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Jakelussa mainituille 
 
 

 

 Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Euroopan 

unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten 

tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista 

vaatimuksista ja poikkeuksista  
 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevaan eläintautilain 

(76/2021) nojalla annettavaan maa- ja metsätalousministeriön asetukseen eräiden 

Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, 

eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden 

eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista.  

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.4.2021 mennessä ensisijaisesti 

sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen Maa- ja 

metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee 

toimittaa pdf-, word-, tai rtf –tallennusmuodossa.  

 

Tämä lausuntopyyntö lähetetään vain sähköisenä.  

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät myös MMM:n internet-sivustolta 

https://mmm.fi/lausunnolla   

 

Lisätietoja antavat eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio (p. 0295 162 423) ja 

erityisasiantuntija Leena Salin (p. 0295 162 412), sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@mmm.fi . 
 

 

 

Osastopäällikkö  Minna-Mari Kaila 

 

 

 

Erityisasiantuntija  Leena Salin 

 

 

Liitteet: Muistio ’Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden 

Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja 

alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä 

aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja 

poikkeuksista’ 

 

Luonnos: Maa- ja metsätalousministeriön asetus  
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eräiden Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden 

sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien 

leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista 

vaatimuksista ja poikkeuksista 

 

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav 

och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska 

unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt 

ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar 

 

 

Jakelu: Ruokavirasto 

Tulli 

Korkeasaari 

Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta  

Luonnonvarakeskus    

Eläinten terveys ETT ry 

Suomen Eläinlääkäriliitto ry 

Suomen Kennelliitto  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC 


