
pitkälti teknisluonteiset muutokset, jotka johtuvat Ruokaviraston perustamisesta vuoden 
2019 alusta lukien sekä virallista valvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 kumoamisesta valvonta-asetuksella. 
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Teurastustoimintaa valvovien virkaeläinlääkäreiden nykyiset kielitaitoa koskevat kelpoi-
suusvaatimukset ehdotetaan säilytettäväksi, mutta niihin ehdotetaan tehtäväksi edellä maini-
tuista muutoksista johtuvat tarvittavat teknisluonteiset muutokset. 
 

Ehdotuksen vaikutukset   

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Valtion viranomaistehtäviin liittyvät kus-
tannukset katetaan hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrä-
rahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Teurastamojen valvonnasta peritään valtiolle 
maksuja yrityksiltä. 

Ehdotuksella ei ole myöskään arvioida olevan vaikutuksia kuntatalouteen. Leikkaamojen 
valvontaan liittyvät kelpoisuusvaatimukset väljentyisivät, mutta jos valvonnassa käytettäisiin 
virkaeläinlääkäreiden ohella muita viranhaltijoita, valvojalta tulisi vaatia korkeakoulututkin-
toa sekä delegoidun asetuksen mukaisen pätevyyden osoittamista.  

Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. [Asetusehdotuksesta on 
pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: oikeusministeriö, Ruokavirasto, aluehallintovirastot, 
Suomen Eläinlääkäriliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Maa- ja met-
sätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksprodecenternas Centralförbund 
SLC rf., Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry, Mai-
tohygienialiitto ry, Paliskuntain yhdistys sekä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tie-
dekunta.]  

Lausunnoissa… 

Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 14.12.2019.  

Asetukseen ehdotetaan otettavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan asetuksella ei ole vaiku-
tusta ennen sen voimaantuloa syntyneisiin virkasuhteisiin. Delegoidun asetuksen (EU) …/… 
13 artiklan 2 kohdan mukaan virkaeläinlääkäreillä, jotka toimivaltainen viranomainen on 
nimittänyt ennen asetuksen soveltamispäivää, on oltava riittävä tietämys asetuksen liitteessä 
II olevan I luvun mukaisista aihealueista, ja tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tulisi 
varmistaa, että kyseinen tietämys hankitaan jatkuvan koulutuksen avulla. 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

5 §. Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely. Pykälään tehtäisiin teknisluonteinen muu-
tos, jolla Elintarviketurvallisuusvirasto muutettaisiin Ruokavirastoksi. 

6 §. Ehdollinen hyväksyminen. Pykälään sisältyy ainoastaan viittaussäännös, jonka mukaan 
elintarvikehuoneiston, jolta vaaditaan elintarvikelain 13 §:ssä tarkoitettua laitoshyväksymis-
tä, ehdollisesta hyväksymisestä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 882/2004 31 artiklan 2 kohdan d kohdassa. Koska mainittu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus on kumottu valvonta-asetuksella, pykälä ehdotetaan kumottavaksi.  



6 

 

7 §. Hyväksymistä koskeva päätös. Pykälään tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla Elin-
tarviketurvallisuusvirasto muutettaisiin Ruokavirastoksi. 

8 §. Leikkaamon ja kananmunanpakkaamon valvontaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Py-
kälä ja sen otsikko ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne koskisivat ainoastaan leikkaamo-
jen ja kananmunanpakkaamojen valvontaa. Maidontuotannon sekä teurastamojen, poro-
teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten valvontaa koskevat kelpoisuusvaatimukset sisältyi-
sivät ehdotettuun 8 a §:ään.  

Leikkaamojen valvojan kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin siten, että vaatimuksena ei enää 
olisi eläinlääkärin pätevyys, vaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä delegoidun asetuksen 
(EU) …/… 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ammattipätevyys. 

Kananmunanpakkaamon valvontavastuu tulisi olla kunnan virkaeläinlääkärillä kuten nykyi-
sinkin. 

