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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain 
sekä rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
eläinsuojelulakia siten, että siihen lisättäisiin 
Euroopan unionin tuotantoeläinten lopetusta 
koskevassa asetuksessa edellytetyt säännök-
set. Lisäksi laki lisättäisiin asetuksen salli-
missa rajoissa asetusta tiukemmat tai sitä 
täydentävät kansalliset säännökset eläinten 
lopetuksesta ja teurastuksesta.  

Eläinsuojelulakiin lisättäisiin säännökset 
asetuksessa tarkoitetuista toimivaltaisista vi-
ranomaisista. Lakia muutettaisiin myös siten, 
että se soveltuisi asetuksen noudattamisen 
valvontaan. Valvontaviranomaiset ja valvon-
nan järjestäminen säilyisivät nykyisellään.  

Sääntely saatettaisiin perustuslain mukai-
seksi siirtämällä eläinten lopetusta ja teuras-
tusta koskevia perussäännöksiä eläinsuojelu-
asetuksesta eläinsuojelulakiin. Eläimen lope-
tus olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti ja 
kivuttomasti kyseisen eläinlajin lopettami-
seen soveltuvalla lopetusmenetelmällä. Eläi-
men saisi lopettaa vain se, jolla on riittävät 
tiedot kyseisen eläimen lopetusmenetelmästä 
ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toi-
menpiteen suorittamiseksi. Eläimen lopetuk-
sessa olisi varmistuttava, että eläin on kuollut 
ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toi-
menpiteisiin ryhdytään. Myös eläinten teu-

rastuksesta lakiin lisättäisiin vastaavantyyp-
pinen perussäännös. Valtioneuvoston asetuk-
sella annettaisiin eläinten lopetusta ja teuras-
tusta koskevat tarkemmat säännökset. 

Eläinten lopetustoimintaa koskevan val-
vonnan tehostamiseksi toiminnanharjoittajan 
olisi tehtävä eläinten lopetukseen liittyvästä 
toiminnasta ilmoitus aluehallintovirastolle 
ennen toiminnan aloittamista. Velvoite kos-
kisi myös eläimen omistajia tai haltijoita, 
jotka lopettavat suuria määriä eläimiä kerral-
laan säännöllisesti. Hallinnollisia pakkokei-
noja koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, 
että valvontaviranomainen voisi antaa mää-
räyksen tai kiellon eläimen omistajan tai hal-
tijan lisäksi myös sille, joka on rikkonut 
eläinsuojelulakia.  

Uskonnollisista syistä noudatettavaa eri-
tyistä teurastustapaa koskeva sääntely, joka 
mahdollistaa verenlaskun aloittamisen sa-
manaikaisesti tainnuttamisen kanssa, säilytet-
täisiin nykyisellään. 

Rikoslakiin tehtäisiin tarvittavat teknis-
luonteiset muutokset eläinten teurastusta ja 
lopetusta koskevien tekojen rangaistavuuden 
säilyttämiseksi nykyisellään.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tuleviksi 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
1099/2009, jäljempänä lopetusasetus, tuli 
voimaan 8 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013. Lo-
petusasetus korvaa eläinten suojelusta teuras-
tus- tai lopettamishetkellä annetun neuvoston 
direktiivin 93/119/EY, jäljempänä teurastus- 
ja lopetusdirektiivi. Direktiivi on täytäntöön-
pantu eläinsuojelulailla (247/1996), eläinsuo-
jeluasetuksella (396/1996) sekä maa- ja met-
sätalousministeriön päätöksillä. Lopetusase-
tus edellyttää kansallisen lainsäädännön 
muuttamista. 

 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Eläinsuojelulaki  

Eläinsuojelulakiin sisältyvät keskeiset 
eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä 
koskevat periaatteet. Lain tarkoituksena on 
suojella eläimiä parhaalla mahdollisella ta-
valla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain 
tarkoituksena on myös edistää eläinten hy-
vinvointia ja hyvää kohtelua. 

Eläinsuojelulain 32 §:n mukaan eläimen 
lopettaminen on suoritettava mahdollisim-
man nopeasti ja kivuttomasti. Lain 33 §:ssä 
säädetään eläimen teurastamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. Pykälän mukaan 
eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsi-
mystä, kipua eikä tuskaa käsiteltäessä tai säi-
lytettäessä sitä teurastamossa, teurastuspai-
kassa tai muualla teurastuksen yhteydessä, 
tainnutettaessa sitä taikka siitä verta lasketta-
essa. Eläimen on oltava asianmukaisesti tain-
nutettu tai lopetettu ennen verenlaskua. Kui-
tenkin 33 §:n mukaan sellainen uskonnolli-
sista syistä noudatettava erityinen teurastus-
tapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikai-
sesti eläimen tainnuttamisen kanssa, on sallit-
tu siten kuin asetuksella tarkemmin sääde-
tään. Eläimelle ei saa suorittaa muita teuras-
tukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se 
on kuollut. Lisäksi pykälän mukaan hyväksy-

tyssä teurastamossa ja hyväksytyssä teuras-
tuspaikassa tulee olla asianmukainen tila 
huomattavan sairaiden ja vahingoittuneiden 
eläinten tainnutusta ja verenlaskua varten. 

Eläinsuojelulaki sisältää myös säännökset 
valvonnasta ja viranomaistoimenpiteistä. Jos 
on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan tai 
pidetään säädösten vastaisesti, aluehallintovi-
rastolla, kunnaneläinlääkärillä, kunnan ter-
veydensuojeluvalvontaa hoitavalla viranhalti-
jalla ja poliisilla on oikeus suorittaa lain 
39 §:n 1 momentissa tarkoitettu tarkastus. 
Tarkastusoikeus on myös tietyin edellytyksin 
aluehallintoviraston valtuuttamalla eläinsuo-
jeluvalvojalla. Pykälän 2 momentin mukaan 
ilman epäilyäkin tarkastuseläinlääkärillä on 
oikeus suorittaa tarkastus kaikissa eläintilois-
sa teurastamon tai teurastuspaikan alueella. 
Pykälän 3 momentin mukaan tarkastuksen 
suorittajalla on oikeus päästä tilaan, jossa 
eläin on. Tarkastuksessa voidaan tarkastaa 
eläin, pitopaikka ja eläintä varten tarkoitettu 
ravinto, juotava, varusteet ja välineet. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että eläinten 
hoitoa ja pitoa koskevia säännöksiä on rikot-
tu, valvova viranomainen voi antaa eläinsuo-
jelulain 42 §:ssä tarkoitetun kiellon jatkaa tai 
toistaa säädösten vastaista menettelyä tai 
määrätä asiat saatettavaksi lainsäädännön 
edellyttämälle tasolle. Aluehallintovirasto voi 
tehostaa kieltoa tai määräystä 43 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla uhkasakolla tai teettä-
misuhalla. Jos eläinsuojelulliset syyt edellyt-
tävät, viranomainen voi ryhtyä lain 44 §:n 
1 momentin mukaisesti välittömiin toimenpi-
teisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
Eläin voidaan esimerkiksi lähettää teurastet-
tavaksi tai lopettaa. 

Jos teurastamolla tarkastuseläinlääkäri 
epäilee, että eläinten pitopaikassa on rikottu 
eläinsuojelusäädöksiä, hänen on ilmoitettava 
epäilystään eläinsuojelulain 41 §:n 2 momen-
tin mukaisesti sille aluehallintovirastolle, 
jonka alueella kyseinen pitopaikka sijaitsee. 

Eläinsuojelulain 54 §:ssä säädetään eläin-
suojelurikkomuksesta. Pykälän mukaan hen-
kilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
kohtelee eläintä 32 tai 33 §:n tai niiden nojal-
la annettujen säännösten vastaisesti, on tuo-
mittava, jollei teko ole rikoslain 17 luvun 14, 



 HE 35/2013 vp  
  

 

4 

14 a tai 15 §:n nojalla rangaistava tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, eläinsuojelurikkomuksesta sakkoon. 

 
 

Eläinsuojeluasetus 

Eläinsuojeluasetuksen 30 §:n mukaan 
eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaa-
va henkilö. Lopettamisen suorittavalla henki-
löllä tulee olla riittävät tiedot kyseisen eläin-
lajin lopetusmenetelmästä ja lopetusteknii-
kasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorit-
tamiseksi. Lisäksi pykälässä säädetään lope-
tettavan eläimen käsittelystä ja muille eläi-
mille aiheutuvasta häiriöstä. Eläimen lopet-
tavan henkilön on varmistettava, että eläin on 
kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai 
muihin toimenpiteisiin ryhdytään. 

Asetuksen 31 §:ssä kielletään tajuissaan 
olevan nisäkkään, linnun ja matelijan lopet-
taminen hukuttamalla tai tukehduttamalla. 
Asetuksen 33 §:ssä säädetään nisäkäs- ja lin-
tulajeihin kuuluvan tuotantoeläimen lopetta-
misessa käytettävistä sallituista menetelmis-
tä. 

Asetuksen 34 §:ssä säädetään eläimen lo-
pettamisesta hätätapauksessa. Hätätapaukses-
sa, eläimen kärsimyksen pitkittymisen estä-
miseksi ja jos 32 tai 33 §:ssä tarkoitettuja 
keinoja ei ole mahdollista käyttää tai jos 
eläintä ei saada kiinni, se voidaan lopettaa 
myös muulla kuin edellä säädetyllä tavalla, 
Eläin on kuitenkin lopetettava niin, ettei 
eläimelle aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. 

Lopetettavan tai vahingoittuneen eläimen 
siirtämisestä säädetään asetuksen 35 §:ssä, 
jonka mukaan sairas tai vahingoittunut tuo-
tantoeläin saadaan siirtää muualle lopetetta-
vaksi tai teurastettavaksi vain, jos eläimen 
kuljetus tai käsittely kuljetusta varten ei ai-
heuta sille lisäkärsimystä. Pykälän mukaan 
vakavasti sairas tai vahingoittunut hevonen, 
nautaeläin tai muu vastaava suurehko eläin 
saadaan kuljettaa muualle lopetettavaksi tai 
teurastettavaksi vain eläinlääkärin luvalla. 

Asetuksen 36—40 §:ssä säädetään teuras-
tamon tiloille, teuraseläinten säilytykselle ja 
hoidolle asetettavista vaatimuksista sekä kii-
reellisesti teurastettavista eläimistä. 

Teurastajan ja teurastusta edeltäviä toi-
menpiteitä suorittavien henkilöiden pätevyy-

destä säädetään asetuksen 41 §:ssä. Pykälän 
mukaan teuraseläinten hoitoa ja käsittelyä 
sekä tainnutusta ja verenlaskua suorittavilla 
henkilöillä on oltava riittävät tiedot ja taidot 
toimenpiteiden asianmukaiseen suorittami-
seen. Ammattimaista teurastusta saa suorittaa 
vain siihen harjaantunut tai opetettu täysi-
ikäinen henkilö. Teurastuksessa ei saa olla 
läsnä asiattomia henkilöitä. 

Tainnutuksesta sekä tainnutuksessa käytet-
tävistä välineistä ja laitteista säädetään 42—
43 §:ssä. Teurastuksessa eläin pitää tainnut-
taa ennen verenlaskua. Siipikarjaan kuuluvan 
eläimen voi kuitenkin teurastaa katkaisemalla 
sen kaula nopeasti terävällä aseella. 

Verenlaskusta säädetään asetuksen 
44 §:ssä. Tainnutetun eläimen verenlasku on 
aloitettava välittömästi tainnutuksen jälkeen 
eikä eläimelle saa suorittaa muita toimenpi-
teitä ennen kuin se on kuollut.  

Asetuksen 45—48 §:ssä säädetään uskon-
nollisista syistä noudatettavasta erityisestä 
teurastustavasta, joka poikkeaa 42 §:n vaati-
muksista. Uskonnollisten syiden niin edellyt-
täessä voidaan verenlasku aloittaa samanai-
kaisesti tainnutuksen kanssa. Eläimen saa täl-
löin teurastaa vain teurastamossa tarkas-
tuseläinlääkärin läsnäollessa. Pykälät sisältä-
vät lisäksi säännökset eläimen liikkumisen 
rajoittamisesta, tainnutuksesta ja kaulasuon-
ten katkaisusta. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 
eläinten teurastamiselle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 
eläinten teurastamiselle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista (704/1997) sisältää yk-
sityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat 
teuraseläinten säilytystiloja, laitteita ja väli-
neitä, teuraseläinten kohtelua ja käsittelyä, 
tainnuttamista ja verenlaskua. 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös ni-
säkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotan-
toeläinten lopettamiselle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös ni-
säkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotan-
toeläinten lopettamiselle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista (534/1996) sisältää yk-
sityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat 
lopettamisessa käytettäviä laitteita ja tuotan-
toeläinten sallittuja lopettamismenetelmiä. 
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Tuotantoeläinten teurastus ja lopetus 

Suomessa on 18 teurastamoa ja 54 pien-
teurastamoa, joissa päivittäistä eläinsuojelu-
valvontaa toteuttavat Elintarviketurvallisuus-
viraston tarkastuseläinlääkärit. Aluehallinto-
virastojen läänineläinlääkärit valvovat myös 
teurastamoita. Toistaiseksi 11 pienteurasta-
mossa eläinsuojeluvalvontaa suorittaa kun-
naneläinlääkäri. Poroteurastamoita on 19. Po-
roteurastamoiden eläinsuojeluvalvonnasta 
vastaa kokonaisuudessaan Lapin aluehallin-
tovirasto, joka määrää tarkastuseläinlääkärit 
poroteurastamoihin. Viljeltävät kalat teuras-
tetaan ruokakalayrityksissä, joita oli vuonna 
2011 yhteensä 95 meri- ja sisävesialueilla. 
Suomessa on noin 950 turkistarhaa. 

Suomessa on viime vuosina teurastamossa 
teurastettu vuosittain noin 300 000 nautaa, 
2,5 miljoonaa sikaa, 55 miljoonaa siipikar-
jaan kuuluvaa lintua, 1000 hevosta sekä 30 
000 lammasta ja vuohta. Poroja on teurastet-
tu lähes 80 000 eläintä ja muita eläinlajeja, 
mukaan lukien tarhattu- ja luonnonvarainen 
riista, alle 1000 eläintä vuodessa. Viljeltäviä 
kaloja teurastetaan 10 miljoonaa kiloa vuosit-
tain. Lisäksi turkiseläimiä lopetetaan 2,7 mil-
joonaa vuodessa. Sairaita tai huonokuntoisia 
tuotantoeläimiä lopetetaan tiloilla omistajien 
toimesta vuosittain tuhansia. 

 
 

Valvonta 

Tarkastuseläinlääkärit ja lihantarkastajat 
valvovat eläinsuojelusäädösten noudattamista 
teurastuspäivinä kaikille eläimille tehtävän 
ante mortem -tarkastuksen yhteydessä sekä 
eläinten käsittelyä, tainnutusta ja verenlaskua 
pistokokein. 

Elintarviketurvallisuusviraston Teurasta-
mon eläinsuojeluvalvonta-projektissa tarkas-
tuseläinlääkärit tekivät vuonna 2010 38 tar-
kastusta teurastamoissa ja 31 tarkastusta 
pienteurastamoissa. 

Niin sanottujen EU-eläinsuojelutarkastus-
ten yhteydessä valvotaan vuosittain tilalla ta-
pahtuvaa eläinten lopetusta naudoilla, sioilla, 
lampailla, vuohilla, turkiseläimillä, munivilla 
kanoilla, hanhilla ja ankoilla. Vuonna 2011 
näitä tarkastuksia tehtiin 545 tuotantoeläinti-
lalla. 

2.2 EU:n ja ulkomaiden lainsäädäntö 

Yleistä 

Lopetusasetus on sellaisenaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä. Poikkeuksena tähän ovat 
8 päivästä joulukuuta 2009 voimassa olleet 
sellaiset säännökset, joiden tarkoituksena on 
varmistaa lopetusasetusta laajempi eläinten 
suojelu lopetuksen yhteydessä. Jäsenvaltiot 
voivat pitää tällaiset säännökset edelleen 
voimassa. Lisäksi jäsenvaltiot voivat antaa 
kansallisia säännöksiä, jotka takaavat lope-
tusasetusta laajemman eläinten suojelun lo-
petuksen yhteydessä lopetettaessa tai teuras-
tettaessa eläimiä teurastamon ulkopuolella, 
teurastettaessa tarhattua riistaa ja poroja sekä 
teurastettaessa eläimiä uskonnollisista syistä 
ilman tainnutusta. Kaikissa unionin jäsenval-
tioissa valmistellaan parhaillaan lopetusase-
tuksen täytäntöönpanon edellyttämiä sää-
dösmuutoksia. Komission mukaan vain neljä 
jäsenmaata ilmoitti saavansa lopetusasetuk-
sen täytäntöönpanon valmiiksi vuoden 2013 
alkuun mennessä. 

