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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siipikarjan siitoseläin
ten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattamisen har
joittamisesta annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Siipikarjan siitoseläinten pidon, munien 
haudontojen ja poikasten kasvattamisen harjoit
tamisesta annetun lain (302/77) mukaan saa 
siipikarjan siitoseläinten pitoa, munien hau
dontoja ja poikasten kasvattamista myyntitoi
mintaa varten harjoittaa vain maatilahallituksen 
luvalla. Esityksessä ehdotetaan sanottua lakia 
muutettavaksi siten, että maatilahallituksen 

lupa tarvittaisiin siipikarjan poikasten myy
misen ja välittämisen harjoittamiseen myös 
silloin kun se ei liity edellä mainittuihin toi
mintoihin. Tämän vuoksi myös lain nimike 
muutettaisiin laiksi siipikarjan siitoseläinten 
pidon ja munien haudontojen sekä poikasten 
kasvattamisen, myymisen ja välittämisen har
joittamisesta. 

PERUSTELUT. 

Siipikarjan jalostuksellisen ja terveydellisen 
tason kohottamisen mahdollistamiseksi säädet
tiin siipikarjan siitoseläinten pidon, munien 
haudontojen ja poikasten kasvattamisen har
joittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1977 anne
tulla lailla (302/77), että siipikarjan siitos
eläinten pitoa, munien haudontoja ja poikas
ten kasvattamista myyntitoimintaa varten saa 
harjoittaa vain maatilahallituksen luvalla. Mai
nittujen toimintojen säätäminen luvanvaraisiksi 
on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi nykyi
sessä kananmunien tuotannon rajoittamistilan
teessa, jolloin myös poikastuotantoa on lain
säädännöllä rajoitettu. Suurin osa kasvate
toista poikasista siirtyy suoraan kasvatuskana
loista kananmunantuottajille, jolloin eläinainek
sen ikä, terveydellinen tila ja jalostuksellinen 
alkuperä ovat sekä poikasten ostajan että vi
ranomaisten tarkastettavissa. Luvanvaraisuus ei 
kuitenkaan koske sellaista poikasten myynti- ja 
välitystoimintaa, joka ei liity siipikarjan sii
toseläinten pidon, munien haudontojen ja poi
kasten kasvattamisen harjoittamiseen. Tämä ai
heuttaa sen, että osa poikasaineksesta siirtyy 
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kasvatuskanaloista kananmunantuottajille lupa
järjestelmän piiriin kuulumattoman välityspor
taan kautta, jolloin poikasten iän, terveydel
lisen tilan ja jalostuksellisen alkuperän sel
vittämiseen ei ole riittävästi mahdollisuuk
sia. Myöhemmin on useasti voitu todeta niis
tä annetut tiedot tosiasioita vastaamattomiksi. 
Arvion mukaan noin 10 prosenttia poikaskau
pasta tapahtuu tällaisen valvonnan ulkopuo
lella olevan myynti- ja välitystoiminnan kaut
ta. Tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä eläin
aineksen jalostuksellisen tason kehittämispyrki
mysten eikä poikasten ostajan oikeusturvan 
kannalta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että myös 
nykyisin lupajärjestelmän piiriin kuulumaton 
siipikarjan poikasten myynti- ja välitystoimin
ta määrätään luvanvaraiseksi. Tästä aiheutu
vat muutokset ja lisäykset sisältyvät lakiehdo
tuksen 1 §:n 1 ja 2 momenttiin, 5 §:n 1 mo
menttiin, 7 §:n 1 momenttiin ja 4 a §:n 1 
momenttiin. 

