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 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  

 

Yleisperustelut  

 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö  

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan 

unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten 

tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista 

vaatimuksista ja poikkeuksista. 

 

Asetuksen tarve johtuu siitä, että nykyiset maa- ja metsätalousministeriön asetukset Euroopan 

unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja 

sukusoluista (866/2008) sekä Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja 

muista linnuista sekä niiden siitosmunista (867/2008) on kumottava EU-lainsäädännön 

rakennemuutosten johdosta. Kumoutuvista asetuksista on kuitenkin jätettävä voimaan tiettyjä 

kansallista toimeenpanoa koskevia säännöksiä, joilla EU-lainsäädäntöä täydennetään. Nämä 

aiemmin kahdessa eri maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa olleet kansalliset täydentävät 

säädökset kootaan tähän uuteen asetusehdotukseen. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 866/2008 sekä 867/2008 on annettu 

eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 5 §:n nojalla, joka jätettiin 

voimaan, kun laki kaikilta muilta osin kumoutui joulukuussa 2019 EU:n virallisella valvonta-

asetuksella 2017/625 sekä ko. asetusta täydentävällä lailla eläinten sekä tavaroiden 

tuontivalvonnasta 1277/2019. Lain 1277/2019 mukaisesti eläinlääkinnällisestä 

rajatarkastuksesta annetun lain 5 § on voimassa vain 20.4.2021 saakka ja se siis kumoutuu 

21.4.2021, jolloin uusi eläintautilaki (76/2021) tulee voimaan. Eläintautilailla täydennetään 

tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja 

kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/429 

(eläinterveyssäännöstö), jota myöskin aloitetaan soveltamaan 21.4.2021.  

 

Koska osa asetuksiin 867/2008 ja 866/2008 sisältyneestä sääntelystä on jatkossakin tarpeen, 

niin säännökset ehdotetaan annettavaksi uuden eläintautilain valtuussäännösten nojalla yhdessä 

uudessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa. Sisällöltään ehdotuksessa ei ole mitään 

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

866/2008 ja 867/2008, mutta vaatimusten lainsäädäntöpohja muuttuu 21.4.2021 alkaen.   

 

Lisäksi ehdotuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin 

ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, 

loisista sekä tavaroista (776/2019) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus 

rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnankohteena olevista 
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elintarvikesekoituksista (1044/2019). Kyseisiä asetuksia ei enää tarvita, eikä niitä edes voi 

kansallisesti pitää voimassa, sillä niillä säädetyt ehdot ja vaatimukset tulevat 21.4.2021 lähtien 

suoraan sellaisenaan sovellettavista EU-säädöksistä. 

 

Asian valmistelu  

 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

 

Voimaantulo  

 

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

tulee voimaan ja eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa.  

 

Pykäläkohtaiset perustelut  

 

1 §. Soveltamisala. Asetuksella säädettäisiin eläintautilain (76/2021) 51 §:n 5 kohdan 

perusteella lemmikkinä siirrettävien koirien heisimatolääkityksen vaihtoehtoisesta 

antamistavasta sekä lemmikkieläinten siirtovaatimuksista poikkeustapauksissa, kun kaikki 

siirtokelpoisuutta koskevat Euroopan unionin vaatimukset eivät täyty. Eläintautilain 57 §:n 

nojalla säädettäisiin Euroopan unionin tuontivaatimusten puuttumisen vuoksi asetettavista 

eräistä kansallisista tuontivaatimuksista. Lisäksi säädettäisiin eläintautilain 61 §:n 2 momentin 

nojalla eläintautitilanteen muuttumisen johdosta tuonnissa noudatettavista suojatoimenpiteistä, 

jotka johtuvat alkuperä-, viejä- tai kauttakulkumaassa todetuista taudinpurkauksista.  

 

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.  

 

3 §. Lemmikkieläiminä tuotavia koiria koskevat erityisvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin, että 

lemmikkieläiminä pidettävien koirien muissa kuin kaupallisissa siirroissa Euroopan unionin 

ulkopuolisista maista Suomeen voitaisiin Echinococcus multilocularis –loisen vastainen 

käsittely toteuttaa myös delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

mukaisella vaihtoehtoisella tavalla (noudattaen ns. 28 päivän sääntöä). Vastaavasta 

helpotuksesta on säädetty nykyisen asetuksen 866/2008 12 §:ssä. Poikkeuksen soveltamisen 

rajaaminen koskemaan vain koirien muita kuin kaupallisia siirtoja perustuu asetuksen (EU) 

2018/772 säännöksiin. 

 

4 §. Lemmikkieläinten siirrot silloin, kun kaikki siirtoa koskevat vaatimukset eivät täyty. 

Pykälässä säädettäisiin Ruokaviraston mahdollisuudesta sallia lemmikkieläinasetuksen 32 

artiklan mukaisesti lemmikkieläimen muu kuin kaupallinen siirto tilanteissa, joissa kaikki 

lemmikkieläinasetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. Tällaisia tilanteita on aiheutunut 

mm. koronapandemiasta johtuvien lentoliikenteen häiriöiden vuoksi, kun lemmikkieläin ei ole 

voinut matkustaa omistajansa kanssa samaan aikaan.  

 

5 §. Euroopan unionin tuontivaatimusten puuttuessa asetettavat kansalliset tuontivaatimukset. 

Eläinterveyssäännöstön 230, 234 ja 238 artiklan ja lemmikkieläinasetuksen 14 artiklan mukai-

sesti jäsenvaltiot voivat asettaa kansallisia tuontivaatimuksia siihen asti, kunnes nämä tuonti-

vaatimukset annetaan Euroopan Unionin toimesta. Pykälässä säädettäisiin Ruokaviraston mah-
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dollisuudesta asettamillaan ehdoilla sallia liitteessä 1 mainittujen eläinten, sukusolujen ja alki-

oiden tuonti. Tuontilupavaatimus on vastaava kuin mitä on säädetty nykyisissä asetuksissa 

866/2008 ja 867/2008.  

 

6 §. Eläintautitilanteen muutos. Pykälässä säädettäisiin velvoitteesta noudattaa komission 

eläinterveyssäännöstön 261 artiklan nojalla alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaan 

tautitilanteen muutoksesta johtuen antamia suoja- tai kiiretoimenpiteitä koskevia 

täytäntöönpanosäädöksiä. Vastaavasta velvoitteesta on säädetty myös nykyisissä asetuksissa 

866/2008 ja 867/2008.  

  

7 §. Voimaantulo. Asetuksen voimaantulopykälä sisältäisi tavanomaisen 

voimaantulosäännöksen. Asetuksella kumottaisiin eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 

annetun lain 5 §:n nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset 866/2008, 

867/2008, 776/2019 ja 1044/2019. 

 

 

Liite 1. Liitteessä luetellaan ne eläimet, sukusolut ja alkiot, joiden tuonnin Ruokavirasto voi 

sallia asettamillaan ehdoilla. Liitteeseen on otettu vain sellaisia eläimiä, sukusoluja ja alkiota, 

joiden osalta Euroopan Unioni on antanut EU:n sisämarkkinasiirtoja koskevia ehtoja. Kyseisten 

eläinten, sukusolujen ja alkioiden Unionin ulkopuolelta tapahtuvasta tuonnista aiheutuvan 

eläintautiriskin vuoksi on niiden tuontiehdoista Euroopan Unionin tuontiehtosäännösten 

puuttuessa säädettävä kansallisesti. Liitteessä lueteltujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden 

tuonnissa edellytetään Ruokaviraston myöntämää tuontilupaa myös nykyisissä asetuksissa 

866/2008 ja 867/2008. 