 
Lopetusasetus 

Lopetusasetuksessa säädetään eläinten suo-
jelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydes-
sä. Lopetus määritellään asetuksessa tarkoi-
tuksellisesti aikaansaaduksi prosessiksi, joka 
aiheuttaa eläimen kuoleman. Määritelmä kat-
taa sekä eläinten lopetuksen että teurastuk-
sen. Asetus koskee kaikkia tuotantoeläimiä 
siitoseläimet mukaan luettuina. Viljeltäviä 
kaloja koskee vain hyvin yleisluonteinen 
vaatimus eläinten suojelun pääperiaatteista 
lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Eläin-
ten hätälopetuksiin ja tilanteisiin, joissa 
säännösten noudattaminen aiheuttaisi ihmi-
sen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan riskin, sovelletaan 
vain asetuksen yleisluonteisia vaatimuksia 
hieman laajemmin kuin viljeltävien kalojen 
kohdalla. Asetus ei koske lainkaan toimival-
taisen viranomaisen valvonnassa suoritetta-
vien tieteellisten kokeiden aikana, metsästyk-
sen tai virkistyskalastuksen yhteydessä, 
eläinten lopetusta osana kulttuuri- tai urheilu-
tapahtumaa kuten härkätaisteluita. Asetus ei 
koske myöskään omistajan omaan käyttöönsä 
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tekemiä siipikarjan, jänisten ja kanien lope-
tuksia, joita tehdään muualla kuin teurasta-
mossa. 

Lopetusasetuksessa säädetään yleisistä vaa-
timuksista, joita sovelletaan kaikkiin eläinten 
lopetuksiin, joihin luetaan mukaan myös 
eläinten lopettaminen teurastamalla. Eläimet 
pitää lopettaa joko välittömän kuoleman ai-
heuttavalla menetelmällä tai tainnutuksen 
jälkeen. Eläimet voidaan kuitenkin lopettaa 
ilman edeltävää tainnutusta, jos kyseessä on 
uskonnollisista syistä noudatettava teurastus-
tapa ja se tehdään teurastamossa. Jäsenvaltiot 
voivat halutessaan jättää soveltamatta uskon-
nollisista syistä noudatettavaa teurastustapaa 
koskevaa poikkeusta. 

Eläinten lopetuksia suorittavien tahojen on 
laadittava toimintaohjeisto eläinten asianmu-
kaisen lopetuksen varmistamiseksi. Toimin-
taohjeistossa on huomioitava laitteiden val-
mistajien suositukset sekä määriteltävä käy-
tettävien tainnutusmenetelmien keskeiset 
muuttujat. Toimintaohjeisto on pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
nähtäväksi.  

Eläinten liikkumisen rajoittamiseen tai 
tainnutukseen käytettäviä välineitä ei saa 
markkinoida ilman asianmukaisia käyttö- ja 
kunnossapito-ohjeita. 

Teurastamoille asetetaan lisävaatimuksia, 
jotka koskevat niiden rakenteita, niissä käy-
tettäviä välineitä, eläinten käsittelyä ja niiden 
liikkumisen rajoittamista, tainnutuksen seu-
rantaa sekä eläinten hyvinvoinnista vastaavan 
henkilön nimeämistä ja toimenkuvaa. Eläin-
ten hyvinvoinnista vastaavaa henkilöä ei tar-
vitse nimetä teurastamoihin, joissa teuraste-
taan vähemmän kuin 1000 yksikköä nisäk-
käitä tai vähemmän kuin 150 000 yksikköä 
siipikarjaa vuodessa. Hyväksyessään teuras-
tamon valvontaviranomainen arvioi teuras-
linjojen suurimmat kapasiteetit, eläinluokat 
ja niiden kokoluokat, joiden käsittelyssä voi-
daan käyttää liikkumisen estämiseen ja tain-
nutukseen tarkoitettuja välineitä, sekä eläin-
ten säilytystilojen enimmäiskapasiteetin. 

Eläinten joukkolopetuksia varten on laadit-
tava toimintasuunnitelma. Eläintautien vas-
tustukseen liittyviin valmiussuunnitelmiin on 
liitettävä suunnitellut lopetusmenetelmät ja 
niitä koskeva toimintaohjeisto. Vuosittain 
tehdyistä joukkolopetuksista on tehtävä arvi-

ointi, joka on toimitettava komissiolle sekä 
julkaistava internetissä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toi-
mivaltaisten viranomaisten saatavilla on tie-
teellistä asiantuntemusta ja nimettävä tieteel-
listä tukea antava yhteyspiste. Yhteyspisteen 
tiedot on asetettava internetiin julkisesti saa-
taville. Asiantuntija-apua pitää olla saatavilla 
seuraavissa: teurastamoiden hyväksyminen, 
uusien tainnutusmenetelmien arviointi, liik-
kumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tar-
koitettujen välineiden arviointi, hyvien käy-
täntöjen oppaiden arviointi, lopetusasetuksen 
tarkoitettuja tarkastuksia koskevat suosituk-
set, loppututkintoja ja kelpoisuustodistuksia 
antavien tahojen arviointi sekä yhteistyö ko-
mission ja muiden yhteyspisteiden kanssa. 

Jos toimija, lopetuksia tekevä henkilö tai 
kelpoisuustodistuksia antava taho ei noudata 
asetuksen säännöksiä, toimivaltainen viran-
omainen voi vaatia toimijaa muuttamaan 
toimintaohjeistoaan ja vähentämään tai lopet-
tamaan tuotannon, lisäämään teurastamossa 
tainnutuksen valvontaa tai muuttamaan val-
vontamenettelyitä, peruuttaa kelpoisuustodis-
tuksen määräajaksi tai kokonaan sekä peruut-
taa määräajaksi tai kokonaan oikeuden järjes-
tää loppututkintoja tai antaa kelpoisuustodis-
tuksia. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lopetusase-
tuksessa asetettujen säännösten rikkomisesta 
aiheutuvista seuraamuksista. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava seuraamussäännöksistä ko-
missiolle ennen asetuksen soveltamisen al-
kamista. 

Teurastamorakenteisiin ja teurastamossa 
käytettäviin välineisiin, jotka on otettu käyt-
töön ennen 1 päivää tammikuuta 2013, on 
asetettu siirtymäaika 8 päivään joulukuuta 
2019 asti. Siirtymäaika ei koske peruskorja-
usta. Kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää 
yksinkertaistetulla menettelyllä vähintään 
3 vuoden työkokemuksen omaaville henki-
löille 8 päivään joulukuuta 2015 asti. 

Asetuksen liitteessä I luetellaan sallitut 
tainnutusmenetelmät sekä niihin liittyvät vaa-
timukset. Liite sisältää tainnutusmenetelmien 
kuvaukset, niiden käyttöä koskevat edelly-
tykset kuten sallitut eläinryhmät ja eläinryh-
miin sovellettavat tainnutusmenetelmät. 
Osalle menetelmistä asetetaan lisäksi erityis-
vaatimuksia. 
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Asetuksen liite II sisältää teurastamoiden 
rakennetta, tilojen sijoittelua ja käytettäviä 
välineitä koskevia vaatimuksia. Liitteessä III 
asetetaan rajoituksia teurastamon toimintaan, 
joka koskee eläinten käsittelyä, säilytystä ja 
verenlaskua. Liite IV käsittelee eläinten lope-
tukseen tarvittavan koulutuksen sisältöä. 
Opintokokonaisuudet eritellään teurastukseen 
liittyvän tehtäväjaon mukaisesti. Kaikille yh-
teinen osio kattaa eläinten käyttäytymisen, 
eläinten kärsimyksen, tajunnan tilan ja tun-
temiskyvyn sekä eläinten stressin. 

Eläinten teurastukseen ja siihen liittyviin 
toimintoihin osallistuvilta henkilöiltä edelly-
tetään koulutusta ja kelpoisuustodistusta sii-
tä, että he ovat perehtyneet tehtäviinsä. Tur-
kiseläinten lopetuksissa riittää, että lopetuk-
set tehdään kelpoisuustodistuksen omaavan 
henkilön läsnäollessa ja välittömässä valvon-
nassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
koulutusta on saatavilla sekä hyväksyttävä 
koulutusta ja kelpoisuustodistuksia antava 
taho. Muiden tuotantoeläinten kuin siipikar-
jan, kanien ja jänisten teurastuksen, joka ta-
pahtuu omaa kulutusta varten yksityistalou-
dessa, voi eläimen omistaja tai hänen vas-
tuullaan ja valvonnassaan toimiva henkilö 
suorittaa ilman kelpoisuustodistusta. 

 
2.3 Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Suomessa voimassa oleva tuotantoeläinten 
teurastusta ja lopetusta koskeva lainsäädäntö 
täyttää teurastus- ja lopettamisdirektiivin 
asettamat vaatimukset ja nykyisellä säänte-
lyllä on voitu turvata eläinten suojelu teuras-
tuksessa ja lopetuksessa. Eläinsuojelulain 
eläinten teurastusta ja lopetusta koskeviin 
säännöksiin ei ole kohdistunut suuria muu-
tospaineita. Lopetusasetus on sellaisenaan 
sovellettavaa lainsäädäntöä, johon Suomen 
lainsäädäntö on kuitenkin sopeutettava. Ase-
tus edellyttää säätämistä muun muassa eräis-
tä toimivaltaisista viranomaisista. 

 
Kelpoisuus ja kelpoisuustodistus 

Suomen teurastamoissa ja poroteurasta-
moissa voidaan arvioida olevan noin 300 
henkilöä, jotka osallistuvat eläinten käsitte-

lyyn, tainnuttamiseen ja verenlaskuun joko 
päätyönään tai sijaisena. Tällä hetkellä hei-
dän koulutustasolleen ei aseteta eläinsuojelu-
lakiin perustuvia vaatimuksia. Turkistarhoja 
on Suomessa noin 950, joissa osassa toimii 
nahkonta-aikana useampi turkiseläimiä lopet-
tava ryhmä. Myöskään turkiseläinten lope-
tuksista vastaaville henkilöille ei aseteta 
eläinsuojelulakiin perustuvia koulutusvaati-
muksia. 

Opetushallitukselle tai koulutuksen järjes-
täjälle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt luvan järjestää ammatillista pe-
ruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta, 
ei ole asetettu eläinsuojelulaissa vaatimuksia 
suunnitella tai järjestää koulutusta tai myön-
tää kelpoisuustodistuksia eläinten lopetuk-
seen ja teurastukseen osallistuville henkilöil-
le. 

Lopetusasetuksen edellyttämä kelpoisuus 
on mahdollista hankkia usealla eri tavalla 
olemassa olevan koulutusjärjestelmän puit-
teissa. Ammatillisen peruskoulutuksen puit-
teissa on mahdollista suorittaa esimerkiksi 
maatalousalan perustutkinto. Tutkinnon va-
linnaisena osana voi suorittaa turkiseläinten 
nahkonta-osan, johon turkiseläinten lopetus 
sisältyy. Vastaavasti porotalouden ammatti-
tutkinnon puitteissa voi suorittaa tutkinnon 
osan poron teurastus ja porotuotteet, johon 
sisältyy porojen teurastus ja lopetus. Lihanja-
lostajan ja lihateollisuuden ammattitutkintoi-
hin sisältyy valinnaisena osana teurastus, jo-
hon sisältyy eläinten lopetus ja teurastus kuo-
leman varmistamiseen asti. Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen opiskelijalle voidaan pyyn-
nöstä antaa todistus suoritetuista opinnoista 
ja ammattiosaamisen näytöistä myös kesken 
opiskelun. Todistukset antaa koulutuksen jär-
jestäjä. Aikuiskoulutuksen kautta voi suorit-
taa edellä mainituista tutkinnoista vain kysei-
sen tutkinnon osan, jota kautta voi saada lo-
petusasetuksen edellyttämän kelpoisuuden ja 
kelpoisuustodistuksen. 

Kelpoisuuden voi myös saada osallistumal-
la erilliseen koulutukseen. Tällaista koulutus-
ta voivat antaa ne koulutuksen järjestäjät, 
jotka ovat tehneet Opetushallituksen nimit-
tämän tutkintotoimikunnan kanssa järjestä-
missopimuksen sellaiseen tutkintoon, joka si-
sältää lopetusasetuksen edellyttämän kelpoi-
suustodistuksen mukaisen osaamisen. Koulu-
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tuksesta ja siihen liittyvän kokeesta tutkinto-
toimikunta tai koulutuksen järjestäjä antaa 
todistuksen, jonka perusteella hakija voi saa-
da kelpoisuustodistuksen. Siirtymäaikana 
8 päivään joulukuuta 2015 saakka asian kan-
nalta merkityksellisen vähintään kolmen 
vuoden käytännön kokemuksen omaava hen-
kilö voi suorittaa koulutuksen osallistumalla 
pelkästään edellä mainittuun kokeeseen ja 
hankkia kelpoisuustodistuksen tätä kautta. 
 

   
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
lopetusasetus siltä osin kuin sen täytäntöön-
pano edellyttää lain tasoista sääntelyä sekä 
mahdollistaa lopetusasetusta tiukempi kan-
sallinen sääntely lopetusasetuksen sallimissa 
rajoissa. Tavoitteena on myös selkiyttää pe-
rustuslain mukaiseksi eläinten lopetusta ja 
teurastusta koskevaa sääntelyä siirtämällä 
eläinsuojeluasetuksen eläinten lopetusta ja 
teurastusta koskevia perussäännöksiä eläin-
suojelulakiin. Lisäksi tavoitteena on laajentaa 
eläinsuojeluviranomaisten mahdollisuutta 
kohdistaa eläinsuojelulain 42 §:n mukaisia 
määräyksiä ja kieltoja eläimen omistajan tai 
haltijan ohella myös muihin tahoihin, jotka 
toimivat eläinsuojelulainsäädännön vastaises-
ti. 

Esityksessä ehdotetaan, että eläinsuojelula-
kiin lisättäisiin säännökset lopetusasetuksen 
määrittelemistä toimivaltaisista viranomaisis-
ta. Lakia muutettaisiin myös siten, että se so-
veltuisi lopetusasetuksen noudattamisen val-
vontaan. Eläinsuojeluvalvonnan järjestämi-
nen säilyisi nykyisellään. Lisäksi eläinsuoje-
lulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jon-
ka mukaan eläinten lopetukseen liittyvästä 
toiminnasta on tehtävä ilmoitus aluehallinto-
virastolle. 

Esityksessä ehdotetaan, että valvontaviran-
omainen voi antaa eläinsuojelullisia epäkoh-
tien liittyvän määräyksen tai kiellon sille, jo-
ka rikkoo eläinsuojelulakia. Tällä hetkellä 
määräys tai kielto voidaan antaa vain eläimen 
omistajalle tai haltijalle. 

Esityksessä ehdotetaan, että säännös us-
konnollisista syistä noudatettavasta erityises-
tä teurastustavasta, jossa verenlasku aloite-

taan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen 
kanssa, säilytettäisiin nykyisellään. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
tarkempia säännöksiä eläinten lopetuksessa 
käytettävistä lopetusmenetelmistä ja lopetus-
tekniikoista sekä uskonnollisista syistä nou-
datettavasta erityisestä teurastustavasta. Li-
säksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä eläimen lopetta-
van henkilön pätevyydestä, eläinten teuras-
tuksesta teurastamon ulkopuolella, lope-
tusasetusta täydentäviä kansallisia säännök-
siä porojen ja tarhatun riistan teurastamisesta, 
eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta 
tehtävästä ilmoituksesta ja eri viranomaisten 
tehtävistä eläinten joukkolopetuksessa. Li-
säksi kansallisia säännöksiä lopetusasetuksen 
soveltamisalaan kuulumattomien eläinten 
joukkolopetuksessa noudatettavista menette-
lyistä voitaisiin antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.  

 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia. 