Liikkuvasta kaupasta annetun lain (389/61) 
nojalla on 10 päivänä toukokuuta 1968 an
nettu asetus kotieläinten liikkuvasta kaupasta 
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(280/68). Asetuksen 1 §:n mukaan tarkoite
taan kotieläinten liikkuvalla kaupalla mukana 
kuljetettavien kotieläinten ansiotarkoituksessa 
tapahtuvaa myyntiä. Luvan kotieläinten liikku
van kaupan harjoittamiseen myöntää läänin
hallitus tai maistraatti. Kun siipikarjan jalos
tuksellisen tason kehittämispyrkimykset huo
mioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että 
luvan siipikarjan poikasten liikkuvan kaupan 
harjoittamiseen myöntää sama viranomainen 
kuin muuhunkin siipikarjan poikasten myynti
ja välitystoimintaan, ehdotetaan 4 a § :n 2 mo
mentissa säädettäväksi, että luvan siipikarjan 
poikasten liikkuvan kaupan harjoittamiseen 
myöntää maatilahallitus, jonka tulisi eläinten 
liikkuvaan kauppaan yleisen järjestyksen ja 
eläintautien vastustamisen kannalta liittyvien 
näkökohtien vuoksi hankkia asiasta lääninhalli
tuksen lausunto. Sanotut näkökohdat huomioon 
ottaen ehdotetaan lain 6 § :ään lisättäväksi uusi 

2 momentti, jonka mukaan siipikarjan poikas
ten liikkuvan kaupan valvonnan osalta on 1 
momentissa säädetyn lisäksi noudatettava, mitä 
on voimassa kotieläinten liikkuvan kaupan 
osalta. 

Riittävän siirtymisajan saamiseksi ehdote
taan, että ne elinkeinonharjoittajat, jotka har· 
joittavat luvanvaraiseksi määrättävää myynti
ja välitystoimintaa lain voimaan tullessa, saisi· 
vat jatkaa toimintaansa ilman maatilahallituk· 
sen lupaa neljän kuukauden ajan luettuna 
siitä, kun toiminta tulee luvanvaraiseksi. 

Ehdotetun lain täytäntöönpane ja valvonta 
eivät sanottavasti aiheuttaisi valtiolle kustan
nuksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus· 
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
siipikarjan siitoseläinten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattamisen 

harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siipikarjan siitoseläinten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattami

sen harjoittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun lain (302/77) nimike, 1 §:n 
1 ja 2 momentti, 5 § :n 1 momentti ja 7 § :n 1 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a § ja 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Laki 
siipikarjan siitoseläinten pidon ja munien haudontojen sekä poikasten kasvattamisen, 

myymisen ja välittämisen harjoittamisesta. 

1 §. 
Siipikarjan siitoseläinten pitoa, munien ko

neellista haudontaa, poikasten kasvattamista 
myyntitoimintaa varten sekä poikasten myy
mistä ja välittämistä saa harjoittaa vain maa
tilahallituksen luvalla ja noudattaen, mitä tässä 
laissa säädetään. Siipikarialla tarkoitetaan tässä 
laissa kanaa, kalkkunaa, hanhea, ankkaa, fa
saania, sorsaa ja viiriäistä. 

Asetuksella voidaan tämän lain säännökset 
rajoittaa koskemaan vain asetuksessa mainit
tavien, siipikariaan kuuluvien lintulajien sii
toseläinten pitoa, munien haudontaa sekä poi
kasten kasvattamista, myymistä ja välittämis
tä. 

4 a §. 
Lupa siipikarjan poikasten myymiseen ja 

välittämiseen myönnetään muulle kuin 2-4 
§ :ssä tarkoitetulle elinkeinonharjoittajalle vain, 
jos hänen myyntipaikkansa ja varastointilaitok
sensa, milloin ne ovat tarpeen tässä pykälässä 
tarkoitetun toiminnan harjoittamisessa, sekä 
siinä käytettävät muut välineensä täyttävät 
maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat 
terveydellisyyttä ja hygieenisyyttä koskevat 
vaatimukset. Edellytyksenä luvan saamiselle 
on lisäksi, että myytävä tai välitettävä eläin
aines täyttää ministeriön asettamat jalostuk
selliset ehdot. 

Lupa siipikarjan poikasten myymiseen ja 
välittämiseen liikkuvassa kaupassa, jolla tarkoi-
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tetaan mukana kuljetettavien poikasten myy
mistä ja välittämistä, saadaan myöntää vain lää
ninhallituksen annettua asiassa lausunnon. 

5 §. 
Lupa, jota ei voida luovuttaa toiselle ja joka 

koskee vain siinä tarkoitettua jalostus- tai sii
toslaitosta, hautomoa, poikasten kasvatuslaitos
ta sekä poikasten myymistä ja välittämistä, 
myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. Se voidaan peruuttaa, jos luvan myön
tämisen edellytykset eivät enää ole olemassa 
tai jos luvan ehtoja ei ole noudatettu tahi jos 
luvan saaja rikkoo tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen säännöksiä. 

