
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistioluonnos  

 15.9.2021  

   
 

EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI EUROOPAN 

UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLISIIN ELÄINTEN SIIRTOIHIN SOVELLETTA-

VISTA ELÄINTEN TERVEYTTÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA JA POIKKEUK-

SISTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 328/2021 5, 6 

JA 7 §:IEN MUUTTAMISESTA 

 

Ehdotuksen säädöskohtaiset perustelut  

 

 

5 §. Lemmikkieläiminä pidettävien lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläin-

terveyttä koskevat vaatimukset. Pykälää täydennettäisiin niin, että kerrallaan siirrettä-

vien lintujen määrä voi olla korkeintaan viisi. Tällä halutaan estää kaupallisten siirto-

jen naamioiminen muuksi kuin kaupalliseksi siirroksi. Käytännössä Tulli on törmän-

nyt tapauksiin, joissa maahan on tuotu ns. omina lemmikkeinä huomattavan suuria 

määriä lintuja. Rajoitus on uusi ja valtuudet sen antamiseen perustuvat Euroopan par-

lamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 576/2013 (lemmikkieläinasetus). Lintu-

jen määrää on rajoitettu vastaavasti myös Ruotsin tuoreessa lainsäädännössä (SJVFS 

2021:13). 

 6 §. Poikkeus rekisteröityjen hevosten siirtoja koskevaan eläinterveyden todentami-

sen vaatimukseen. Kolmanteen momenttiin lisättäisiin uusi informatiivinen viittaus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 (eläinterveyssään-

nöstö) 151 artiklaan. Artiklassa säädetään hevosen alkuperäpitopaikan toimijan vel-

vollisuudesta antaa omaa ilmoitusta koskeva asiakirja silloin, kun eläinten mukana ei 

tarvitse olla eläinterveystodistusta. Tällainen asiakirja on oltava hevosen mukana, 

kun se siirtyy Suomesta Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan ja takaisin. Vaatimus ei ole 

uusi. Viittaus kuitenkin lisättäisiin 6 §:ään sen vuoksi, että kaikki 6 §:n mukaisiin 

siirtoihin liittyvät ehdot olisi näin koottu yhteen paikkaan. 

7 §. Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä siirrettäviä hirvieläimiä koskevat erityiset vaa-

timukset. Uutena asiana sallittaisiin maan rajan läheisyydessä Norjasta Suomen alueen 

kautta muualle Norjan alueelle tapahtuvat hirvieläinten siirrot ilman terveystodistusta 

ja ilman ennakkoilmoitusta.  Hirvieläinten mukana tulisi olla eläinterveyssäännöstön 

151 artiklan mukainen alkuperäpitopaikan toimijan antama oma ilmoitus. Eläimet olisi 

kuljetettava Suomen alueen halki ajoneuvoissa, eikä eläimiä saisi purkaa ajoneuvoista 

Suomen alueella. Helpotus perustuisi eläinterveyssäännöstön 139 artiklaan ja siitä on 

sovittu Norjan viranomaisten kanssa. Muutos tulisi voimaan vasta, kun sopimus on 

allekirjoitettu. 

Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  
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Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta:  

Aluehallintovirastot 

Paliskuntain yhdistys 

Ruokavirasto 

Suomen Hippos 

Tulli 

 

Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 17.10.2021 samaan aikaan, kun eläinterveys-

säännöstön mukaisten eläinterveystodistusten käyttöönoton siirtymäaika päättyy. 

 


