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L a k i

N:o 351

tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tiedon saannista, yleisön osallistumisoi-

keudesta sekä muutoksenhaku- ja vireille-
pano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn
yleissopimuksen Almatyssa, Kazakstanissa
27 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn muutok-
sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

HE 181/2007
YmVM 1/2008
EV 19/2008

55—2008
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Valtioneuvoston asetus

N:o 352

etnisten suhteiden neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §

Neuvottelukunnan tarkoitus

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii et-
nisten suhteiden neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on viran-
omaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskun-
nassa edustettuina olevien puolueiden sekä
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen
välisen vuoropuhelun kehittäminen valtakun-
nallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Neuvottelukunta avustaa eri viranomaista-
hoja maahanmuuttopolitiikan asiantuntijana
etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen
yhteiskunnan kehittämisessä sekä hyvien et-
nisten suhteiden edistämisessä.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtä-
vänä on:

1) edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä
yhdenvertaisuutta sekä eri toimijoiden moni-
puolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maa-
hanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla;

2) toimia asiantuntijaelimenä maahan-
muuttopolitiikan eri osa-alueiden kehittämi-
sessä;

3) osallistua maahanmuuttajien järjestötoi-
minnan edistämiseen;

4) tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, et-
nisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etni-
sestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voi-
mavarana sekä tehdä niitä tunnetuiksi.

Tavoitteiden edistämiseksi neuvottelu-
kunta voi järjestää tilaisuuksia, antaa lausun-
toja sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja suosi-
tuksia.

Neuvottelukunta järjestää yhteistyössä
alueellisten etnisten suhteiden neuvottelukun-
tien kanssa vähintään kerran vuodessa Etnis-
ten suhteiden foorumin.

3 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden
neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan
ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi enin-
tään 30 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtai-
set varajäsenet. Lisäksi sisäasiainministeriö
voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asi-
antuntijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
sisäasiainministeriön kansliapäällikkö. Vara-
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puheenjohtajina toimivat työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kansliapäällikkö ja maahanmuutta-
jien edustaja. Varsinaisten jäsenten ja heidän
varajäsentensä tulee edustaa sisäasiainminis-
teriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkei-
noministeriön, opetusministeriön ja sosiaali-
ja terveysministeriön hallinnonaloja, edus-
kuntaryhmiä, Suomen Kuntaliittoa, keskeisiä
työmarkkinajärjestöjä, maahanmuuttajia tai
etnisiä vähemmistöjä edustavia rekisteröityjä
yhdistyksiä tai rekisteröityjä yhteisöjä sekä
alueellisia neuvottelukuntia.

Neuvottelukunnan jäsenistä toisen varapu-
heenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen tu-
lee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vä-
hemmistöjä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen
eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasi-
ainministeriö määrää hänen tilalleen uuden
jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi.

4 §

Neuvottelukunnan työskentely

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on
yhteensovittava, valmisteleva ja lausuntojen
ja asiakirjojen laatimisesta vastaava työ-
jaosto. Työjaoston puheenjohtajana on sisä-
asiainministeriön virkamiesedustaja ja vara-
puheenjohtajana maahanmuuttajien tai etnis-
ten vähemmistöjen edustaja. Neuvottelukunta
asettaa työjaoston jäsenet ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet neuvottelukunnan jäse-
nistä ja varajäsenistä siten, että jaoston edus-
tus noudattaa neuvottelukunnan kokoonpa-
noa. Työjaostossa on puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan lisäksi enintään kahdeksan jä-
sentä.

Neuvottelukunta voi tarvittaessa asettaa
asioiden valmistelua ja selvityksiä varten
määräaikaisia työryhmiä tai jaostoja, joihin
voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuo-
lisia asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi
kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen
sihteeri, joka on palvelussuhteessa sisäasiain-
ministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla
myös sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään
kaksi kertaa vuodessa.

5 §

Etnisten suhteiden alueelliset neuvottelu-
kunnat

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
apuna toimii vähintään neljä etnisten suhtei-
den alueellista neuvottelukuntaa. Työvoima-
ja elinkeinokeskus asettaa alueen muita työ-
voima- ja elinkeinokeskuksia sekä lääninhal-
litusta kuultuaan etnisten suhteiden alueelli-
sen neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Läänin päätoimipaikassa sijait-
seva työvoima- ja elinkeinokeskus toimii
neuvottelukunnan asettajatahona, ellei alueel-
lisista syistä päädytä muuhun ratkaisuun.