Lopetusasetuksessa määritelty kelpoisuus-
todistus ja väliaikainen kelpoisuustodistus 
haettaisiin aluehallintovirastosta, joka veloit-
taa kustannukset hakijalta. Siirtymävaiheen 
aikana 8 päivään joulukuuta 2015 asti voi-
daan arvioida, että kelpoisuustodistuksia ha-
kisi noin 3000 henkilöä. Jatkossa tarve vä-
henisi selvästi ja määrän arvioidaan olevan 
joitakin kymmeniä vuosittain. Kyseessä on 
valtion maksuperustelain (150/1992) mukai-
sista suoritteista, jolloin todistusten myöntä-
misestä aiheutuvat kustannukset peritään to-
distuksen hakijoilta. Väliaikaisia kelpoisuus-
todistuksia voisi myöntää myös tarkas-
tuseläinlääkäri. 

Lopetusasetuksen täytäntöönpano siirtää 
eläinten teurastuksen ja lopetuksen eläinsuo-
jelusäännösten mukaisen toteuttamisen var-
mistamista toimijoiden tehtäväksi. Tämän 
voidaan arvioida vähentävän aluehallintovi-
raston ja tarkastuseläinlääkäreiden suoritta-
man valvonnan tarvetta. Lopetusasetuksen 
edellyttämät uudet tehtävät liittyvät kelpoi-
suustodistusta ja väliaikaisen kelpoisuusto-
distusta koskeviin menettelyihin. Siirtymä-
vaiheen aikana voidaan arvioida kelpoisuus-
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todistuksien myöntämisen lisäävän kaikkien 
aluehallintovirastojen työmäärää yhteensä 
enintään 1 htv koko kyseisenä ajanjaksona. 
Siirtymäajan jälkeen todistusten myöntämi-
nen ei lisää aluehallintovirastojen työmäärää 
nykyisestä tasosta. Tarkastuseläinlääkäreiden 
työmäärän ei arvioida lisääntyvän väliaikais-
ten kelpoisuustodistusten myöntämisen 
vuoksi lainkaan nykyisestä.  

Kelpoisuustodistukseen oikeuttavaan ko-
keeseen ja tarvittaessa koulutukseen osallis-
tumisesta aiheutuu hakijalle jonkin verran 
kuluja.  

Ehdotetulla lailla ei ole ympäristövaikutuk-
sia eikä yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Valmistelun aikana on järjes-
tetty neljä kuulemistilaisuutta keskeisille si-
dosryhmille yleisimpien tuotantoeläinten teu-
rastuksesta sekä siipikarjan ja turkiseläinten 
lopetuksista. Porojen teurastusta on käsitelty 
kahdessa eri tilaisuudessa. Lisäksi Elintarvi-
keturvallisuusviraston virkamiehiä, lää-
nineläinlääkäreitä sekä tarkastuseläinlääkä-
reitä on kuultu useasti valmistelun edetessä. 

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esityksestä on pyydetty lausunto 85 eri ta-
holta. Lausunnon ovat antaneet seuraavat ta-
hot: oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Elintarviketurvallisuusvi-
rasto Evira, Opetushallitus, Rajavartiolaitos, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Eläin-
suojeluliitto Animalia ry, Helsingin eläinsuo-
jeluyhdistys HESY ry, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Paliskun-
tainyhdistys ry, SEY Suomen Eläinsuojelu-
yhdistysten Liitto ry, Suomen Eläinlääkäri-
liitto ry, Suomen Islamilainen Neuvosto ry, 
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskus-
neuvosto ry, Suomen Kalankasvattajaliitto 
ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Metsästäjä-

liitto-Finlands Jägarförbund ry ja Suomen 
Riistakeskus. 

Yleensä ottaen lausunnonantajat suhtautui-
vat esitykseen myönteisesti. Lausunnoissa 
esitetyt huomautukset on mahdollisuuksien 
mukaan otettu huomioon esitystä viimeistel-
täessä. Lausunnoista on laadittu maa- ja met-
sätalousministeriössä yhteenveto. 

Oikeusministeriö on esittänyt täsmennyksiä 
eräisiin lakiehdotusten säännöksiin ja esityk-
sen perusteluihin. Oikeusministeriön lope-
tusasetuksen täytäntöönpanoa koskevat muu-
tosehdotukset on otettu huomioon esityksen 
jatkovalmistelussa. Lisäksi oikeusministeriö 
on esittänyt, että myös eläinsuojelulain 
39 §:n 4 momenttia, joka koskee tarkastuk-
sen tekemistä kotirauhan piirissä, tulisi muut-
taa muun muassa siten, että edellytyksenä 
kotirauhan suojaamaan paikkaan ulottuvalle 
tarkastukselle olisi epäilys vankeusuhkaisesta 
rikoksesta. Tätä lausuntovaiheessa tehtyä eh-
dotusta ei ole sisällytetty esitykseen, koska se 
on periaatteellisesti merkittävä kysymys ja 
vaatii huolellista selvittelyä, jota tässä yhtey-
dessä ei ole ollut aikataulullisista syistä mah-
dollista tehdä. Toisaalta perustuslakivalio-
kunta on lausunnossaan (PeVL 8/2006 vp) 
käsitellyt juuri nyt tarkoitetun säännöksen 
perustuslainmukaisuutta ja todennut sään-
nöksen täyttävän asetetut vaatimukset. Maa- 
ja metsätalousministeriössä on käynnissä 
eläinsuojelulain kokonaisuudistus, jonka 
eräänä tavoitteena on saattaa eläinsuojelulaki 
perustuslain mukaiseksi. Tässä yhteydessä 
tulevat muun ohella vielä tarkemmin selvitet-
täviksi myös tarkastusvaltuudet. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on esittänyt, 
että kelpoisuustodistusten myöntäminen sää-
dettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston si-
jaan aluehallintovirastojen tehtäväksi. Alue-
hallintovirastoilla on jo tällä hetkellä vastaa-
via tehtäviä erilaisten todistusten kuten päte-
vyystodistusten ja eläinkuljettajalupien 
myöntämiseen ja niihin liittyviin menettelyi-
hin liittyen. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvi-
raston näkemyksen mukaan on perusteltua, 
että oikeus peruuttaa kelpoisuustodistuksia 
tulisi olla myös niitä myöntävällä viranomai-
sella. Esitys on jatkovalmistelussa muutettu 
Elintarviketurvallisuusviraston esittämällä 
tavalla. 
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Eläinsuojelujärjestöt ovat esittäneet, että 
teurastettaessa eläin se on aina tainnutettava 
ennen verenlaskua. Tämä koskisi myös us-
konnollisista syistä noudatettavaa erityistä 
teurastustapaa. Suomen Juutalaisten Seura-
kuntien Keskusneuvosto ry on katsonut, että 
vaatimus tainnutuksen ja verenlaskun saman-
aikaisuudesta on epätarkoituksenmukainen ja 
perusteeton. Tainnutus tulisi heidän mukaan-
sa voida suorittaa välittömästi verenlaskun 
aloittamisen jälkeen. Suomen Islamilainen 
Neuvosto ry on katsonut, että lopetusasetuk-

sen sallimat tainnutusmenetelmät voivat si-
nänsä johtaa eläimen kuolemaan. Tällöin 
eläin on kelpaamaton muslimien ravinnoksi. 
Tässä esityksessä on kuitenkin tarkoitus säi-
lyttää nykyisellään uskonnollisista syistä 
noudatettavaa erityistä teurastustapaa koske-
va sääntely, joka mahdollistaa verenlaskun 
aloittamisen samanaikaisesti tainnuttamisen 
kanssa. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuk-
sessa tulevat laajempaan tarkasteluun myös 
tätä teurastustapaa koskevat vaatimukset. 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Eläinsuojelulaki 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä säädetään 
eläinsuojelulain tarkoituksesta. Pykälän 
3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi mainin-
ta myös lopetusasetuksesta.  

 
2 a luku Eläinten lopetus   

32 §. Lopetusta koskevat yleiset vaatimuk-
set. Ehdotettu pykälä sisältäisi keskeisiä 
eläinten lopetuksessa noudatettavia periaat-
teita. Pykälä olisi eläinten lopetusta koskeva 
perussäännös.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vel-
voitteesta lopettaa eläin mahdollisimman no-
peasti ja kivuttomasti kyseiselle eläinlajille 
soveltuvalla lopetusmenetelmällä ja lopetus-
tekniikalla. Voimassa olevan lain 32 §:ää on 
tässä momentissa täsmennetty vaatimuksella 
käyttää eläinlajille soveltuvaa lopetusmene-
telmää ja lopetustekniikkaa. 

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin vaati-
muksia eläimen lopettavalle henkilölle. Sen 
varmistamiseksi, että lopetus tapahtuisi 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla, eläimen 
lopettavalla henkilöllä tulee olla riittävät tie-
dot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä 
ja lopetustekniikasta ja riittävä taito toimen-
piteen suorittamiseksi. Vastaavasta vaati-

muksesta säädetään tällä hetkellä eläinsuoje-
luasetuksen (396/1996) 30 §:ssä. Säännös 
siirrettäisiin lain tasolle henkilön kelpoisuutta 
koskevana tärkeänä periaatteena.  

Pykälän 3 momentin mukaan eläimen lo-
pettavan henkilön on varmistettava, että eläin 
on kuollut ennen kuin muihin toimenpiteisiin 
saadaan ryhtyä. Vastaava säännös sisältyy 
tällä hetkellä eläinsuojeluasetuksen 30 §:ään, 
josta se siirrettäisiin tärkeänä periaatteena 
lain tasolle. 

Pykälän 4 momentti sisältää valtuutussään-
nöksen, jonka mukaan valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännök-
set eläinten lopetuksessa käytettävistä lope-
tusmenetelmistä ja lopetustekniikoista. Val-
tioneuvoston asetuksella säädettäisiin muun 
muassa seura- ja harrastuseläinten lopetus-
menetelmistä. Lisäksi pykälä sisältää valtuu-
tussäännöksen jonka mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin tarvittaessa antaa 
tarkempia säännöksiä eläinten lopetuksen 
suorittavien henkilöiden pätevyydestä. Met-
sästyksen osalta noudatettaisiin kuitenkin, 
mitä siitä erikseen säädetään. 

33 §. Eläinten teurastus. Pykälässä säädet-
täisiin keskeistä periaatteista lopetettaessa 
eläin, joka on tarkoitettu ihmisravinnoksi. 
Tällaiset eläimet ovat niin sanottuja tuotan-
toeläimiä. Tällöin eläimen lopetus olisi eläi-
men teurastusta. Termi vastaa lopetusasetuk-
sessa noudatettua terminologiaa. Ehdotettu 
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pykälä olisi teurastusta koskeva perussään-
nös. Pykälä ei koskisi luonnonvaraisia eläi-
miä. 

Pykälän 1 momentissa kiellettäisiin veren-
laskun aloittaminen ennen kuin eläin on 
asianmukaisesti tainnutettu tai lopetettu ky-
seisen eläinlajin tainnutukseen tai lopetuk-
seen soveltuvalla menetelmällä. Poikkeukse-
na olisi ehdotetussa 33 b §:ssä tarkoitettu us-
konnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan 
tainnuttamisen kanssa samanaikaisesti. Li-
säksi eläimen omistaja voisi teurastaa siipi-
karjaan kuuluvan linnun katkaisemalla sen 
kaulan terävällä aseella, kuten veitsellä. Sii-
pikarjalla tarkoitetaan tarhattuja lintuja lu-
kuun ottamatta sileälastaisia lintuja kuten 
strutseja. Tämä poikkeus koskisi vain omaan 
käyttöön tapahtuvaa teurastusta yksityista-
loudessa. Tällainen teurastus ei kuulu lope-
tusasetuksen soveltamisalaan. Tällä hetkellä 
menettely on eläinsuojeluasetuksen 42 §:n 
2 momentin mukaan sallittua aina, kun siipi-
karjaa teurastetaan. Lopetusasetuksen sovel-
tamisalaan kuuluvassa teurastuksessa kaulan 
katkaisu ei ole sallittu menettely. Eläimelle ei 
saisi suorittaa muita teurastukseen liittyviä 
toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut.  Vas-
taavan sisältöinen säännös sisältyy voimassa 
olevan lain 33 §:ään. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi valtuutus-
säännöksen antaa valtioneuvoston asetuksella 
tarkempia säännöksiä eläinten teurastuksesta. 
Valtuussäännös perustuu lopetusasetuksen 
26 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, jonka mu-
kaan jäsenvaltiot voivat antaa lopetusasetusta 
tiukempia kansallisia säännöksiä eläinten lo-
petuksesta ja siihen liittyvistä toimista teuras-
tamon ulkopuolella.   

33 a §. Lopetusasetuksen soveltaminen 
eläinten lopetukseen ja teurastukseen. Pykä-
län 1 momentti sisältäisi viittauksen lope-
tusasetuksen 1 artiklaan, jossa säädetään ase-
tuksen soveltamisalasta. 

Kalojen osalta lopetusasetuksesta sovelle-
taan vain sen 3 artiklan 1 kohdan vaatimuk-
sia. Mainitun säännöksen mukaan eläimiä tu-
lee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tus-
kalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen 
liittyvien toimien aikana. Lopetusasetuksen 
26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan jä-
senvaltiot voivat antaa kansallisia sääntöjä, 

joiden tarkoituksena on varmistaa lopetusase-
tuksen säännöksiä laajempi suojelu tarhatun 
riistan, porot mukaan lukien, teurastamisessa 
ja siihen liittyvissä toimissa. Ehdotetun 
2 momentin valtuutussäännöksen mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
lopetusasetusta täydentäviä kansallisia sään-
nöksiä, jotka koskevat kalojen lopetusta ja 
teurastusta sekä porojen ja tarhatun riistan 
teurastusta. Asetuksella voitaisiin antaa esi-
merkiksi lopetusasetuksen 17 artiklan 6 koh-
dassa tarkoitetut karjayksikön muuntoker-
toimet, joita lopetusasetuksessa ei säännellä 
näiden eläinlajien osalta. 

33 b §. Uskonnollisista syistä noudatettava 
erityinen teurastustapa. Pykälässä säädettäi-
siin uskonnollisista syistä noudatettavasta 
erityisestä teurastustavasta vastaavalla tavalla 
kuin voimassa olevan lain 33 §:ssä. Säännös 
mahdollistaa 33 §:stä poiketen verenlaskun 
aloittamisen samanaikaisesti kuin eläin tain-
nutetaan. Siipikarjaan kuuluva eläin sileälas-
taisia lintuja lukuun ottamatta saadaan kui-
tenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti 
terävällä aseella. Pykälässä tarkoitettu teuras-
tus on sallittua vain, jos se tehdään teurasta-
mossa tarkastuseläinlääkärin läsnäollessa. 

Lopetusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mu-
kaan eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttami-
sen jälkeen asetuksen liitteessä I säädettyjen 
menetelmien ja näiden menetelmien sovel-
tamiseen liittyvien erityisvaatimusten mukai-
sesti. Mainitun artiklan 4 kohdan mukaan 
1 kohdan vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta 
teurastettaessa eläimiä uskonnollisten rituaa-
lien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen, 
edellyttäen, että teurastus tapahtuu teurasta-
mossa. Lopetusasetuksen 26 artiklan 2 koh-
dan c alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
antaa kansallisia sääntöjä, joiden tarkoituk-
sena on varmistaa asetukseen sisältyvien 
sääntöjen takaamaa suojelua laajempi eläin-
ten suojelu uskonnollisten rituaalien mukai-
sessa teurastamisessa. 

Ehdotettu säännös tarkoittaa eläinten ase-
tusta laajempaa suojelua ja vastaisi nykyistä 
tilannetta. Tarkemmat säännökset uskonnol-
lisista syistä noudatettavasta erityisestä teu-
rastustavasta annettaisiin nykyiseen tapaan 
valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella sää-
dettäisiin muun muassa eläimen liikkumisen 
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rajoittamisesta, tainnuttamisesta ja kau-
lasuonten katkaisusta. 

33 c §. Eläinten lopetukseen liittyvästä 
toiminnasta ilmoittaminen. Pykälässä säädet-
täisiin eläinten lopetuksista tehtävistä ilmoi-
tuksista. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
eläinten lopetuksia tekevien toiminnanhar-
joittajien velvollisuudesta ilmoittaa toimin-
nastaan riittävän aikaisin ennen toiminnan 
aloittamista aluehallintovirastolle. Velvolli-
suus koskisi myös eläimen omistajaa tai hal-
tijaa, joka lopettaa suuria eläinmääriä kerralla 
säännöllisesti. Ilmoitus on tehtävä myös toi-
minnan lopettamisesta tai jos se oleellisesti 
muuttuu. Ilmoitusvelvollisuus ei koske ta-
vanomaista eläinten pitopaikassa tarvittaessa 
tehtävää sairaiden ja huonokuntoisten eläin-
ten lopetusta. Ilmoitus olisi tehtävä siihen 
aluehallintovirastoon, jonka alueella toiminta 
pääasiallisesti tapahtuu. Säännös annettaisiin 
lopetusasetuksen 26 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan perusteella, joka mahdollistaa lope-
tusasetusta tiukempien kansallisten säännös-
ten antamisen eläinten lopetuksista teurasta-
mon ulkopuolella. Velvoite koskisi kuitenkin 
muitakin kuin lopetusasetuksen sovelta-
misalaan kuuluvien eläinten lopetusta. 