6 §. 

Siipikarjan poikasten liikkuvan kaupan val
vonnan osalta on lisäksi noudatettava, mitä 
on voimassa kotieläinten liikkuvan kaupan 
valvonnasta. 

7 §. 
Jokaisen, joka harjoittaa sellaista tmmmtaa, 

jota tämän lain säännökset koskevat, on pidet
tävä kirjaa siitoseläintensä, haudontojensa ja 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980. 

kasvattamiensa, myymiensä ja välittämiensä poi
kasten määristä sekä tämän lain ja sen no
jalla annettujen säännösten sekä lupaehtojen 
noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellisista 
seikoista sen mukaan kuin maatilahallitus 
määrää. Maatilahallitus tai sen valtuuttama 
henkilö on oikeutettu tarkastamaan luvansaa
jan siipikarjan ja siipikarjan munat, laitokset 
samoinkuin toimintaan liittyvät muut tilat ja 
laitteet. Luvansaaja on velvollinen antamaan 
maatilahallitukselle tai sen valtuuttamalle hen
kilölle kaikki ne tiedot, jotka saattavat oHa 
apuna selvitettäessä, onko tämän lain ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä sekä lupaehtoja 
noudatettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Jokainen, joka harjoittaa 4 a §:ssä tarkoi
tettua siipikarjan poikasten myymistä tai vä
littämistä sanotun toiminnan tullessa tämän 
lain nojalla luvanvaraiseksi, saa jatkaa toimin
taansa neljän kuukauden ajan ilman tässä 
laissa tarkoitettua lupaa luettuna siitä, kun 
toiminta tuli luvanvaraiseksi. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työlä;tirvi 
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Liite 

Laki 
siipikarjan siitoseläinten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattamisen 

harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siipikarjan siitoseläinten pidon, munien haudontojen ja poikasten kasvattami

sen harjoittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetun lain (302/77) nimike, 1 §:n 
1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a § ja 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Laki 
siipikarjan siitoseläinten pidon ja munien haudontojen sekä poikasten kasvattamisen, 

myymisen ja välittämisen harjoittamisesta. 

Voimassa oleva laki. 

1 §. 
Siipikarjan siitoseläinten . pitoa, munien ko

neellista haudontaa ja poikasten kasvattamista 
myyntitoimintaa varten saa harjoittaa vain maa~ 
tilahallituksen luvaUa ja noudattaen, mitä tässä 
laissa säädetään. Siipikarjalla tarkoitetaan tässä 
laissa kanaa, kalkkunaa, hanhea, ankkaa, fasaa
nia, sorsaa ja viiriäistä. 

Asetuksella voidaan tämän lain säännökset 
rajoittaa koskemaan vain asetuksessa mainitta
vien, siipikariaan kuuluvien lintulajien siitos
eläinten pitoa, munien haudontaa ja poikasten 
kasvattamista. 

Ehdotus. 

1 §. 
Siipikarjan siitoseläinten pitoa, munien ko

neellista haudontaa, poikasten kasvattamista 
myyntitoimintaa varten sekä poikasten myy
mistä ja välittämistä saa harjoittaa vai.'1. maa
tilahallituksen luvalla ja noudattaen, mitä tässä 
laissa säädetään. Siipikarialla tarkoitetaan tässä 
laissa kanaa, kalkkunaa, hanhea, ankkaa, fasaa. 
nia, sorsaa ja viiriäistä. 

Asetuksella voidaan tämän lain säännökset 
rajoittaa koskemaan vain asetuksessa mainitta
vien, siipikarjaan kuuluvien lintulajien siitos
eläinten pitoa, munien haudontaa sekä poi
kasten kasvattamista, myymistä ja välittämis
tä. 

4 a §. 
Lupa siipikarjan poikasten myymiseen ja 

välittämiseen myönnetään muulle kuin 2-4 
§: ssä tarkoitetulle elinkeinonharjoittajalle vain, 
jos hänen myyntipaikkansa ja varastointilaitok
sensa, milloin ne ovat tarpeen tässä pyklässä 
tarkoitetun toiminnan harjoittamisessa, sekä 
siinä käytettävät muut välineensä täyttävät 
maa- ja metsätalousministeriön vahvistama! 
terveydellisyyttä ja hygieenisyyttä koskevat 
vaatimukset. Edellytyksenä luvan saamiselle 
on lisäksi, että myytävä tai välitettävä eläin
aines täyttää ministeriön asettamat jalostuk
selliset ehdot. 

