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 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ERÄILLE EUROOPAN 

UNIONIN ULKOPUOLELLE VIETÄVILLE ELÄIMILLE, NIIDEN SUKUSOLUILLE JA 

ALKIOILLE, ELÄINPERÄISILLE TUOTTEILLE SEKÄ ELÄIMISTÄ SAATAVILLE 

SIVUTUOTTEILLE JA NIISTÄ JOHDETUILLE TUOTTEILLE TEHTÄVISTÄ 

TARKASTUKSISTA 

 

Yleisperustelut  

 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö  

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus eräille Euroopan 

unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille 

tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä 

tarkastuksista. 

 

Asetus annettaisiin uuden eläintautilain (76/2021) nojalla. Eläintautilaki on 

kokonaan uudistettu vastaamaan tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä 

koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) 2016/429 (eläinterveyssäännöstö). Eläinterveyssäännöstöä 

aletaan soveltaa ja uusi eläintautilaki tulee voimaan 21.4.2021. Lain voimaan tullessa 

kumoutuu voimassa oleva eläintautilaki (441/2013) ja eläintautilain nojalla annetut 

asetukset. Uusi ehdotettava asetus korvaisi nykyisen eläintautilain nojalla annetun Euroopan 

unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista 

eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen (832/2013).  

 

Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, 

eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille 

asetettavista yleisistä vaatimuksista säädetään eläinterveyssäännöstön 243 artiklassa. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/625 (valvonta-asetus) asetetaan Euroopan 

unionin ulkopuolelle vietävien eläinten ja tavaroiden virallista valvontaa, mm. 

vientitodistusmenettelyjä, koskevia yleisiä vaatimuksia. Euroopan unionin lainsäädännöllä 

asetettuja vientiä koskevia säännöksiä on täydennetty uuden eläintautilain säännöksillä (52-55 

§).  

 

Uudella ehdotettavalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan uuden eläintautilain 

53-55 §:n nojalla tarkempia säännöksiä viejän rekisteröitymisvelvollisuudesta, vientiin 

liittyvien tarkastusten suorittamisesta, viennissä käytettävien eläinterveystodistusten 

myöntämiseen liittyvästä menettelystä ja kansallisen sähköisen tiedonhallintajärjestelmän 

käytöstä eläinterveystodistusten myöntämisessä. Sisällöltään ehdotuksessa ei ole mitään 

sellaista uutta lainsäädäntöä, jota ei olisi ollut jo maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 

832/2013, lukuun ottamatta velvoitetta käyttää Ruokaviraston hallinnoimaa sähköistä eCert-

järjestelmää eläinterveystodistusten myöntämiseen.  
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Asian valmistelu  

 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

 

 

Voimaantulo  

 

Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan 21.4.2021 samaan aikaan, kun uusi eläintautilaki tulee 

voimaan ja eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa.  

 

Säännöskohtaiset perustelut  

 

1 §. Soveltamisala. Asetuksella säädettäisiin eläintautilain (76/2021) 53 §:n 3 momentin nojalla 

niistä eläinlajeista ja tuotteista, joiden vientiä viejän rekisteröitymisvelvollisuus koskee. Lain 

54 §:n 4 momentin nojalla annettaisiin tarkempia säännöksiä vientitarkastusten suorittamisesta,   

viennissä käytettävien eläinterveystodistusten myöntämiseen liittyvästä menettelystä ja 

kansallisen sähköisen tiedonhallintajärjestelmän käytöstä eläinterveystodistusten 

myöntämisessä. 

 

2 §. Määritelmät. Pykälässä viitattaisiin eläintautilain, eläinterveyssäännöstön ja 

lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 

kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 

(lemmikkieläinasetus) määritelmiin. Eläinterveyssäännöstön 277 artiklan mukaisesti 

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovelletaan 21.4.2026 asti 

lemmikkieläinasetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013), joten 

myös vientiasetuksessa voidaan lemmikkieläimet määritellä edelleen lemmikkieläinasetuksen 

eikä eläintautisäännöstön mukaisesti. Näin mm. ehdotettavan asetuksen 3 §:ssä saadaan rajattua 

em. määritelmän mukaisten lemmikkieläinten vienti pois viejän rekisteröitymisvelvoitteesta.  

 

3 §. Rekisteröitymisvelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin siitä, että viejän 

rekisteröitymisvelvollisuus koskee liitteessä mainittujen eläinten, niiden sukusolujen ja 

alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen 

tuotteiden vientiä. Eläintautilain 53 §:n mukaisesti rekisteröintiä koskeva ilmoitus toimitetaan 

Ruokavirastolle. Viejärekisterin tarkoituksena on saattaa Ruokaviraston tietoon tiettyjen 

eläinlajien ja niistä saatujen tuotteiden viejät, jotta neuvonta ja tiedotus esim. todettaessa 

Suomessa viennin ehtoihin vaikuttavia eläintautitapauksia osataan kohdistaa oikeille tahoille. 