Munivat kanat lopetetaan nykyään pää-
sääntöisesti tilalla paikalle tuotuihin konttei-
hin, joissa lopetus tapahtuu hiilidioksidilla. 
Lopetusta tekevät joko tilan ulkopuoliset 
yrittäjät tai suuremmissa kanaloissa tuottaja 
on hankkinut kontin omaan käyttöönsä. Tällä 
hetkellä vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta ei 
ole eikä viranomaisilla sen vuoksi ole tarkkaa 
kuvaa toimintaa harjoittavista yrittäjistä tai 
kanaloista, joissa tuottaja itse lopettaa kanan-
sa. Kerralla lopetetaan hyvin suuria määriä 
kanoja. Ilmoitusmenettely on tarpeen, jotta 
toiminnan valvominen voidaan järjestää. 
Maassamme toimii myös esimerkiksi koirien 
lopetuksia tarjoavia yrityksiä. Lisäksi muu-
tama kasvattaja tuottaa suuressa mittakaavas-
sa eri-ikäisiä rottia ja hiiriä seura- ja harras-
tuseläinten kuten käärmeiden ravinnoksi. 
Ehdotetun säännöksen perusteella toimin-
nanharjoittajan tai suuria määriä eläimiä 
säännöllisesti lopettavan eläinten omistajan 
tai haltijan valvontaa voitaisiin tehostaa ja 
puuttua mahdollisiin eläinsuojelullisiin epä-
kohtiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lope-
tusasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
turkistarha-alan ilmoitusvelvollisuudesta. Il-
moitus olisi tehtävä aluehallintovirastolle 
eläinten lopetuksista etukäteen ennen lope-
tusten aloittamista. Tarkoitus on toteuttaa il-
moittaminen keskitetysti Suomen Tur-
kiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n tekemällä 
yhteisilmoituksella. Nahkontakausi alkaa ko-
ko Suomessa hyvin samanaikaisesti ja yh-
teisilmoituksella on tarkoitus välttää tarpeet-
tomasti tehtäviä erillisiä ilmoituksia. 

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten tekemi-
sestä voitaisiin antaa 3 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella voi-
taisiin esimerkiksi säätää siitä kuinka kauan 
ennen lopetuksen aloittamista ilmoitus tulee 
tehdä ja mitä ilmoituksen tulee sisältää. 

33 d §. Eläinten joukkolopetus. Ehdotetun 
pykälän 1 momentissa viitattaisiin lope-
tusasetuksen 18 artiklaan niistä eläinten 
joukkolopetusta koskevista erityisvaatimuk-
sista, jotka koskevat asetuksen sovelta-
misalaan kuuluvia eläimiä. 

Ehdotetun pykälän 2—4 momentissa sää-
dettäisiin eri viranomaisten lopetusasetuksen 
mukaisista tehtävistä eläinten joukkolopetuk-
sessa. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyisi asetuk-
senantovaltuus. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin tarvittaessa selkeyttää eri viran-
omaisten 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. 
Viranomaisten tehtävät saattavat vaihdella 
muun muassa joukkolopetuksen syystä, lope-
tettavien eläinten lajista tai lukumäärästä tai 
lopetuspaikasta riippuen. Asetuksella voitai-
siin myös säätää eläinten joukkolopetuksessa 
noudatettavista menettelyistä. 

33 e §. Eläimen lopetus hätätapauksessa. 
Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta 
poiketa 32 §:ssä tarkoitetuista lopetusmene-
telmistä, kun eläin on lopetettava hätätilan-
teessa. Pykälän tarkoituksena on estää eläi-
men kärsimyksen pitkittyminen tilanteessa, 
jossa lainsäädännön sallimia keinoja ei ole 
mahdollista käyttää. Tällainen tilanne voisi 
syntyä esimerkiksi eläimen loukkaannuttua 
vakavasti liikenneonnettomuudessa eikä 
eläimen lopetus sallituilla menetelmillä tai 
välineillä ole mahdollista riittävän nopeasti. 
Eläimen lopettaminen olisi kuitenkin aina 
tehtävä niin, että eläimelle ei aiheuteta poik-
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keustilanteesta huolimatta tarpeetonta kärsi-
mystä. 

33 f §. Lopetusasetuksessa edellytetyn kou-
lutuksen järjestäjä. Pykälässä säädettäisiin 
lopetusasetuksessa edellytetyn koulutuksen 
järjestäjästä. 

34 §. Maa- ja metsätalousministeriö. Pykä-
lään lisättäisiin maininta lopetusasetuksesta. 
Maa- ja metsätalousministeriö ohjaisi ja val-
voisi ylimpänä viranomaisena myös lope-
tusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista. 

34 a §. Elintarviketurvallisuusvirasto. Py-
kälän 1 momenttiin lisättäisiin maininta lope-
tusasetuksesta. Elintarviketurvallisuusvirasto 
ohjaisi ja valvoisi keskushallinnon viran-
omaisena myös lopetusasetuksen täytäntöön-
panoa ja noudattamista. 

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin eräistä lopetusasetuksen täytän-
töönpanosta johtuvista Elintarviketurvalli-
suusvirastoon tehtävistä. Ehdotetun säännök-
sen mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto 
olisi lopetusasetuksen 13 artiklan 3 ja 4 koh-
dassa tarkoitettu hyvän toimintatavan oppaita 
arvioiva, kehittävä ja julkaiseva viranomai-
nen. Keskittämällä nämä tehtävät Elintarvi-
keturvallisuusvirastolle voidaan yhdenmu-
kaistaa valtakunnassa noudatettavia menette-
lyjä. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto 
olisi toimivaltainen viranomainen lopetusase-
tuksen 22 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, joissa eläinten 
liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen 
käytettävien välineiden käyttöohjeisiin on 
vaadittava muutosta. Koska edellä tarkoitet-
tuja välineitä voidaan markkinoida koko val-
takunnan alueella, on perusteltua, että epä-
kohtiin puuttuu keskushallinnon valvontavi-
ranomainen. 

35 §. Aluehallintovirasto. Pykälän 1 mo-
menttiin lisättäisiin maininta lopetusasetuk-
sesta. Aluehallintovirasto huolehtisi myös 
lopetusasetuksen täytäntöönpanosta ja nou-
dattamisen valvonnasta toimialueellaan. 

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin lopetusasetuksen täytäntöön-
panosta johtuvista, kelpoisuustodistuksiin 
liittyvistä aluehallintoviraston tehtävistä. Eh-
dotetun säännöksen mukaan aluehallintovi-
rasto olisi lopetusasetuksen 21 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu kelpoisuus-

todistuksia antava viranomainen. Aluehallin-
tovirasto myöntäisi hakijalle kelpoisuustodis-
tuksen, kun hakijalla olisi Opetushallituksen 
nimittämän tutkintotoimikunnan tai koulu-
tuksen järjestäjän antama todistus osaamises-
taan. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
virasto olisi myös lopetusasetuksen 21 artik-
lan 5 kohdassa tarkoitettu väliaikaisia kelpoi-
suustodistuksia antava viranomainen. Alue-
hallintovirasto voisi myöntää kertaluonteises-
ti väliaikaisen kelpoisuustodistuksen, jos ha-
kija täyttää kyseisessä lopetusasetuksen koh-
dassa asetetut ehdot. Ehtojen mukaan hakijan 
on osallistuttava kelpoisuustodistukseen oi-
keuttavaan koulutukseen sekä työskenneltävä 
kelpoisuustodistuksen jo omaavan henkilön 
läsnäollessa ja välittömässä valvonnassa. Li-
säksi hakijan on kirjallisesti vakuutettava, 
ettei hänelle ole annettu aiemmin samalta 
alalta väliaikaista kelpoisuustodistusta tai että 
hän ei ole voinut pakottavasta syystä suorit-
taa koulutusta loppuun. 

Kelpoisuustodistuksia tai väliaikaisia kel-
poisuustodistuksia voidaan antaa lopetusase-
tuksen mukaan ainoastaan, jos hakija voi kir-
jallisesti vakuuttaa, ettei hän ole syyllistynyt 
eläinten suojelua koskevaan Euroopan unio-
nin oikeuden ja/tai kansallisen oikeuden va-
kavaan rikkomiseen todistuksen hakemista 
edeltäneiden kolmen vuoden aikana. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan aluehallintovirasto olisi lopetusase-
tuksen 22 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu viranomainen. Mainitun säännök-
sen mukaan toimivaltainen viranomainen voi 
peruuttaa määräajaksi tai kokonaan asetuksen 
mukaisesti myönnetyn kelpoisuustodistuksen 
henkilöltä, jolla ei ole enää tehtäviensä osalta 
riittävää pätevyyttä, tietoja tai taitoja suorit-
taa toimia, joita varten todistus on myönnet-
ty.  

36 §. Paikalliset viranomaiset. Pykälään li-
sättäisiin maininta lopetusasetuksesta. Paikal-
liset viranomaiset huolehtisivat myös lope-
tusasetuksen noudattamisen valvonnasta 
kunnan alueella. 

37 §. Tarkastuseläinlääkäri, lihantarkasta-
ja ja rajaeläinlääkäri. Pykälän 1 ja 3 mo-
menttiin lisättäisiin maininta lopetusasetuk-
sesta. Tarkastuseläinlääkäri, lihantarkastaja 
ja rajaeläinlääkäri valvoisivat myös lope-
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tusasetuksen noudattamista toimialueillaan. 
Pykälään tehtäisiin täsmennys tarkastuseläin-
lääkärin toimialueesta voimassa olevan elin-
tarvikelain (23/2006) mukaisesti siten, että 
säännöksestä poistettaisiin teurastuspaikkaa 
koskeva maininta ja siihen lisättäisiin poro-
teurastamo. 

Pykälään lisättäisiin maininta lihantarkasta-
jasta, joka tekee jo tällä hetkellä eläinten hy-
vinvoinnin valvontaa teurastamossa. Lihan-
tarkastajan eläinsuojeluvalvontaan liittyvistä 
tehtävistä säädetään ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen 
valvonnan järjestämistä koskevista erityis-
säännöistä annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkas-
tuseläinlääkäri olisi myös lopetusasetuksen 
21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väliaikaisia 
kelpoisuustodistuksia antava viranomainen. 
Tarkastuseläinlääkäri voisi myöntää kerta-
luonteisesti väliaikaisen kelpoisuustodistuk-
sen, jos hakija täyttää kyseisessä lopetusase-
tuksen kohdassa asetetut ehdot. Ehtojen mu-
kaan hakijan on osallistuttava kelpoisuusto-
distukseen oikeuttavaan koulutukseen sekä 
työskenneltävä kelpoisuustodistuksen jo 
omaavan henkilön läsnäollessa ja välittömäs-
sä valvonnassa. Lisäksi hakijan on kirjallises-
ti vakuutettava, ettei hänelle ole annettu ai-
emmin samalta alalta väliaikaista kelpoisuus-
todistusta tai että hän ei ole voinut pakotta-
vasta syystä suorittaa koulutusta loppuun. 
Tämän menettelyn olisi tarkoitus yksinker-
taistaa teurastamoiden teurastukseen ja siihen 
liittyviin toimintoihin osallistuvien henkilöi-
den rekrytointia. 

Kelpoisuustodistuksia tai väliaikaisia kel-
poisuustodistuksia voidaan antaa lopetusase-
tuksen mukaan ainoastaan, jos hakija voi kir-
jallisesti vakuuttaa, ettei hän ole syyllistynyt 
eläinten suojelua koskevaan Euroopan unio-
nin oikeuden ja/tai kansallisen oikeuden va-
kavaan rikkomiseen todistuksen hakemista 
edeltäneiden kolmen vuoden aikana. 

39 §. Tarkastus. Pykälässä säädetään oi-
keudesta tehdä eläinsuojelutarkastus. 

Pykälän 1 momentissa säädetään tarkastuk-
sen tekemisestä silloin, kun on aihetta epäil-
lä, että eläintä hoidetaan, kohdellaan tai käy-
tetään eläinsuojelulain vastaisesti. Säännök-

seen lisättäisiin maininta lopetusasetuksen 
vastaisesta menettelystä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tarkastuk-
sen tekemisestä silloin, kun tarkastus tehdään 
ilman epäilyä eläinsuojelulain tai sen nojalla 
annettujen säännösten rikkomisesta eräissä ti-
lanteissa. Säännökseen lisättäisiin viittaus 
33 §:n 1 c momentissa tarkoitettuun ilmoitus-
ta edellyttävään toimintaan. Eläinten massa-
lopetus on eläinten hyvinvointiriskeiltään sen 
kaltaista toimintaa, että viranomaisen tulisi 
voida valvoa sitä ilman edeltävää epäilyä 
eläinsuojelusäädösten rikkomisesta. Sään-
nökseen lisättäisiin maininta lihantarkastajas-
ta ja poroteurastamosta sekä poistettaisiin 
maininta teurastuspaikasta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tarkastuk-
sen suorittajan oikeudesta päästä tiloihin, 
joissa tarkastus tehdään sekä seikoista, joita 
tarkastuksessa voidaan tarkastaa. Säännök-
seen lisättäisiin maininta oikeudesta lope-
tusasetuksen edellyttämien asiakirjojen tar-
kastamiseen. Samalla säännökseen lisättäisiin 
selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi 
myös maininta oikeudesta tarkastaa lain 
26 §:ssä tarkoitettu luettelo toiminnan koh-
teena olevista eläimistä ja eläinlajeista sekä 
26 a §:ssä tarkoitettu tuotantoeläimiä koske-
va kirjanpito. 

41 §. Ilmoitukset. Pykälän 1 momentissa 
säädetään eläinsuojeluvalvojan velvollisuu-
desta ilmoittaa lain rikkomista koskevista 
havainnoistaan eläinsuojeluviranomaiselle. 
Pykälän 2 momentissa säädetään tarkas-
tuseläinlääkärin velvollisuudesta ilmoittaa 
aluehallintovirastolle epäilystä, että lakia on 
rikottu teuraseläimiä toimittavassa eläinten-
pitoyksikössä. Pykälään lisättäisiin maininnat 
havainnoista tai epäilystä lopetusasetuksen 
rikkomisesta. 

42 §. Kiellot ja määräykset. Pykälässä sää-
detään eläinsuojelullisten epäkohtien kor-
jaamiseen tarkoitetuista eläinsuojeluviran-
omaisen antamista määräyksistä ja kielloista.  

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin maininta 
lopetusasetuksen rikkomisesta. Lisäksi sään-
nöstä täsmennettäisiin siten, että määräystä 
koskevan määräajan tulisi olla asian laatuun 
nähden riittävä. Käytännössä määräaika riip-
puisi puutteen vakavuudesta ja sen korjaami-
seen kohtuudella vaadittavasta ajasta. Voi-
massa olevan 1 momentin mukaan kielto tai 
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määräys voidaan antaa vain eläimen omista-
jalle tai haltijalle, jos tarkastuksessa tai muu-
toin todetaan säännösten rikkomista. Sään-
nöstä muutettaisiin siten, että kielto tai mää-
räys voitaisiin antaa sille, joka rikkoo eläin-
suojelulakia tai lopetusasetusta. Käytännössä 
eläinsuojelulakia tai lopetusasetusta voivat 
rikkoa muutkin tahot kuin eläimen omistaja 
tai haltija. Esimerkiksi ehdotetun lain 
33 c §:ssä säädettäisiin eläinten lopetustoi-
mintaa harjoittavasta toimijasta. Vaikka täl-
laista toimijaa voidaankin pitää lopetushet-
kellä myös eläinten haltijana, säännöstä on 
tarpeen täsmentää sen varmistamiseksi, että 
kielto tai määräys voidaan antaa tehokkaasti 
kaikissa tilanteissa. Myös jotkin kunnat ovat 
laiminlyöneet lain 15 §:ssä niiden velvolli-
suudeksi säädetyn löytöeläinten talteenotto-
paikan järjestämisen. Ehdotetun säännöksen 
perusteella voitaisiin puuttua myös tällaiseen 
epäkohtaan. 