Lupa siipikarjan poikasten myymiseen ja 
välittämiseen liikkuvassa kaupassa, jolla tarkoi
tetaan mukana kuljettavien poikasten myy
mistä ja välittämistä, saadaan myöntää vain 
lääninhallituksen annettua asiassa lausunnon. 



N:o 73 5 

Voimassa oleva laki. 

5 §. 
Lupa, jota ei voi luovuttaa toiselle ja joka 

koskee vain siinä tarkoitettua jalostus- tai sii
toslaitosta, hautomoa ja poikasten kasvatuslai
tosta, myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Se voidaan peruuttaa, jos luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää ole ole
massa tai jos luvan ehtoja ei ole noudatettu 
tahi jos luvan saaja rikkoo tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen säännöksiä. 

6 §. 

7 §. 
Jokaisen, joka harjoittaa sellaista toimintaa, 

jota tämän lain säännökset koskevat, on pidet
tävä kirjaa siitoeläintensä, haudontojensa ja 
kasvattamiensa poikasten määristä sekä tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
lupaehtojen noudattamisen valvonnan kannalta 
tarpeellisista seikoista sen mukaan kuin maati
lahallitus määrää. Maatilahallitus tai sen val
tuuttama henkilö on oikeutettu tarkastamaan 
luvansaajan siipikarja ja siipikarjan munat, lai
tokset samoinkuin toimintaan liittyvät muut 
tilat ja laitteet. Luvansaaja on velvollinen an
tamaan maatilahallitukselle tai sen valtuutta
malle henkilölle kaikki ne tiedot, jotka saatta
vat olla apuna selvitettäessä, onko tämän lain 
ja sen nojalla annettuja säännöksiä sekä lupa
ehtoja noudatettu. 
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Ehdotus. 

5 §. 
Lupa, jota ei voida luovuttaa toiselle ja joka 

koskee vain siinä tarkoitettua jalostus- tai sii
toslaitosta, hautomoa, poikasten kasvatuslaitos
ta sekä poikasten myymistä ja välittämistä, 
myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. Se voidaan peruuttaa, jos luvan myön
tämisen edellytykset eivät enää ole olemassa 
tai jos luvan ehtoja ei ole noudatettu tahi jos 
luvan saaja rikkoo tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen säännöksiä. 

6 §. 

Siipikarjan poikasten liikkuvan kaupan val
vonnan osalta on lisäksi noudatettava, mitä 
on voimassa kotieläinten liikkuvan kaupan 
valvonnasta. 

7 §. 
Jokaisen, joka harjoittaa sellaista t01mmtaa, 

jota tämän lain säännökset koskevat, on pidet· 
tävä kirjaa siitoeläintensä, haudontojensa ja 
kasvattamiensa, myymiensä ja välittämiensä 
poikasten määristä sekä tämän lain ja sen no
jalla annettujen säännösten sekä lupaehtojen 
noudattamisen valvonnan kannalta tarpeelli
sista seikoista sen mukaan kuin maatilahallitus 
määrää. Maatilahallitus tai sen valtuuttama 
henkilö on oikeutettu tarkastamaan luvansaa
jan siipikarjan ja siipikarjan munat, laitokset 
samoinkuin toimintaan liittyvät muut tilat ja 
laitteet. Luvansaaja on velvollinen antamaan 
maatilahallitukselle tai sen valtuuttamalle hen
kilölle kaikki ne tiedot, jotka saattavat olla 
apuna selvitettäessä, onko tämän lain ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä sekä lupaehtoja 
noudatettu. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Jokainen, joka harjoittaa 4 a §:ssä tarkoi
tettua siipikarjan poikasten myymistä tai vä
littämistä sanotun toiminnan tullessa tämän 
lain nojalla luvanvaraiseksi, saa jatkaa toimin
taansa neljän kuukauden ajan ilman tässä 
laissa tarkoitettua lupaa luettuna siitä, kun 
toiminta tuli luvanvaraiseksi. 




