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Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle HE 25/2021 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan eläinten kuljetuksesta annettua lakia muutettavan
siten, että EU:n valvonta-asetuksen vaatimukset tulevat täytetyksi. Kaupallisen toiminnan
yhteydessä tapahtuvien eläinkuljetusten ja muiden eläinkuljetusten välistä rajanvetoa
täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin, vaikkei nykytilaa asian osalta muutetakaan.
Ehdotuksen mukaan myös Tulli voisi suorittaa valvontaa EU:n sisärajoilla. Hallinnollisia
pakkokeinoja koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin. Eläinkuljetusasetuksen mukaisia
pätevyystodistusta edellyttäviä koulutuksia ja kokeita voisivat järjestää ammatilliset
oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun
kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle, edellytettäisiin reittisuunnitelmaa.
Reittisuunnitelmien valvonnan viranomaistoimintaa täsmennettäisiin.
Ruokaviraston mielestä on hyvä, että eläinkuljetuslakia täsmennetään monilta osin.
Soveltamisalaa kaupallisten eläinkuljetusten osalta ei muuteta. Muun kuin kaupallisen
toiminnan yhteydessä tapahtuvan kuljetuksen määritteleminen lakitasolla antaa
kuitenkin selkeyttä rajanvetoihin eläinkuljetusasetuksen soveltamisessa erilaisissa
eläinten kuljetuksissa.
Ruokavirasto pitää erittäin tervetulleena ehdotettua eläinten kuljettajan ja hoitajan
pätevyystodistuksen edellyttämän koulutuksen ja kokeen siirtämistä eläimiin liittyvän
koulutusalan ammattilaisille eli ammattioppilatoksiin ja ammattikorkeakouluihin.
Pätevyystodistuksen tarvitsevat henkilöt voisivat aiempaa joustavammin sopia
koepaikasta ja suoritusajankohdasta. Koe voitaisiin järjestää koulutuksen yhteyteen,
jolloin ei tarvitse erikseen varata kokeeseen osallistumiselle ajankohtaa. Koe voisi olla
myös niin sanottu näyttökoe, jolla henkilö osoittaa, että hänellä on riittävät tiedot ja
taidot eläinten kuljettamiseen ja hoitamiseen.
Ruokavirastolle säädettäisiin uusia tehtäviä valvonta-asetuksen toimeenpanoon liittyen,
mutta ne eivät aiheuta suuria muutoksia nykyisessä toiminnassa. Ruokavirasto näkee
tarpeellisena, että tarkastuseläinlääkärin toimivalta siirrettäisiin Ruokavirastolle ja Lapin
aluehallintovirastolle,
jolloin
voidaan
aiempaakin
paremmin
tukea
tarkastuseläinlääkäreiden valvontatyötä.
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Tullille säädettävä toimivalta parantaisi viranomaisten mahdollisuuksia puuttua
nimenomaan seura- ja harrastuseläinten kuljetuksissa oleviin epäkohtiin ja puutteisiin.
Eläinten kuljetusten valvonta on yksi keino saada muun muassa koiranpentuja
salakuljettavat henkilöt kiinni ja vastuuseen teoistaan jo ennen kuin koirat ovat uusilla
omistajilla.
Ruokavirasto pitää hyvänä, että reittisuunnitelmaa edellytettäisiin turkiseläinten ja
porojen pitkissä kuljetuksissa maan rajojen ulkopuolelle. Kuljetuksen järjestäjän tulee
näin miettiä ja dokumentoida etukäteen koko eläinten matka niiden lähtöpaikasta
määräpaikkaan asti. Etenkin EU:n ulkopuolelle ulottuvissa pitkissä matkoissa saattaa olla
useita eri kuljetusvälineitä, kuten auto ja lentokone. Tällöin kuljetusmatkaan liittyy myös
paljon odottamista. Reittisuunnitelmassa kaikki matkan vaiheet tulevat mietityksi
kokonaisuutena ja nimenomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.
Reittisuunnitelmien valvonnan säätäminen ensisijaisesti aluehallintovirastojen tehtäväksi
selkeyttää tilannetta nykyisestä ja parantaa kuljetusmatkojen suunnittelun valvontaa ja
jälkikäteistarkastuksia. Aluehallintovirastoilla on paikallisviranomaisia laajempaa
kokemusta ja näkemystä eläinten kuljetusten valvonnasta, sillä aluehallintovirastoissa
käsitellään myös eläinten kaupalliseen kuljettamiseen liittyvät luvat ja todistukset.
Ruokaviraston mielestä on hyvä, että ehdotuksessa eläinkuljetusten tarkastuksia ja
hallinnollisia toimenpiteitä koskevia säännöksiä tarkennettaisiin ja että myös
vastasyntyneiden nisäkkäiden kuljetuskuntoisuudesta voitaisiin säätää maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella. Ruokavirasto pitää tärkeänä, että maa- ja
metsätalousministeriön
asetus
eläinten
kuljetuksesta
annettaisiin,
sillä
kuljetuskuntoisuuden lisäksi turkiseläinten ja porojen nykyistä yksityiskohtaisemmille
kuljetusvaatimuksille on tarvetta.

Ylitarkastaja
Sari Salminen
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