Pykälän 2 momentti olisi uusi. Selvyyden 
vuoksi pykälään otettaisiin uudeksi 2 mo-
mentiksi viittaus lopetusasetuksen 22 artik-
laan, joka myös sisältää lopetusasetuksen 
noudattamatta jättämisestä johtuvia valvon-
taviranomaisen toimenpiteitä. Samalla lakiin 
lisättäisiin viittaus ihmisravinnoksi tarkoitet-
tujen eläinperäisten tuotteiden virallisen val-
vonnan järjestämistä koskevista erityissään-
nöistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 854/2004 5 artik-
laan sekä rehu- ja elintarvikelainsäädännön 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia kos-
kevien sääntöjen mukaisuuden varmistami-
seksi suoritetusta virallisesta valvonnasta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 54 artiklaan, 
joissa myös säädetään viranomaisten toimen-
piteistä eläinten hyvinvoinnin valvonnassa. 

Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään 
voimassa olevan pykälän 2 momenttia ja 
koskee broilereiden pidossa todettujen epä-
kohtien korjaamista. 

48 §. Selvitykset ja tutkimukset. Pykälässä 
säädetään mahdollisista selvityksistä ja tut-
kimuksista lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten noudattamisen valvomiseksi. Py-
kälän 1 momenttiin lisättäisiin maininta lope-
tusasetuksesta ja poroteurastamosta sekä 
säännöksen maininta Euroopan yhteisön lain-
säädännöstä muutettaisiin nykyisen tilanteen 

mukaisesti maininnaksi Euroopan unionin 
lainsäädännöstä. Momentista poistettaisiin li-
säksi maininta teurastuspaikasta. 

50 §. Virka-apu. Pykälän 1 momentissa 
säädetään poliisin virka-avusta lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten valvonnassa ja 2 
momentissa tullilaitoksen virka-avusta lain 
mukaisten tehtävien suorittamisessa Pykälän 
1 ja 2 momenttiin lisättäisiin maininta lope-
tusasetuksesta. 

54 §. Eläinsuojelurikkomus. Eläinsuojelu-
lain 54 §:ssä säädetään eläinsuojelurikko-
muksesta. Rangaistuksena tuomitaan sakkoa, 
ja sen tuomitseminen edellyttää toimijassa 
tahallisuutta tai huolimattomuutta. Eläinsuo-
jelurikkomuksesta tuomitaan, jollei teko ole 
rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n nojalla 
rangaistava tai siitä muualla säädetä anka-
rampaa rangaistusta. Eläinsuojelurikkomusta 
koskevat säännökset on porrastettu suhteessa 
rikoslain säännöksiin siten, että rikoslain 
säännöksen soveltuminen edellyttää eläimen 
julmaa kohtelua tai eläimelle aiheutettua tar-
peetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, kun 
taas rikkomussäännöksen soveltaminen ei tä-
tä edellytä. Rikkomussäännös on toissijainen 
suhteessa rikoslain säännökseen. Rikkomuk-
sena rangaistaviksi voivat siten tulla vain sel-
laiset tahalliset tai törkeästä huolimattomuu-
desta tehdyt lopetusta tai teurastusta koskevat 
lain tai lopetusasetuksen vastaiset teot, joilla 
ei ole eläimeen rikoslaissa mainittuja vaiku-
tuksia. Toisaalta kärsimystäkin aiheuttavat 
teot voivat tulla rangaistaviksi eläinsuojelu-
rikkomuksena, jos ne tehdään vain huolimat-
tomuudesta, koska rikoslain säännöksen so-
veltaminen edellyttää teon olevan tahallinen 
tai törkeän huolimaton. 

Lopetusasetuksen 23 artiklassa velvoitetaan 
jäsenvaltioita säätämään asetukseen säännös-
ten rikkomista koskevista seuraamuksista, 
joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Lopetusasetuksen vaatimuksia 
sovelletaan sellaisenaan asetuksen sovelta-
misalaan kuuluvassa toiminnassa. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaan ehdotetaan 
lisättäväksi maininnat eläinten ehdotetun lain 
tai lopetusasetuksen vastaisesta kohtelusta. 
Kyseessä ei olisi varsinaisesti uusi kriminali-
sointi, vaan eläinten teurastusta ja lopetusta 
koskevien, eläinten kohteluun liittyvien teko-
jen rangaistavuus säilyisi asiallisesti ottaen 
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nykyisellään, koska eläinten kohtelua koske-
vaa sääntelyä sisältyy nykyisen lainsäädän-
nön lisäksi myös lopetusasetukseen. 

Pykälän 2 momentin 3 kohtaan lisättäisiin 
maininta 33 c §:ssä tarkoitetusta ilmoitusvel-
vollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi 2 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi uudet 4—12 
kohdat, jotka koskisivat eräitä lopetusasetuk-
sessa säädettyjen velvollisuuksien laimin-
lyöntejä. Lopetusasetuksen tehokkaan toteu-
tumisen varmistamiseksi on tarpeen, että 
myös näiden velvollisuuksien rikkominen 
säädetään rangaistavaksi teoksi. Laiminlyön-
tirikkomuksia koskevat säännökset ovat 
luonteeltaan paljolti ennalta ehkäiseviä. 
Vaikka eläinten lopetusta koskeviin laimin-
lyöntitapauksiin voidaan puuttua myös lain 
42 tai 44 §:n nojalla, kriminalisointi on kui-
tenkin tarpeen, jos nämä toimenpiteet osoit-
tautuisivat tehottomiksi tai laiminlyönti olisi 
sellainen, ettei sitä voitaisi enää korjata.  

61 §. Vahingonkorvaus. Pykälässä sääde-
tään vahingonkorvauksesta koskien virhettä, 
joka on tehty lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä valvottaessa. Py-
kälän 1 momentin mukaan valtio vastaa ensi-
sijaisesti kunnaneläinlääkärin tai kunnan ter-
veydensuojeluvalvontaa hoitavan viranhalti-
jan lain noudattamisen valvonnassa aiheut-
tamasta vahingosta. Säännökseen lisättäisiin 
maininta lopetusasetuksesta. 

63 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä sääde-
tään valvontaviranomaisen velvollisuudesta 
ilmoittaa poliisille, jos on syytä epäillä, että 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä on rikottu. Säännökseen lisättäi-
siin maininta lopetusasetuksesta. 

64 §. Valvontavelvoite. Pykälä sisältää lap-
sen huoltajille ja muille henkilöille, joilla on 
valvonnassa viittätoista vuotta nuorempi lap-
si, velvoitteen huolehtia siitä, ettei lapsi koh-
tele eläimiä lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten vastaisesti. Pykä-
lään lisättäisiin maininta lopetusasetuksesta. 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännökseen 
sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sen, 
joka lain voimaantullessa harjoittaa 33 c §:n 
1 momentin mukaista eläinten lopetustoimin-
taa tai eläinten lopetusta, tulee tehdä sitä 
koskeva ilmoitus aluehallintovirastolle kol-
men kuukauden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta. 

1.2 Rikoslaki 

17 luku Rikoksista yleistä järjestystä 
vastaan 

14 §. Eläinsuojelurikos. Rikoslain 17 luku 
koskee rikoksia yleistä järjestystä vastaan. 
Luvun 14 §:ssä säädetään rangaistavaksi 
eläinsuojelurikos.  Eläinsuojelurikokseen 
syyllistyy se, joka tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallises-
ti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa 
tai ravintoa vaille tai muuten 1) eläinsuojelu-
lain tai sen nojalla annetun säännöksen, 2) 
eläinten kuljetuksesta annetun lain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai 3) eläinten suo-
jelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toi-
menpiteiden aikana sekä direktiivien 
64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I vas-
taisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpee-
tonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen. 
Eläinsuojelurikoksesta on säädetty rangais-
tukseksi sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta. 

Pykälän 1 kohta sisältää teon rangaistavuu-
den osalta viittauksen eläinsuojelulain tai sen 
nojalla annettujen säännösten vastaiseen me-
nettelyyn. Eläinten lopettamisesta ja teuras-
tamisesta on voimassa olevassa lainsäädän-
nössä säädetty eläinsuojelulaissa ja sen nojal-
la annetuissa säädöksissä. Näiden säännösten 
rikkominen voi siten tulla nykyisin rangais-
tavaksi rikoslain 17 luvun 14 §:n mukaisena 
eläinsuojelurikoksena, 14 a §:n mukaisena 
törkeänä eläinsuojelurikoksena tai 15 §:n 
mukaisena lievänä eläinsuojelurikoksena. 

Neuvoston asetusta eläinten suojelusta lo-
petuksen yhteydessä (EY) N:o 1099/2009 
(lopetusasetus) ryhdytään soveltamaan 1 päi-
västä tammikuuta 2013. Asetuksella vahvis-
tetaan säännöt, jotka koskevat elintarvikkei-
den, villan, nahan, turkisten tai muiden tuot-
teiden tuotantoa varten kasvatettujen tai pi-
dettyjen eläinten lopetusta sekä joukkolope-
tustarkoituksessa tapahtuvaa eläinten lope-
tusta ja näihin liittyviä toimia. Lopetuksella 
tarkoitetaan asetuksessa tarkoituksellisesti 
aikaansaatua prosessia, joka aiheuttaa eläi-
men kuoleman. Teurastuksella tarkoitetaan 
ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetus-
ta. 
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Lopetusta ja siihen liittyviä toimia koske-
vat yleiset vaatimukset sisältyvät asetuksen 
3 artiklaan. Säännöksen mukaan eläimiä tu-
lee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tus-
kalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen 
liittyvien toimien aikana. Vaatimuksen sovel-
tamiseksi alan toimijoiden on muun muassa 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että eläimille tarjotaan fyy-
sinen mukavuus ja suoja pitämällä ne puhtai-
na ja sopivassa lämpötilassa, estämällä niitä 
kaatumasta tai liukastumasta, suojelemalla 
niitä loukkaantumiselta, ja varmistamalla, et-
tä eläimiä käsitellään ja säilytetään niin, että 
niiden normaali käyttäytyminen otetaan 
huomioon eikä eläimissä näy merkkejä väl-
tettävissä olevasta kivusta, pelosta tai epä-
normaalista käyttäytymisestä. Toimijat ovat 
myös velvollisia huolehtimaan, että eläimet 
eivät joudu pitkään kärsimään ravinnon tai 
veden puutteesta ja että niitä estetään olemas-
ta vältettävissä olevassa vuorovaikutuksessa 
niiden hyvinvointia haittaavien muiden eläin-
ten kanssa. Lopetusta ja siihen liittyviä toi-
mia varten tarkoitetut varusteet ja tilat on 
suunniteltava, rakennettava, pidettävä kun-
nossa ja niitä on käytettävä niin, että edellä 
tarkoitettujen velvoitteiden täyttäminen voi-
daan varmistaa odotettavissa olevissa toimin-
taolosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Ase-
tuksen 4 artiklassa säädetään tainnutusmene-
telmistä. Säännöksen mukaan eläimiä saa lo-
pettaa vasta tainnuttamisen jälkeen asetuksen 
liitteessä I säädettyjen menetelmien ja näiden 
menetelmien soveltamiseen liittyvien erityis-
vaatimusten mukaisesti. Tajuttomuuden ja 
tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä 
eläimen kuolemaan saakka. Niitä liitteessä I 
tarkoitettuja menetelmiä, jotka eivät johda 
välittömään kuolemaan on seurattava mah-
dollisimman pian kuoleman varmistava me-
nettely, kuten verenlasku, puikotus, kuole-
man aiheuttava sähkövirta tai pitkällinen al-
tistus hapettomuudelle. Liitteeseen III sisäl-
tyy teurastamojen toimintaa koskevia sääntö-
jä. Ne sisältävät muun muassa eläinten saa-
pumista, siirtämistä ja käsittelyä koskevia 
vaatimuksia, säilytyksessä pidettäviä nisäk-
käitä koskevia lisäsääntöjä ja verenlaskussa 
noudatettavaa menettelyä koskevia vaati-
muksia. 

Koska asetus on sellaisenaan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, se korvaa vastaavan eläinsuo-
jelulakiin perustuvan aineellisen sääntelyn 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten 
ja toimien osalta. Asetuksen 3 artiklan mu-
kaan eläimiä tulee varjella vältettävissä ole-
valta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lope-
tuksen ja siihen liittyvien toimien aikana. 
Tämän vaatimuksen vastainen eläimen koh-
telu on tarpeettoman kivun, tuskan tai kärsi-
myksen aiheuttamista joka voi tulla rangais-
tavaksi rikoslain 17 luvun 14 §:n tarkoitta-
mana eläinsuojelurikoksena. Esityksen tar-
koituksena on säilyttää eläinten teurastusta ja 
lopetusta koskevien tekojen rangaistavuus ja 
rangaistustaso nykyisellään. Rikosoikeudel-
linen laillisuusperiaate ja rikossäännösten 
täsmällisyyden vaatimus edellyttävät tämän 
vuoksi rikoslain 17 luvun 14 §:n sisältämää 
viittausta eläinsuojelulakiin muutettavaksi 
myös viittaukseksi eläinten lopetusta koske-
vaan Euroopan unionin lainsäädäntöön. 
Eläinten teurastusta ja lopetusta koskevien 
tekojen rangaistavuuden säilyttämiseksi ny-
kyisellään pykälään ehdotetaan tämän vuoksi 
lisättäväksi uusi 4 kohta, joka sisältäisi viit-
tauksen lopetusasetukseen. Rikoslain 17 lu-
vun 14 a tai 15 §:ää ei ole tarpeen muuttaa, 
koska ne sisältävät viittauksen muutettavaksi 
ehdotettuun 14 §:ään. 

 
 

2  Tarkemmat säännökset  

2.1 Eläinsuojelulaki 

Ehdotetun lain nojalla annettaisiin valtio-
neuvoston asetus, joka sisältäisi:  

1) 32 §:ssä tarkoitetut tarkemmat säännök-
set eläinten lopetuksessa käytettävistä lope-
tusmenetelmistä ja -tekniikoista; sekä 

2) 33 b §:ssä tarkoitetut tarkemmat sään-
nökset menettelystä uskonnollisista syistä 
noudatettavassa erityisessä teurastustavassa. 

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä: 

1) 32 §:ssä tarkoitetusta eläimen lopettavan 
henkilön pätevyydestä; 

2) 33 §:ssä tarkoitetusta eläinten teurastuk-
sesta teurastamon ulkopuolella; 

3) 33 a §:ssä tarkoitetuista lopetusasetusta 
täydentävistä säännöksistä, jotka koskevat 



 HE 35/2013 vp  
  

 

18 

kalojen lopetusta ja teurastusta sekä porojen 
ja tarhatun riistan teurastusta; 

4) 33 c §:ssä eläinten lopetuksista tehtävis-
tä ilmoituksista; 

5) 33 d §:ssä tarkoitetuista eri viranomais-
ten tehtävistä eläinten joukkolopetuksessa 
sekä eläinten joukkolopetuksessa noudatetta-
vista menettelyistä. 

 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä heinäkuuta 2013. Lopetusasetus on tullut 
voimaan 8 päivänä joulukuuta 2009, ja sitä 
on ryhdytty soveltamaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2013. 

 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksen 1. lakiehdotukseen sisältyy val-
tuutussäännöksiä antaa valtioneuvoston ase-
tuksella tarkempia säännöksiä eräistä lakiin 
sisätyvistä säännöksistä, kuten edellä jaksos-
ta 2 (Tarkemmat säännökset) käy ilmi. Perus-
tuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtio-
neuvosto voi antaa asetuksia perustuslaissa 
tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. 
Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. Valtuutuksen säätämi-
seen laissa on perustuslakivaliokunnan lau-
suntokäytännössä kohdistettu vaatimuksia 
sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkuudesta 

(PeVL 19/2002 vp, PeVL 40/2002 vp). Lais-
ta tulee käydä selvästi ilmi, mistä on tarkoi-
tus säätää asetuksella. 

Esityksen 1. ja 2. lakiehdotukseen sisältyy 
rangaistussäännöksiä, jotka koskevat eläinten 
lopetuksessa tai teurastuksessa noudatetta-
vaksi säädettyjen menettelyjen rikkomista. 
Perustuslain 8 §:ssä säädetään rikosoikeudel-
lisesta laillisuusperiaatteesta. Perustuslakiva-
liokunnan mukaan rikoslainsäädännön käyt-
töön liittyviä yleisiä vaatimuksia ovat rikok-
sen laissa säätämisen vaatimus, painava yh-
teiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjes-
telmän kannalta hyväksyttävä peruste ran-
gaistavuudelle, vaatimus perusoikeuksien 
ydinalueen koskemattomuudesta, suhteelli-
suusvaatimus, oikeusturvavaatimus ja ihmis-
oikeuksien noudattamisen vaatimus (PeVM 
25/1994 vp, PeVL 23/1997 vp). Rikoslain-
säädännölle tulee olla hyväksyttävä peruste 
ja painava yhteiskunnallinen tarve, minkä li-
säksi sen tulee ottaa huomioon jo olemassa 
oleva sääntely ja vaihtoehtoiset keinot. Kri-
minalisoinnin tulee olla ennaltaehkäisevä se-
kä laillisuusperiaatteesta johtuen riittävän 
täsmällinen ja tarkkarajainen.  