8 a §. Teurastustoimintaa tai maitotiloja valvovan virkaeläinlääkärin ammattipätevyyttä 
koskevat kelpoisuusvaatimukset. Pykälän otsikkoa muutettaisiin, sillä pykälä koskisi jatkossa 
myös maitotiloja valvovien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuutta.  

Pykälän 1 momentin vaatimus eli oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä vastaisi nykyistä 
1 momenttia, mutta 8 §:n muuttamisesta johtuen virkatehtävät, joihin kelpoisuusvaatimus 
liittyy, määriteltäisiin suoraan momentissa eikä enää viittaussäännöksen kautta. Kelpoisuus-
vaatimusten piiriin lisättäisiin maitotiloja valvovat virkaeläinlääkärit, mutta kelpoisuusvaa-
timukset eivät enää koskisi leikkaamojen valvontaa. 

Pykälän 2 momentissa oleva viittaus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 854/2004 säädettyyn ammattipätevyyteen muutettaisiin kohdistumaan delegoidun ase-
tuksen (EU) …/… 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun ammattipä-
tevyyteen. Momentissa säädettäisiin kuten nykyisinkin, että eläinlääketieteen lisensiaatin 
tutkinnon suorittaneiden katsotaan hankkineen mainitun ammattipätevyyden osana opinto-
jaan. Muilta osin pätevyyden arvioisi Ruokavirasto. Arviointiin sovellettavien säännösten 
osalta momentissa viitattaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
854/2004 säännösten sijaan delegoidun asetuksen (EU) …/… liitteessä II olevan I luvun 
säännöksiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 2 momentissa tarkoitettua erityistä pätevyyttä ei 
edellytetä virkaeläinlääkäriltä, jonka tehtäviin kuuluu vain ajoittain valvoa pienten yritysten 
harjoittamaa toimintaa tai maitotiloja taikka suorittaa teurastamon ulkopuolella ante mortem 
-tarkastuksia. Voimassa olevan momentin mukainen poikkeus koskee ainoastaan pienten po-
roteurastamoyritysten valvojia. 

Pykälän 4 momentin mukaan pykälässä säädetyt kelpoisuusvaatimukset koskisivat myös vi-
ransijaisia. Tämä vaatimus sisältyy teurastamoja valvovien virkaeläinlääkäreiden osalta voi-
massa olevan pykälän 1 momenttiin, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset koskevat virka-
suhteita, eivät pelkästään virkoja. Koska eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 
(29/2000) 7 §:ään on kuitenkin lisätty säännökset, jotka koskevat eläinlääketieteen opiskeli-
joiden oikeutta toimia tilapäisesti teurastamossa virkaeläinlääkärin tehtävissä, nämä sään-
nökset otettaisiin huomioon ehdotetussa momentissa viittaussäännöksen avulla. 

 8 b §. Teurastustoimintaa valvovan virkaeläinlääkärin kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaati-
mukset. Pykälän otsikkoa muutettaisiin siten, ettei siinä enää mainittaisi tarkastuseläinlääkä-
reitä, vaan otsikossa viitattaisiin yleisemmin teurastustoimintaa valvoviin virkaeläinlääkärei-
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hin. Pykälän 1 momenttia, jossa yksilöidään 8 §:ään kohdistuvan viittaussäännöksen avulla 
ne virkatehtävät, joihin momentissa säädetty kelpoisuusvaatimus kytkeytyy, muutettaisiin 8 
§:n muuttamisesta johtuen. Kelpoisuusvaatimus koskisi nykyiseen tapaan teurastamon, poro-
teurastamon tai riistan käsittelylaitoksen valvontaa ja lihantarkastusta suorittavia valtion pal-
veluksessa olevia virkaeläinlääkäreitä. 

Pykälän 2 momentissa oleva informatiivinen viittaussäännös kunnallisten viranomaisten 
henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa koskevaan lainsäädäntöön säilyisi ennallaan. 
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