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Esityksessä ehdotetaan annettavaksi maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautilakiin 
(76/2021) ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin (517/2015, jäljempänä sivutuotela-
ki) sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annettuun lakiin (1069/2021, jäljempänä eläin-
tunnistuslaki) perustuvien kunnaneläinlääkärin suoritteiden maksullisuudesta sekä suoritteiden las-
kutuksessa noudatettavasta menettelystä.  

Asetuksen sisältö vastaisi pääosin kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista annettua maa- ja 
metsätalousministeriön asetusta (335/2021), jonka voimassaolo päättyy 31.12.2022.  Esitetään, 
että asetukseen ja sen liitteeseen tehdään eläintunnistuslaista johtuvat lisäykset. Eläintunnistuslain 
40 §:n 2 momentin nojalla säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvaan ylimääräiseen valvon-
taan liittyvästä tarkastuksesta esitetään perittäväksi 150 euron maksu. Maksu vastaisi suuruudel-
taan eläintautilain ja sivutuotelain nojalla perittävää tarkastusmaksua. Lisäksi esitetään, että sivu-
tuotelain 35 §:n mukaiseen sivutuotealanlaitoksen ja toimijan rekisteröintimaksuun tehdään 15 eu-
ron suuruinen korotus. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. 
 
PERUSTELUT 
 
1 Asian tausta ja asetuksenantovaltuus 

Eläintautilain (76/2021) 96 §:n 2 momentin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun 
lain (517/2015, jäljempänä sivutuotelaki) 59 §:n 2 momentin sekä eläinten tunnistamisesta 
ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021, jäljempänä eläintunnistuslaki) 40 §:n 2 mo-
mentin mukaan aluehallintovirasto määrää ja perii valtiolle maksut kunnaneläinlääkärei-
den maksullisista suoritteista. Kunnaneläinlääkärin suoritteista perittävien maksujen suu-
ruudesta sekä suoritteiden laskutuksessa noudatettavasta menettelystä säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksella. 
 
2 Maksutaulukko ja tulokertymä 

Ohessa kertyneet tuotot ja kulut vuosilta 2019-2021. 

Vuosi Maksullinen eläintautivalvonta Maksullinen sivutuotevalvonta 

Kulut € Tuotot €  Kulut € Tuotot € 
2019 309 483 348 340  16 404 15 935 
2020 277 747 244 715    8 295    7 672 
2021  331 244 365 570  15 357 10 730 
 

3. Nykytila ja keskeiset ehdotukset  

Ehdotettu asetus on sisällöltään pääosin sama kuin vanha asetus. Asetukseen ja sen liitteeseen 
tehtäisiin eläintunnistuslaista johtuvat muutokset. Lisäksi sivutuotealanlaitoksen ja toimijan rekiste-
röintimaksuun tehtäisiin 15 euron korotus.   
 
Valvonta-asetuksen 79 artiklan 1 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten on perittävä val-
vontaa varten maksuja kustannusvastaavasti ja artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan viranomai-
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sen on perittävä maksu muun muassa säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvista ylimää-
räisistä valvontatoimista, niin sanotuista uusintatarkastuksista. Tarkastuksen perusteella annetun 
hallintolain mukaisen kehotuksen sekä pakkokeinona annetun määräyksen tai kiellon noudattami-
sen valvomiseksi tehdystä uusintatarkastuksesta olisi aina perittävä maksu.  
 
Eläintunnistuslain 40 §:ssä säädetään viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Pykälän 2 
momentin mukaan aluehallintovirasto määrää ja perii valtiolle maksuja eläinten tunnistamista ja re-
kisteröintiä koskevien säännösten nojalla toteutetuista kunnaneläinlääkärin suoritteista. Kunnan-
eläinlääkärin suoritteista perittävien maksujen suuruudesta sekä suoritteiden laskutuksessa nouda-
tettavasta menettelystä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tämän vuoksi ase-
tuksen liitteen kohtaan 13 lisättäisiin viittaus eläintunnistuslain 40 §:n 2 momenttiin siten, että myös 
eläintunnistuslain nojalla tehtävästä tarkastuksesta perittäisiin maksu.  
 
Voimassa olevan asetuksen liitteen 13 kohdan nojalla eläintautilain ja sivutuotelain mukaisesta 
säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvasta ylimääräisestä valvontaan liittyvästä tarkastuk-
sesta ja tarvittaessa näytteenotosta peritään 150 euron suuruinen maksu. Ministeriö katsoo, että 
eläintautivalvonnan ja sivutuotevalvonnan nojalla perityt tarkastusmaksut tulee säilyttää nykyisellä 
tasolla. Eläintunnistuslain nojalla perittävän maksun tulisi vastata suuruudeltaan eläintautilain ja si-
vutuotelain nojalla perittäviä maksuja. 
 
Voimassa olevan asetuksen liitteen 10 kohdan mukaan sivutuotealanlaitoksen ja toimijan rekiste-
röinnistä peritään 65 euron suuruinen maksu.  Kyseistä kohtaa muutettaisiin siten, että rekisteröin-
nistä perittäisiin 80 euron suuruinen maksu. Koska sivutuotelain valvontamaksut eivät ole kattaneet 
valvontakuluja viime vuosina (2019-2021), esitetään sivutuotealanlaitoksen ja toimijan rekisteröin-
timaksuun 15 euron korotusta.  
 
6 Asian valmistelu 

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunto seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, Ruokavirasto, 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovi-
rasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Lapin aluehallintovirasto ja Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto. 

7 Asetuksen voimaantulo 

Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2023. 
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