Hallituksen käsityksen mukaan perustus-
lain asettamat vaatimukset on lakiehdotuksis-
sa otettu huomioon asianmukaisella tavalla, 
ja lakiehdotukset voidaan näin ollen käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
       

1. 

Laki 
eläinsuojelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 1 §:n 3 momentti, 32—34, 34 a ja 35—37 §, 39 §:n 

1—3 momentti, 41 ja 42 §, 48 §:n 1 momentti, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §, 61 §:n 1 moment-
ti sekä 63 ja 64 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 220/2003, 34 ja 34 a § laissa 300/2006, 
35 §, 39 §:n 1—3 momentti, 41 § sekä 48 §:n 1 momentti laissa 1477/2009, 37 § osaksi laissa 
1194/1996, 42 § laeissa 1477/2009 ja 321/2011, 50 §:n 2 momentti laissa 1194/1996 ja 54 § 
laeissa 1430/2006, 15/2011 ja 321/2011, sekä 

lisätään 32 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä lakiin uusi 33 a—33 f § seuraavasti: 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tällä lailla pannaan myös täytäntöön luon-

nonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhas-
sa annettu neuvoston direktiivi 1999/22/EY. 
Lisäksi tässä laissa säädetään eläinten suoje-
lusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1099/2009, jäljem-
pänä lopetusasetus, valvonnasta ja muusta 
asetuksessa edellytetystä täytäntöönpanosta. 
 

2 a luku 

Eläinten lopetus 

32 § 

Lopetusta koskevat yleiset vaatimukset 

Eläin on lopetettava mahdollisimman no-
peasti ja kivuttomasti sen lopetukseen sovel-
tuvalla menetelmällä ja tekniikalla.  

Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittä-
vät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmene-
telmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä 
taito toimenpiteen suorittamiseksi. 

Eläimen lopettavan henkilön on varmistet-
tava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hä-

vittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdy-
tään. 

Tarkemmat säännökset eläinten lopetukses-
sa käytettävistä lopetusmenetelmistä ja lope-
tustekniikoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Tarkempia säännöksiä eläimen lo-
pettavan henkilön pätevyydestä voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

33 § 

Eläinten teurastus 

Eläin on asianmukaisesti tainnutettava tai 
lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä 
ennen verenlaskun aloittamista, jollei 
33 b §:stä muuta johdu. Siipikarjaan kuuluva 
eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta 
saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla 
kaula nopeasti terävällä aseella, jos eläimen 
omistaja teurastaa eläimen teurastamon ulko-
puolella omaan kulutukseensa yksityistalou-
dessa. Eläimelle ei saa suorittaa muita teuras-
tukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se 
on kuollut. Teurastuksella tarkoitetaan ihmis-
ravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta lu-
kuun ottamatta luonnonvaraisia eläimiä. 

Tarkempia säännöksiä eläinten teurastuk-
sesta teurastamon ulkopuolella voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
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33 a § 

Lopetusasetuksen soveltaminen eläinten lo-
petukseen ja teurastukseen 

Lopetusasetuksen soveltamisesta elintar-
vikkeiden, villan, nahan, turkisten tai muiden 
tuotteiden tuotantoa varten kasvatettujen tai 
pidettyjen eläinten lopetukseen, teurastuk-
seen ja joukkolopetukseen sekä näihin liitty-
viin toimiin säädetään lopetusasetuksen 1 ar-
tiklassa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
lopetusasetusta täydentäviä kansallisia sään-
nöksiä, jotka koskevat: 

1) kalojen lopetusta ja teurastusta; 
2) porojen ja tarhatun riistan teurastusta. 

 
33 b § 

Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa 

Poiketen siitä, mitä lopetusasetuksen 4 ar-
tiklan 4 kohdassa säädetään, vain sellainen 
uskonnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan 
samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen 
kanssa, on sallittua. Siipikarjaan kuuluva 
eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta 
saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla 
kaula nopeasti terävällä aseella. Tässä pykä-
lässä tarkoitettu teurastus on sallittua vain 
teurastamossa tarkastuseläinlääkärin läsnäol-
lessa. 

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tar-
koitetusta teurastustavasta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 

33 c § 

Eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta 
ilmoittaminen 

Toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa 
eläinten lopetustoimintaa, tai eläinten omista-
jan tai haltijan, joka lopettaa suuria määriä 
eläimiä kerralla säännöllisesti, on hyvissä 
ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopet-
tamista taikka toiminnan oleellisesti muuttu-
essa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille 

aluehallintovirastolle, jonka toimialueella 
toimintaa pääasiallisesti harjoitetaan. 

Lopetusasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu ilmoitus turkiseläinten lopetukses-
ta on tehtävä sille aluehallintovirastolle, jon-
ka toimialueella toimintaa pääasiallisesti har-
joitetaan. 

Tarkempia säännöksiä aluehallintovirastol-
le tehtävistä ilmoituksista voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 
 

33 d § 

Eläinten joukkolopetus 

Lopetusasetuksen 18 artiklassa säädetään 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten 
joukkolopetusta koskevista erityisvaatimuk-
sista. 

Aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, 
tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri ovat 
lopetusasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettuja toimintasuunnitelman laativia vi-
ranomaisia ja 2 kohdassa tarkoitettuja toi-
mintasuunnitelman toteutumista ja eläinten 
hyvinvointia varmistavia viranomaisia. 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallin-
tovirasto ovat lopetusasetuksen 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia, jotka 
voivat myöntää poikkeuksia lopetusasetuk-
sen säännöksistä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on lope-
tusasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitet-
tu viranomainen, joka toimittaa komissiolle 
kertomuksen edeltävän vuoden joukkolope-
tustoimenpiteistä ja asettaa sen internetin 
kautta julkisesti saataville. 

Tarkempia säännöksiä eri viranomaisten 
tehtävistä joukkolopetuksessa sekä eläinten 
joukkolopetuksessa noudatettavista menette-
lyistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

33 e § 

Eläimen lopetus hätätapauksessa 

Hätätapauksessa, eläimen kärsimyksen pit-
kittymisen estämiseksi ja jos 32 §:ssä tarkoi-
tettuja lopetusmenetelmiä ei ole mahdollista 
käyttää tai jos eläintä ei saada kiinni, se voi-
daan lopettaa myös muulla tavalla, kuitenkin 
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niin, ettei eläimelle aiheuteta tarpeetonta kär-
simystä. 
 

33 f § 

Lopetusasetuksessa edellytetyn koulutuksen 
järjestäjä 

Koulutusta, joka sisältää lopetusasetukses-
sa edellytetyn kelpoisuuden, voi antaa koulu-
tuksen järjestäjä: 

1) joka on tehnyt Opetushallituksen nimit-
tämän tutkintotoimikunnan kanssa järjestä-
missopimuksen sellaiseen tutkintoon, joka si-
sältää lopetusasetuksessa edellytetyn kelpoi-
suustodistuksen mukaisen osaamisen; tai 

2) jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt luvan järjestää ammatillista pe-
ruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta 
sellaiseen tutkintoon, joka sisältää lope-
tusasetuksessa edellytetyn kelpoisuustodis-
tuksen mukaisen osaamisen. 
 

34 § 
 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja val-
voo ylimpänä viranomaisena tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä lope-
tusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista. 
 

34 a § 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja val-
voo keskushallinnon viranomaisena tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
lopetusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudat-
tamista. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on lope-
tusasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitet-
tu viranomainen, jonka on arvioitava hyvän 
toimintatavan oppaat, ja 4 kohdassa tarkoitet-
tu viranomainen, joka voi kehittää ja julkais-
ta hyvän toimintatavan oppaita, sekä 22 ar-
tiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu vi-
ranomainen, joka voi vaatia muutoksia liik-
kumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen käy-
tettävien välineiden käyttöohjeisiin. 

35 § 

Aluehallintovirasto 

Aluehallintovirasto huolehtii tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä lope-
tusasetuksen täytäntöönpanosta ja noudatta-
misen valvonnasta toimialueellaan. 

Aluehallintovirasto on lopetusasetuksen 21 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
kelpoisuustodistuksia antava viranomainen 
sekä artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väliaikai-
sia kelpoisuustodistuksia antava viranomai-
nen. 

Aluehallintovirasto on lopetusasetuksen 22 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
viranomainen, joka voi peruuttaa määräajaksi 
tai kokonaan lopetusasetuksen mukaisen kel-
poisuustodistuksen.  
 
 

36 § 

Paikalliset viranomaiset 

Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi 
valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuk-
sen noudattamista kunnan alueella. 
 
 

37 § 

Tarkastuseläinlääkäri, lihantarkastaja ja ra-
jaeläinlääkäri 

Tarkastuseläinlääkäri ja lihantarkastaja 
valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuk-
sen noudattamista elintarvikelain (23/2006) 
nojalla hyväksytyssä teurastamossa ja poro-
teurastamossa. 

Tarkastuseläinlääkäri on lopetusasetuksen 
21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väliaikaisia 
kelpoisuustodistuksia antava viranomainen. 

Rajaeläinlääkäri valvoo tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
sekä lopetusasetuksen noudattamista ra-
janylityspaikan, maastapoistumispaikan ja 
eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman alu-
eella. 
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39 § 

Tarkastus 

Jos on aihetta epäillä, että eläintä hoide-
taan, kohdellaan tai käytetään tämän lain 
taikka sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten tai lopetusasetuksen vastaisesti, 
aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla 
viranhaltijalla, poliisilla ja eläinsuojeluvalvo-
jalla on oikeus suorittaa tarkastus. 

Ilman epäilyäkin aluehallintovirastolla, 
kunnaneläinlääkärillä, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, polii-
silla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suo-
rittaa tarkastus sirkuksessa, eläintarhassa, py-
syvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä, 
eläinkilpailuissa, 16 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetuissa tilaisuuksissa sekä esityksessä ja 
näytöksessä, jossa eläimiä on mukana, sekä 
siellä, missä harjoitetaan 21, 23 tai 24 §:ssä 
tarkoitettua toimintaa taikka 33 c §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua ilmoitusta edellyttävää 
toimintaa. Ilman epäilyäkin tarkastuseläin-
lääkärillä ja lihantarkastajalla on oikeus suo-
rittaa tarkastus kaikissa eläintiloissa teuras-
tamon tai poroteurastamon alueella. 

Tarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä 
tiloihin, joissa eläintä pidetään, ja ottaa kor-
vauksetta tarkastusta varten tarvittavia näyt-
teitä. Tarkastuksessa voidaan tarkastaa eläin, 
sen pitopaikka sekä eläintä varten tarkoitetut 
ravinto, juotava, varusteet ja välineet. Tar-
kastaa voidaan myös 26 §:ssä tarkoitettu luet-
telo, 26 a §:ssä tarkoitettu kirjanpito ja lope-
tusasetuksessa edellytetyt asiakirjat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Ilmoitukset 

Jos eläinsuojeluvalvoja tekemässään tar-
kastuksessa havaitsee, että tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä 
taikka lopetusasetusta on rikottu, hänen on 
ilmoitettava siitä aluehallintovirastolle, kun-
naneläinlääkärille, kunnan terveydensuojelu-
valvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai polii-
sille, jonka on tarvittaessa ryhdyttävä asiassa 
42—44 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

Jos tarkastuseläinlääkäri epäilee, että tätä 
lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä taikka lopetusasetusta on ri-
kottu teuraseläimiä toimittavassa eläintenpi-
toyksikössä, hänen on ilmoitettava asiasta sil-
le aluehallintovirastolle, jonka toimialueella 
eläintenpitoyksikkö sijaitsee. 
 
 

42 § 

Kiellot ja määräykset 

Aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava 
viranhaltija, tarkastuseläinlääkäri, rajaeläin-
lääkäri tai poliisi voi kieltää sitä, joka rikkoo 
tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä 
tai määräystä taikka lopetusasetusta, jatka-
masta tai toistamasta lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten taikka lo-
petusasetuksen vastaista menettelyä taikka 
määrätä tämän asian laatuun nähden riittä-
vässä määräajassa täyttämään velvollisuuten-
sa. 

Valvontaviranomaisen toimenpiteistä sää-
detään myös ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan 
järjestämistä koskevista erityissäännöistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 854/2004 5 artiklassa, 
rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläin-
ten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sään-
töjen mukaisuuden varmistamiseksi suorite-
tusta virallisesta valvonnasta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 54 artiklassa ja lopetusasetuk-
sen 22 artiklassa. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, aluehallintovirasto voi määrätä broile-
reiden omistajan tai pitäjän tekemään broile-
reiden pitopaikassa broilereiden hyvinvoin-
nin kannalta tarvittavat korjaavat toimenpi-
teet, jos broilereiden hyvinvointia kuvaavat 
tekijät osoittavat broilereiden hyvinvoinnin 
heikentyneen kasvatusaikana. Jos broilerei-
den hyvinvointia kuvaavat tekijät osoittavat 
broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kas-
vatusaikana toisiaan välittömästi seuraavassa 
kolmessa parvessa vähintään kahdesti tai jos 
broilereiden omistajan tai pitäjän todetaan 
rikkoneen tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
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säännöksiä, aluehallintovirasto voi määrätä 
broilereiden kasvatustiheyden alennettavaksi. 
Jos broilereiden kasvatustiheyttä on määrätty 
alennettavaksi, aluehallintoviraston on ilmoi-
tettava siitä tarkastuseläinlääkärille. 
 
 

48 § 

Selvitykset ja tutkimukset 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallin-
tovirasto voivat tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten taikka lopetusasetuk-
sen noudattamisen valvomiseksi taikka Suo-
mea sitovan kansainvälisen sopimuksen vel-
voitteiden täyttämiseksi tai Euroopan unionin 
lainsäädännön niin edellyttäessä määrätä vir-
kaeläinlääkärit suorittamaan selvityksiä ja 
tutkimuksia sellaisissa eläintenpitoyksiköis-
sä, joissa pidetään eläimiä elinkeinonharjoit-
tamisen tarkoituksessa, sekä teurastamoissa 
ja poroteurastamoissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

50 § 

Virka-apu 

Poliisin on tarvittaessa annettava virka-
apua valvontaviranomaisille sekä eläinsuoje-
luvalvojalle tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten sekä lope-
tusasetuksen valvonnassa, jos heitä estetään 
suorittamasta valvontatehtäväänsä ja esteen 
poistaminen edellyttää poliisin toimivaltuuk-
sien käyttöä. 

Lisäksi tullilaitos on rajaeläinlääkärin 
pyynnöstä velvollinen antamaan rajaeläin-
lääkärille virka-apua tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten sekä lo-
petusasetuksen mukaisten tehtävien suorit-
tamisessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

54 § 

Eläinsuojelurikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) kohtelee eläintä 3—6, 8, 32 tai 33 §:n, 
33 a §:n 2 momentin, 33 b §:n tai 33 d §:n 
5 momentin taikka niiden nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten taikka lopetusase-
tuksen 3, 4 tai 15 artiklan taikka liitteen III 
vastaisesti, 

2) käyttää sellaista 12 §:ssä tarkoitettua vä-
linettä, laitetta tai ainetta, jonka käyttö on 
kielletty, 

3) suorittaa vastoin 7 tai 9—11 §:n sään-
nöksiä niissä tarkoitetun toimenpiteen taikka 

4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen 
28 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 17 
luvun 14, 14 a tai 15 §:n nojalla rangaistava 
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, eläinsuojelurikkomuksesta sak-
koon. 

Eläinsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) rikkoo 12 §:ssä tarkoitettua valmistus-, 
maahantuonti-, myynti- tai luovutuskieltoa 
taikka 7 §:n 3 momentissa, 13 §:n 1 momen-
tissa, 16 §:n 3 momentissa tai 18, 22, 25 tai 
27 §:ssä tarkoitettua tai mainittujen säännös-
ten nojalla annettua kieltoa, 

2) rikkoo eläintenpitokieltoa tai toimii toi-
sen välikätenä eläintenpitokiellon kiertämi-
seksi, 

3) laiminlyö 13 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä, 
16 §:n 1 momentissa, 17 §:ssä, 20 §:n 2 mo-
mentissa, 20 a §:n 2 momentissa, 21 §:n 2 tai 
3 momentissa, 23, 24, 26 tai 26 a §:ssä, 
26 c §:n 1, 3 tai 5 momentissa, 33 c §:ssä 
taikka 64 §:ssä tarkoitetun tai mainittujen 
säännösten nojalla asetetun velvollisuuden, 

4) laiminlyö lopetusasetuksen 5 artiklan 
1 tai 2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden, 

5) laiminlyö lopetusasetuksen 6 artiklassa 
tarkoitetun toimintaohjeiston laatimisen, 

6) laiminlyö lopetusasetuksen 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun turkiseläinten lopetus-
ta koskevan ilmoitusvelvollisuuden tai lopet-
taa turkiseläimiä ilman lopetusasetuksen 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun henkilön 
läsnäoloa ja välitöntä valvontaa, 

7) myy lopetusasetuksen 8 artiklan vastai-
sesti eläimen liikkumisen rajoittamiseen tai 
tainnutukseen käytettävää välinettä ilman 
asianmukaista käyttöohjetta, 

8) laiminlyö lopetusasetuksen 9 artiklassa 
tarkoitetun liikkumisen rajoittamiseen ja 
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tainnutukseen tarkoitettuja välineitä koske-
van velvollisuuden, 

9) laiminlyö lopetusasetuksen 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittami-
sen, 

10) laiminlyö lopetusasetuksen 16 artiklas-
sa tarkoitetun valvontamenettelyn, 

11) laiminlyö lopetusasetuksen 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnis-
ta vastaavan henkilön nimeämisen teurasta-
moon taikka 

12) laiminlyö lopetusasetuksen 17 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon toimista 
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. 
 

 
 

61 § 

Vahingonkorvaus 

Kunnaneläinlääkärin ja kunnan terveyden-
suojeluvalvontaa hoitavan viranhaltijan tä-
män lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten sekä lopetusasetuksen 
noudattamista valvoessaan aiheuttamasta 
mahdollisesta vahingosta vastaa valtio siten 
kuin vahingonkorvauslaissa (412/1974) jul-
kisyhteisön korvausvastuusta säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

63 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos on syytä epäillä, että eläinsuojelulakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä taikka lopetusasetusta on rikottu, täs-
sä laissa tarkoitetun valvontaviranomaisen on 
viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille. 
 

64 §  

Valvontavelvoite 

Lapsen huoltajien ja muiden henkilöiden, 
joilla on valvonnassaan viittätoista vuotta 
nuorempi lapsi, on huolehdittava siitä, ettei 
lapsi kohtele eläimiä tämän lain tai sen nojal-
la annettujen säännösten tai määräysten taik-
ka lopetusasetuksen vastaisesti. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

Toiminnanharjoittajan, joka tämän lain 
voimaantullessa harjoittaa 33 c §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua eläinten lopetustoimintaa tai 
eläinten lopetusta, tulee tehdä sitä koskeva 
ilmoitus aluehallintovirastolle kolmen kuu-
kauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

————— 
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2. 

Laki 
rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1431/2006, seu-

raavasti: 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

14 §  

Eläinsuojelurikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasit-
tamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ra-
vintoa vaille tai muuten 

1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen no-
jalla annetun säännöksen, 

2) eläinten kuljetuksesta annetun lain 
(1429/2006) tai sen nojalla annetun säännök-
sen, 

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direk-
tiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuk-
sen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
liitteen I taikka 

4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydes-
sä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1099/2009  

vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tar-
peetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheut-
taen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
————— 

 
Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 
eläinsuojelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 1 §:n 3 momentti, 32—34, 34 a ja 35—37 §, 39 §:n 

1—3 momentti, 41 ja 42 §, 48 §:n 1 momentti, 50 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §, 61 §:n 1 moment-
ti sekä 63 ja 64 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 220/2003, 34 ja 34 a § laissa 300/2006, 
35 §, 39 §:n 1—3 momentti, 41 § sekä 48 §:n 1 momentti laissa 1477/2009, 37 § osaksi laissa 
1194/1996, 42 § laeissa 1477/2009 ja 321/2011, 50 §:n 2 momentti laissa 1194/1996 ja 54 § 
laeissa 1430/2006, 15/2011 ja 321/2011, sekä 

lisätään 32 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä lakiin uusi 33 a—33 f § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tällä lailla pannaan myös täytäntöön luon-

nonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhas-
sa annettu neuvoston direktiivi 1999/22/EY. 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tällä lailla pannaan myös täytäntöön luon-

nonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhas-
sa annettu neuvoston direktiivi 1999/22/EY. 
Lisäksi tässä laissa säädetään eläinten suoje-
lusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1099/2009, jäljempä-
nä lopetusasetus, valvonnasta ja muusta ase-
tuksessa edellytetystä täytäntöönpanosta. 

 
 
 
 
 

32 § 

Eläinten lopettaminen 

Eläimen lopettaminen on suoritettava mah-
dollisimman nopeasti ja kivuttomasti. 
 

 
 
 
 

2 a luku 

Eläinten lopetus 

32 § 

Lopetusta koskevat yleiset vaatimukset 

Eläin on lopetettava mahdollisimman no-
peasti ja kivuttomasti sen lopetukseen sovel-
tuvalla menetelmällä ja tekniikalla.  

Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riit-
tävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmene-
telmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä 
taito toimenpiteen suorittamiseksi. 
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Asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-

nöksiä eläimen lopettamisesta. Asetuksella 
voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalo-
usministeriö voi antaa siitä tarkempia määrä-
yksiä. 
 

Eläimen lopettavan henkilön on varmistet-
tava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hä-
vittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdy-
tään. 

Tarkemmat säännökset eläinten lopetukses-
sa käytettävistä lopetusmenetelmistä ja lope-
tustekniikoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Tarkempia säännöksiä eläimen lo-
pettavan henkilön pätevyydestä voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 

 
33 § 

Teurastus ja siihen liittyvät toimenpiteet 

Eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kär-
simystä, kipua eikä tuskaa käsiteltäessä tai 
säilytettäessä sitä teurastamossa, teurastus-
paikassa tai muualla teurastuksen yhteydessä, 
tainnutettaessa sitä taikka siitä verta lasketta-
essa. Eläimen on oltava asianmukaisesti tain-
nutettu tai lopetettu ennen verenlaskua. Kui-
tenkin sellainen uskonnollisista syistä nouda-
tettava erityinen teurastustapa, jossa veren-
lasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tain-
nuttamisen kanssa, on sallittu siten kuin ase-
tuksella tarkemmin säädetään. Eläimelle ei 
saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä 
toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut. 

 
Hyväksytyssä teurastamossa ja hyväksytys-

sä teurastuspaikassa tulee olla asianmukai-
nen tila huomattavan sairaiden ja vahingoit-
tuneiden eläinten tainnutusta ja verenlaskua 
varten. 

Asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä teurastusta ja sitä edeltäviä toimenpi-
teitä suorittavien henkilöiden pätevyydestä, 
teurastamon tai teurastuspaikan eläinten kä-
sittelytiloista, eläinten kohtelusta ja käsitte-
lystä teurastuksen yhteydessä sekä tainnutuk-
sesta ja verenlaskusta. Asetuksella voidaan 
myös säätää, että maa- ja metsätalousministe-
riö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä. 

33 § 

Eläinten teurastus 

Eläin on asianmukaisesti tainnutettava tai 
lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä 
ennen verenlaskun aloittamista, jollei 
33 b §:stä muuta johdu. Siipikarjaan kuuluva 
eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta 
saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla 
kaula nopeasti terävällä aseella, jos eläimen 
omistaja teurastaa eläimen teurastamon ul-
kopuolella omaan kulutukseensa yksityista-
loudessa. Eläimelle ei saa suorittaa muita 
teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen 
kuin se on kuollut. Teurastuksella tarkoite-
taan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lo-
petusta lukuun ottamatta luonnonvaraisia 
eläimiä. 

 
 
 
 
 
Tarkempia säännöksiä eläinten teurastuk-

sesta teurastamon ulkopuolella voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
 33 a § 

Lopetusasetuksen soveltaminen eläinten lo-
petukseen ja teurastukseen 

Lopetusasetuksen soveltamisesta elintar-
vikkeiden, villan, nahan, turkisten tai muiden 
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tuotteiden tuotantoa varten kasvatettujen tai 
pidettyjen eläinten lopetukseen, teurastuk-
seen ja joukkolopetukseen sekä näihin liitty-
viin toimiin säädetään lopetusasetuksen 1 ar-
tiklassa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
lopetusasetusta täydentäviä kansallisia sään-
nöksiä, jotka koskevat: 

1) kalojen lopetusta ja teurastusta; 
2) porojen ja tarhatun riistan teurastusta. 

 
 33 b § 

Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa 

Poiketen siitä, mitä lopetusasetuksen 4 ar-
tiklan 4 kohdassa säädetään, vain sellainen 
uskonnollisista syistä noudatettava erityinen 
teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan 
samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen 
kanssa, on sallittua. Siipikarjaan kuuluva 
eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta 
saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla 
kaula nopeasti terävällä aseella. Tässä pykä-
lässä tarkoitettu teurastus on sallittua vain 
teurastamossa tarkastuseläinlääkärin läsnä-
ollessa. 

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tar-
koitetusta teurastustavasta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
 33 c §

Eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta 
ilmoittaminen 

Toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa 
eläinten lopetustoimintaa, tai eläinten omis-
tajan tai haltijan, joka lopettaa suuria mää-
riä eläimiä kerralla säännöllisesti, on hyvis-
sä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lo-
pettamista taikka toiminnan oleellisesti muut-
tuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille 
aluehallintovirastolle, jonka toimialueella 
toimintaa pääasiallisesti harjoitetaan. 

Lopetusasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu ilmoitus turkiseläinten lopetukses-
ta on tehtävä sille aluehallintovirastolle, jon-
ka toimialueella toimintaa pääasiallisesti 
harjoitetaan. 

Tarkempia säännöksiä aluehallintoviras-
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tolle tehtävistä ilmoituksista voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
 33 d § 

Eläinten joukkolopetus 

Lopetusasetuksen 18 artiklassa säädetään 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten 
joukkolopetusta koskevista erityisvaatimuk-
sista. 

Aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, 
tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri 
ovat lopetusasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintasuunnitelman laativia 
viranomaisia ja 2 kohdassa tarkoitettuja toi-
mintasuunnitelman toteutumista ja eläinten 
hyvinvointia varmistavia viranomaisia. 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehal-
lintovirasto ovat lopetusasetuksen 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia, jotka 
voivat myöntää poikkeuksia lopetusasetuksen 
säännöksistä. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on lope-
tusasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoi-
tettu viranomainen, joka toimittaa komissiol-
le kertomuksen edeltävän vuoden joukkolope-
tustoimenpiteistä ja asettaa sen internetin 
kautta julkisesti saataville. 

Tarkempia säännöksiä eri viranomaisten 
tehtävistä joukkolopetuksessa sekä eläinten 
joukkolopetuksessa noudatettavista menette-
lyistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 
 33 e § 

Eläimen lopetus hätätapauksessa 

Hätätapauksessa, eläimen kärsimyksen pit-
kittymisen estämiseksi ja jos 32 §:ssä tarkoi-
tettuja lopetusmenetelmiä ei ole mahdollista 
käyttää tai jos eläintä ei saada kiinni, se voi-
daan lopettaa myös muulla tavalla, kuitenkin 
niin, ettei eläimelle aiheuteta tarpeetonta 
kärsimystä. 
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 33 f § 

Lopetusasetuksessa edellytetyn koulutuksen 
järjestäjä 

Koulutusta, joka sisältää lopetusasetukses-
sa edellytetyn kelpoisuuden, voi antaa koulu-
tuksen järjestäjä: 

1) joka on tehnyt Opetushallituksen nimit-
tämän tutkintotoimikunnan kanssa järjestä-
missopimuksen sellaiseen tutkintoon, joka si-
sältää lopetusasetuksessa edellytetyn kelpoi-
suustodistuksen mukaisen osaamisen; tai 

2) jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt luvan järjestää ammatillista pe-
ruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta 
sellaiseen tutkintoon, joka sisältää lope-
tusasetuksessa edellytetyn kelpoisuustodis-
tuksen mukaisen osaamisen. 

 
34 § 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja val-
voo ylimpänä viranomaisena tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten täytäntöön-
panoa ja noudattamista. 
 

34 § 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja val-
voo ylimpänä viranomaisena tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä lope-
tusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista. 

 
34 a § 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja val-
voo keskushallinnon viranomaisena tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten täy-
täntöönpanoa ja noudattamista. 
 

34 a § 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja val-
voo keskushallinnon viranomaisena tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
lopetusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudat-
tamista. 

Elintarviketurvallisuusvirasto on lope-
tusasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tettu viranomainen, jonka on arvioitava hy-
vän toimintatavan oppaat, ja 4 kohdassa tar-
koitettu viranomainen, joka voi kehittää ja 
julkaista hyvän toimintatavan oppaita, sekä 
22 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitet-
tu viranomainen, joka voi vaatia muutoksia 
liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen 
käytettävien välineiden käyttöohjeisiin. 
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35 § 

Aluehallintovirasto 

Aluehallintovirasto huolehtii tämän lain se-
kä sen nojalla annettujen säännösten täytän-
töönpanosta ja noudattamisen valvonnasta 
toimialueellaan. 
 

35 § 

Aluehallintovirasto 

Aluehallintovirasto huolehtii tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä lope-
tusasetuksen täytäntöönpanosta ja noudatta-
misen valvonnasta toimialueellaan. 

Aluehallintovirasto on lopetusasetuksen 21 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
kelpoisuustodistuksia antava viranomainen 
sekä artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väliai-
kaisia kelpoisuustodistuksia antava viran-
omainen. 

Aluehallintovirasto on lopetusasetuksen 22 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
viranomainen, joka voi peruuttaa määrä-
ajaksi tai kokonaan lopetusasetuksen mukai-
sen kelpoisuustodistuksen.  

 
36 § 

Paikalliset viranomaiset 

Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi 
valvovat tämän lain sekä sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten noudattamista 
kunnan alueella. 

36 § 

Paikalliset viranomaiset 

Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi 
valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuk-
sen noudattamista kunnan alueella. 

 
37 § 

Tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri 

 
Tarkastuseläinlääkäri valvoo tämän lain se-

kä sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten noudattamista lihahygienialain 
(511/94) nojalla hyväksytyssä teurastamossa 
tai teurastuspaikassa. 
 
 
 
 

 
Rajaeläinlääkäri valvoo tämän lain sekä sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista rajanylityspaikan, maastapois-
tumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkas-
tusaseman alueella. 
 

37 § 

Tarkastuseläinlääkäri, lihantarkastaja ja ra-
jaeläinlääkäri 

Tarkastuseläinlääkäri ja lihantarkastaja 
valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuk-
sen noudattamista elintarvikelain (23/2006) 
nojalla hyväksytyssä teurastamossa ja poro-
teurastamossa. 

Tarkastuseläinlääkäri on lopetusasetuksen 
21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väliaikai-
sia kelpoisuustodistuksia antava viranomai-
nen. 

Rajaeläinlääkäri valvoo tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
sekä lopetusasetuksen noudattamista rajanyli-
tyspaikan, maastapoistumispaikan ja eläin-
lääkinnällisen rajatarkastusaseman alueella. 
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39 § 

Tarkastus 

Jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan, 
kohdellaan tai käytetään tämän lain taikka sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti, aluehallintovirastolla, kunnan-
eläinlääkärillä, kunnan terveydensuojeluval-
vontaa hoitavalla viranhaltijalla, poliisilla ja 
eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suorittaa tar-
kastus. 

Ilman epäilyäkin aluehallintovirastolla, 
kunnaneläinlääkärillä, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, polii-
silla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suo-
rittaa tarkastus sirkuksessa, eläintarhassa, py-
syvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä, eläin-
kilpailuissa, 16 §:n 4 momentissa tarkoite-
tuissa tilaisuuksissa sekä esityksessä ja näy-
töksessä, jossa eläimiä on mukana, sekä siel-
lä, missä harjoitetaan 21, 23 tai 24 §:ssä tar-
koitettua toimintaa. Ilman epäilyäkin tarkas-
tuseläinlääkärillä on oikeus suorittaa tarkastus 
kaikissa eläintiloissa teurastamon tai teuras-
tuspaikan alueella. 
 