Tästä syystä rekisteröityessään viejärekisteriin viejän on ilmoitettava tiedot siitä, mitä eläinlajia 

tai mistä eläinlajista peräisin olevia tuotteita viejän tekemä vientirekisteröinti koskee.  

Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin niistä poikkeuksista, joita rekisteröitymisvelvollisuus 

ei koskisi. Täten mm. lemmikkieläinmääritelmän mukaisten koirien, kissojen, frettien ja 

hillerien vienti ei edellytä rekisteröitymistä, mutta samojen eläinlajien vienti siten, että eläin 

myydään tai omistajuus siirtyy (eli eläin ei täytä lemmikkieläimen määritelmän mukaisia 

ehtoja), edellyttää liitteen listauksen mukaisesti rekisteröitymistä.  

 

4 §. Vientiin liittyvien tarkastusten suorittaminen. Pykälässä säädettäisiin viejän 

velvollisuudesta sopia vientitarkastuksen suorittamispaikasta ja –ajankohdasta sen eläintautilain 

toimivaltaisen viranomaisen kanssa, joka myöntää vientierälle eläinterveystodistuksen. 

Eläintautilain 54 §:n 1 momentin mukaan tämä toimivaltainen viranomainen on 

kunnaneläinlääkäri. Lain 67 §:n 2 momentissa tämä tehtävä on kuitenkin osoitettu 

Ruokavirastolle sen valvomien teurastamojen, laitosten ja elintarvikehuoneistojen osalta. 
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Lisäksi elintarvikelain tarkoittamien poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien 

hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen osalta tehtävä on lain 68 §:n 2 momentissa osoitettu 

aluehallintovirastolle.  

Pykälän toisessa momentissa edellytettäisiin, että vientierää ei saa toimittaa pois 

eläinterveystodistuksen myöntävän viranomaisen valvonnasta ilman, että tällä on sitä ennen 

ollut mahdollisuus suorittaa vientierän tarkastus. Vaikka eläinterveystodistuksen myöntäminen 

ei välttämättä aina edellytäkään vientierän fyysistä tarkastusta, on eläinterveystodistuksen 

myöntävällä eläinlääkärillä silti aina oltava tähän mahdollisuus.  

 

5 §. Eläinterveystodistuksen myöntämiseen liittyvä menettely. Pykälässä säädettäisiin eläinter-

veystodistuksen myöntämismenettelyä koskevasta poikkeuksesta silloin, kun vientierälle tarvi-

taan alkuperäisen eläinterveystodistuksen korvaava uusi eläinterveystodistus. Lisäksi pykälässä 

säädettäisiin eläinterveystodistuksen luovuttamisesta viejälle sekä eläinterveystodistuksen 

myöntäneen viranomaisen velvollisuudesta säilyttää jäljennökset myöntämistään todistuksista 

ja pitää niistä kirjaa.  

 

6 §. Kansallisen sähköisen tiedonhallintajärjestelmän käyttö. Pykälässä säädettäisiin  

velvoitteesta käyttää Ruokaviraston pystyttämää ja hallinnoimaa sähköistä eCert-

tiedonhallintajärjestelmää eläinterveystodistusten myöntämiseen silloin, kun järjestelmään 

luodun kyseistä vientierää koskevan eläinterveystodistuksen mallin käyttämisestä on sovittu 

vientierän kohdemaan kanssa. EU:n TRACES-järjestelmän käytöstä eläinterveystodistusten 

laatimisessa tai lähettämisessä säädetään eläintautilain 54 §:ssä.  

 

7 §. Voimaantulo. Asetuksen voimaantulopykälä sisältäisi tavanomaisen 

voimaantulosäännöksen. Asetuksella kumottaisiin nykyisen eläintautilain nojalla annettu 

Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista 

eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön 

asetus (832/2013). 

 

Liite. Liitteessä lueteltaisiin ne eläimet, sukusolut ja alkiot, eläinperäiset tuotteet sekä eläimistä 

saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, joiden vientiä viejien rekisteröitymisvelvollisuus 

koskee. Nykyisen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 832/2013 liitteeseen verrattuna 

luetteloon on lisätty hyönteiset ja elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on 

valmistettu hyönteisistä tai niiden osista. Liitteen terminologiaa on lisäksi päivitetty 

eläinterveyssäännöstön mukaiseksi.  

 

. 