 
Tarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä 

tiloihin, joissa eläintä pidetään, ja ottaa kor-
vauksetta tarkastusta varten tarvittavia näyt-
teitä. Tarkastuksessa voidaan tarkastaa eläin, 
sen pitopaikka sekä eläintä varten tarkoitetut 
ravinto, juotava, varusteet ja välineet. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

39 § 

Tarkastus 

Jos on aihetta epäillä, että eläintä hoide-
taan, kohdellaan tai käytetään tämän lain 
taikka sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten tai lopetusasetuksen vastaisesti, 
aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla 
viranhaltijalla, poliisilla ja eläinsuojeluvalvo-
jalla on oikeus suorittaa tarkastus. 

Ilman epäilyäkin aluehallintovirastolla, 
kunnaneläinlääkärillä, kunnan terveydensuo-
jeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, polii-
silla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suo-
rittaa tarkastus sirkuksessa, eläintarhassa, py-
syvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä, eläin-
kilpailuissa, 16 §:n 4 momentissa tarkoite-
tuissa tilaisuuksissa sekä esityksessä ja näy-
töksessä, jossa eläimiä on mukana, sekä siel-
lä, missä harjoitetaan 21, 23 tai 24 §:ssä tar-
koitettua toimintaa taikka 33 c §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua ilmoitusta edellyttävää toi-
mintaa. Ilman epäilyäkin tarkastuseläinlääkä-
rillä ja lihantarkastajalla on oikeus suorittaa 
tarkastus kaikissa eläintiloissa teurastamon 
tai poroteurastamon alueella. 

Tarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä 
tiloihin, joissa eläintä pidetään, ja ottaa kor-
vauksetta tarkastusta varten tarvittavia näyt-
teitä. Tarkastuksessa voidaan tarkastaa eläin, 
sen pitopaikka sekä eläintä varten tarkoitetut 
ravinto, juotava, varusteet ja välineet. Tar-
kastaa voidaan myös 26 §:ssä tarkoitettu lu-
ettelo, 26 a §:ssä tarkoitettu kirjanpito ja lo-
petusasetuksessa edellytetyt asiakirjat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
41 § 

Ilmoitukset 

Jos eläinsuojeluvalvoja tekemässään tarkas-
tuksessa havaitsee, että tätä lakia taikka sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
on rikottu, on hänen ilmoitettava siitä aluehal-
lintovirastolle, kunnaneläinlääkärille, kunnan 
terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viran-
haltijalle tai poliisille, jonka on tarvittaessa 
ryhdyttävä asiassa 42―44 §:ssä tarkoitettui-
hin toimenpiteisiin. 

41 § 

Ilmoitukset 

Jos eläinsuojeluvalvoja tekemässään tar-
kastuksessa havaitsee, että tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä 
taikka lopetusasetusta on rikottu, hänen on 
ilmoitettava siitä aluehallintovirastolle, kun-
naneläinlääkärille, kunnan terveydensuojelu-
valvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai polii-
sille, jonka on tarvittaessa ryhdyttävä asiassa 
42—44 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 
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Jos tarkastuseläinlääkäri epäilee, että tätä 
lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä on rikottu teuraseläimiä toi-
mittavassa eläintenpitoyksikössä, on hänen 
ilmoitettava asiasta sille aluehallintovirastol-
le, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö si-
jaitsee. 
 

Jos tarkastuseläinlääkäri epäilee, että tätä 
lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä taikka lopetusasetusta on ri-
kottu teuraseläimiä toimittavassa eläintenpi-
toyksikössä, hänen on ilmoitettava asiasta 
sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueel-
la eläintenpitoyksikkö sijaitsee. 
 

 
42 § 

Kiellot ja määräykset 

Jos 39 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa tai 
muutoin todetaan, että tätä lakia taikka sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
on rikottu, aluehallintovirasto, kunnaneläin-
lääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitava viranhaltija, tarkastuseläinlääkäri, ra-
jaeläinlääkäri tai poliisi voi kieltää eläimen 
omistajaa tai haltijaa jatkamasta tai toistamas-
ta tämän lain taikka sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten vastaista menette-
lyä taikka määrätä eläimen omistajan tai hal-
tijan määräajassa täyttämään velvollisuuten-
sa. 
 

42 § 

Kiellot ja määräykset 

Aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, 
kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava 
viranhaltija, tarkastuseläinlääkäri, rajaeläin-
lääkäri tai poliisi voi kieltää sitä, joka rikkoo 
tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä 
tai määräystä taikka lopetusasetusta, jatka-
masta tai toistamasta lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten taikka 
lopetusasetuksen vastaista menettelyä taikka 
määrätä tämän asian laatuun nähden riittä-
vässä määräajassa täyttämään velvollisuuten-
sa. 

 
Valvontaviranomaisen toimenpiteistä sää-

detään myös ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvon-
nan järjestämistä koskevista erityissäännöis-
tä annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 854/2004 5 artiklas-
sa, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suo-
ritetusta virallisesta valvonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 882/2004 54 artiklassa ja lope-
tusasetuksen 22 artiklassa. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, aluehallintovirasto voi määrätä broile-
reiden omistajan tai pitäjän tekemään broile-
reiden pitopaikassa broilereiden hyvinvoin-
nin kannalta tarvittavat korjaavat toimenpi-
teet, jos broilereiden hyvinvointia kuvaavat 
tekijät osoittavat broilereiden hyvinvoinnin 
heikentyneen kasvatusaikana. Jos broilerei-
den hyvinvointia kuvaavat tekijät osoittavat 
broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kas-
vatusaikana toisiaan välittömästi seuraavas-
sa kolmessa parvessa vähintään kahdesti tai 
jos broilereiden omistajan tai pitäjän tode-
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taan rikkoneen tätä lakia tai sen nojalla an-
nettuja säännöksiä, aluehallintovirasto voi 
määrätä broilereiden kasvatustiheyden alen-
nettavaksi. Jos broilereiden kasvatustiheyttä 
on määrätty alennettavaksi, aluehallintovi-
raston on ilmoitettava siitä tarkastuseläin-
lääkärille. 

 
48 § 

Selvitykset ja tutkimukset 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallin-
tovirasto voivat tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten noudattamisen valvo-
miseksi taikka Suomea sitovan kansainväli-
sen sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi 
tai Euroopan yhteisön lainsäädännön niin 
edellyttäessä määrätä virkaeläinlääkärit suo-
rittamaan selvityksiä ja tutkimuksia sellaisis-
sa eläintenpitoyksiköissä, joissa pidetään eläi-
miä elinkeinonharjoittamisen tarkoituksessa, 
sekä teurastamoissa ja teurastuspaikoissa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

48 § 

Selvitykset ja tutkimukset 

Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallin-
tovirasto voivat tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten taikka lopetusasetuk-
sen noudattamisen valvomiseksi taikka Suo-
mea sitovan kansainvälisen sopimuksen vel-
voitteiden täyttämiseksi tai Euroopan unionin 
lainsäädännön niin edellyttäessä määrätä vir-
kaeläinlääkärit suorittamaan selvityksiä ja 
tutkimuksia sellaisissa eläintenpitoyksiköis-
sä, joissa pidetään eläimiä elinkeinonharjoit-
tamisen tarkoituksessa, sekä teurastamoissa 
ja poroteurastamoissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
50 § 

Virka-apu 

Poliisin on tarvittaessa annettava virka-apua 
valvontaviranomaisille sekä eläinsuojeluval-
vojalle tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten valvonnassa, jos 
heitä estetään suorittamasta valvontatehtä-
väänsä ja esteen poistaminen edellyttää polii-
sin toimivaltuuksien käyttöä. 
 

Lisäksi tullilaitos on rajaeläinlääkärin 
pyynnöstä velvollinen antamaan rajaeläinlää-
kärille virka-apua tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten mukais-
ten tehtävien suorittamisessa. 
 

50 § 

Virka-apu 

Poliisin on tarvittaessa annettava virka-
apua valvontaviranomaisille sekä eläinsuoje-
luvalvojalle tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten sekä lope-
tusasetuksen valvonnassa, jos heitä estetään 
suorittamasta valvontatehtäväänsä ja esteen 
poistaminen edellyttää poliisin toimivaltuuk-
sien käyttöä. 

Lisäksi tullilaitos on rajaeläinlääkärin 
pyynnöstä velvollinen antamaan rajaeläinlää-
kärille virka-apua tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten sekä lo-
petusasetuksen mukaisten tehtävien suoritta-
misessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
54 § 

Eläinsuojelurikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) kohtelee eläintä 3—6, 8, 32 tai 33 §:n 

54 § 

Eläinsuojelurikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) kohtelee eläintä 3—6, 8, 32 tai 33 §:n, 
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taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastaisesti, 
 
  

 

2) käyttää sellaista 12 §:ssä tarkoitettua vä-
linettä, laitetta tai ainetta, jonka käyttö on 
kielletty, 

3) suorittaa vastoin 7 tai 9—11 §:n sään-
nöksiä niissä tarkoitetun toimenpiteen tai 

4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen 
28 §:ssä mainitun kiellon vastaisesti, 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 17 
 luvun 14, 14 a tai 15 §:n nojalla rangaistava 
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, eläinsuojelurikkomuksesta sak-
koon. 

Eläinsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) rikkoo 12 §:ssä tarkoitettua valmistus-, 
maahantuonti-, myynti- tai luovutuskieltoa 
taikka 7 §:n 3 momentissa, 13 §:n 1 momen-
tissa, 16 §:n 3 momentissa tai 18, 19, 22, 25 
tai 27 §:ssä tarkoitettua tai mainittujen sään-
nösten nojalla annettua kieltoa, 

2) rikkoo eläintenpitokieltoa tai toimii toi-
sen välikätenä eläintenpitokiellon kiertämi-
seksi tai 

3) laiminlyö 13 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä, 
16 §:n 1 momentissa, 17 §:ssä, 20 §:n 2 mo-
mentissa, 20 a §:n 2 momentissa, 21 §:n 2 tai 
3 momentissa, 23, 24, 26 tai 26 a §:ssä, 
26 c §:n 1, 3 tai 5 momentissa taikka 64 §:ssä 
tarkoitetun tai mainittujen säännösten nojalla 
asetetun velvollisuuden. 
 
 
 

33 a §:n 2 momentin, 33 b §:n tai 33 d §:n 
5 momentin taikka niiden nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten taikka lopetusase-
tuksen 3, 4 tai 15 artiklan taikka liitteen III 
vastaisesti, 

2) käyttää sellaista 12 §:ssä tarkoitettua vä-
linettä, laitetta tai ainetta, jonka käyttö on 
kielletty, 

3) suorittaa vastoin 7 tai 9—11 §:n sään-
nöksiä niissä tarkoitetun toimenpiteen taikka 

4) tuo tai yrittää tuoda maahan eläimen 
28 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti 

on tuomittava, jollei teko ole rikoslain 17 
luvun 14, 14 a tai 15 §:n nojalla rangaistava 
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, eläinsuojelurikkomuksesta sak-
koon. 

Eläinsuojelurikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) rikkoo 12 §:ssä tarkoitettua valmistus-, 
maahantuonti-, myynti- tai luovutuskieltoa 
taikka 7 §:n 3 momentissa, 13 §:n 1 momen-
tissa, 16 §:n 3 momentissa tai 18, 22, 25 tai 
27 §:ssä tarkoitettua tai mainittujen säännös-
ten nojalla annettua kieltoa, 

2) rikkoo eläintenpitokieltoa tai toimii toi-
sen välikätenä eläintenpitokiellon kiertämi-
seksi, 

3) laiminlyö 13 §:n 2 momentissa, 14 §:ssä, 
16 §:n 1 momentissa, 17 §:ssä, 20 §:n 2 mo-
mentissa, 20 a §:n 2 momentissa, 21 §:n 2 tai 
3 momentissa, 23, 24, 26 tai 26 a §:ssä, 
26 c §:n 1, 3 tai 5 momentissa, 33 c §:ssä 
taikka 64 §:ssä tarkoitetun tai mainittujen 
säännösten nojalla asetetun velvollisuuden, 

4) laiminlyö lopetusasetuksen 5 artiklan 
1 tai 2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden, 

5) laiminlyö lopetusasetuksen 6 artiklassa 
tarkoitetun toimintaohjeiston laatimisen, 

6) laiminlyö lopetusasetuksen 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun turkiseläinten lope-
tusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden tai lo-
pettaa turkiseläimiä ilman lopetusasetuksen 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun henkilön 
läsnäoloa ja välitöntä valvontaa, 

7) myy lopetusasetuksen 8 artiklan vastai-
sesti eläimen liikkumisen rajoittamiseen tai 
tainnutukseen käytettävää välinettä ilman 
asianmukaista käyttöohjetta, 

8) laiminlyö lopetusasetuksen 9 artiklassa 
tarkoitetun liikkumisen rajoittamiseen ja 
tainnutukseen tarkoitettuja välineitä koske-
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van velvollisuuden, 
9) laiminlyö lopetusasetuksen 14 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittami-
sen, 

10) laiminlyö lopetusasetuksen 16 artiklas-
sa tarkoitetun valvontamenettelyn, 

11) laiminlyö lopetusasetuksen 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnis-
ta vastaavan henkilön nimeämisen teurasta-
moon taikka 

12) laiminlyö lopetusasetuksen 17 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon toimista 
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. 

 
61 § 

Vahingonkorvaus 

Kunnaneläinlääkärin ja kunnan terveyden-
suojeluvalvontaa hoitavan viranhaltijan tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamista valvoessaan aihe-
uttamasta mahdollisesta vahingosta vastaa 
valtio siten kuin vahingonkorvauslaissa 
(412/74) julkisyhteisön korvausvastuusta sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

61 § 

Vahingonkorvaus 

Kunnaneläinlääkärin ja kunnan terveyden-
suojeluvalvontaa hoitavan viranhaltijan tä-
män lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten sekä lopetusasetuksen nou-
dattamista valvoessaan aiheuttamasta mah-
dollisesta vahingosta vastaa valtio siten kuin 
vahingonkorvauslaissa (412/1974) julkisyh-
teisön korvausvastuusta säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
63 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos on syytä epäillä, että eläinsuojelulakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä on rikottu, on tässä laissa tarkoitetun 
valvontaviranomaisen viipymättä tehtävä asi-
asta ilmoitus poliisille. 

63 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos on syytä epäillä, että eläinsuojelulakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä taikka lopetusasetusta on rikottu, täs-
sä laissa tarkoitetun valvontaviranomaisen on 
viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille. 

 
64 § 

Valvontavelvoite 

Lapsen huoltajien ja muiden henkilöiden, 
joilla on valvonnassaan viittätoista vuotta 
nuorempi lapsi, on huolehdittava siitä, ettei 
lapsi kohtele eläimiä tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten vastai-
sesti. 

64 §  

Valvontavelvoite 

Lapsen huoltajien ja muiden henkilöiden, 
joilla on valvonnassaan viittätoista vuotta 
nuorempi lapsi, on huolehdittava siitä, ettei 
lapsi kohtele eläimiä tämän lain tai sen nojal-
la annettujen säännösten tai määräysten taik-
ka lopetusasetuksen vastaisesti. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 
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Toiminnanharjoittajan, joka tämän lain 
voimaantullessa harjoittaa 33 c §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua eläinten lopetustoimin-
taa tai eläinten lopetusta, tulee tehdä sitä 
koskeva ilmoitus aluehallintovirastolle kol-
men kuukauden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta. 

——— 
 
 

2. 

Laki 
rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1431/2006, seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 luku 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

14 § 

Eläinsuojelurikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamal-
la, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa 
vaille tai muuten 

1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojal-
la annetun säännöksen, 

2) eläinten kuljetuksesta annetun lain 
(1429/2006) tai sen nojalla annetun säännök-
sen tai 

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktii-
vien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen 
(EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen 
I vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tar-
peetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheut-
taen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 
 

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 

14 §  

Eläinsuojelurikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasit-
tamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ra-
vintoa vaille tai muuten 

1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojal-
la annetun säännöksen, 

2) eläinten kuljetuksesta annetun lain 
(1429/2006) tai sen nojalla annetun säännök-
sen, 

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direk-
tiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuk-
sen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen 
I taikka 

 
 
 
 
4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydes-
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sä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1099/2009  

vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tar-
peetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheut-
taen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

——— 
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