Alueellisten neuvottelukuntien jäsenet
edustavat työvoima- ja elinkeinokeskuksia,
lääninhallituksia sekä keskeisiä kuntia, kan-
salaisjärjestöjä, työelämän ja elinkeinoelä-
män osapuolia, maahanmuuttajia sekä etnisiä
vähemmistöjä. Kaikkien jäsenten nimeämi-
sessä otetaan huomioon alueellinen kattavuus
sekä alueellisen neuvottelukunnan tehtävien
kannalta oleellinen asiantuntemus.

Alueellisessa neuvottelukunnassa on pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
enintään 14 muuta jäsentä ja heillä henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan tai va-
rapuheenjohtajan tulee edustaa maahanmuut-
tajia tai etnisiä vähemmistöjä. Maahanmuut-
tajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia
tulee olla vähintään puolet jäsenistä tai vara-
jäsenistä.

Alueellisten neuvottelukuntien tehtävänä
on toimia eri tahoja yhdistävänä aloitteelli-
sena asiantuntija-, yhteistyö- ja vuoropuhe-
luelimenä alue- ja paikallistasolla maahan-
muuttopolitiikan eri osa-alueilla, edistää hy-
viä etnisiä suhteita sekä lisätä hyvien etnisten
suhteiden ja monimuotoisuuden tunnetta-
vuutta. Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat
voivat hoitaa etnisten suhteiden neuvottelu-
kunnan erikseen määrittämiä tehtäviä.

Alueellisella neuvottelukunnalla voi olla
päätoiminen sihteeri ja sivutoimisia sihtee-
reitä.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikauden, työvoima- ja elinkeino-
keskus nimeää alueelliseen neuvottelukun-
taan hänen tilalleen tarvittaessa jäsenen tai
varajäsenen.
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6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan etnisten suhtei-
den neuvottelukunnasta 10 päivänä helmi-
kuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus
(96/2005) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 353

ensisaapumistoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan ensisaapumistoiminnasta 7 päivänä helmikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalous-

ministeriön asetuksen (118/2006) 10 § 3 momentti, ja
muutetaan 10 § 2 momentti ja 16 § seuraavasti:

10 §

Ilmoitus eläimistä saatavien elintarvikkeiden
saapumisesta

— — — — — — — — — — — — —
Ensisaapumistoimijan on 1 momentin mu-

kaisten ilmoitusten lisäksi toimitettava Elin-
tarviketurvallisuusvirastolle viimeistään kun-
kin kuun 15 päivänä yhteenvetoilmoitus edel-
lisenä kuukautena vastaanottamistaan lähe-
tyksistä. Yhteenvetoilmoitukseen on sisälly-
tettävä ensisaapumispaikkakohtaiset tiedot lä-
hetysten elintarvikelajista, lukumäärästä,
koosta, lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta,
alkuperämaasta ja alkuperälaitoksesta.

16 §

Vastaanotetuista lähetyksistä ilmoittaminen

Elintarviketurvallisuusviraston on pidet-
tävä luetteloa ensisaapumistoimijoiden vas-
taanottamista lähetyksistä ja toimitettava
kuukausittain yhteenveto vastaanotetuista lä-
hetyksistä tiedoksi asianomaiselle ensisaapu-
mistoimintaa valvovalle viranomaiselle ja
lääninhallitukselle. Yhteenvetoon on sisälly-
tettävä 10 § 2 momentin mukaiset tiedot.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Terhi Laaksonen

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY (31989L0662); EVYL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 354

pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994
annetun terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa
164/2008, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan uimaveden laa-
dun seurantaan ja valvontaan sekä uimaveden
laadusta tiedottamiseen pienillä yleisillä ui-
marannoilla.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) pienellä yleisellä uimarannalla sellaista

yleistä uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän
uimakauden aikana vähemmän kuin 100 ui-
maria päivässä ja josta on tehtävä terveyden-
suojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 3
kohdan mukainen ilmoitus;

2) uimakaudella 15.6. ja 31.8. välistä ajan-
jaksoa paitsi Lapin läänissä ja Kuusamon ja
Taivalkosken kunnissa 25.6. ja 15.8. välistä
ajanjaksoa.

3 §

Uimaveden toimenpiderajat ja laatu-
suositukset

Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittaa
uimareille. Yksittäisille valvontatutkimustu-
loksille ja syanobakteerihavainnoille on mää-
ritelty toimenpiderajat liitteessä I olevassa
taulukossa 1.

Uimaveden on oltava myös muuten käyttö-
tarkoitukseensa soveltuvaa. Käyttökelpoisuu-
teen perustuva laatusuositus on määritelty
liitteessä I olevassa taulukossa 2.

4 §

Uimaveden laadun säännöllinen seuranta ja
valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin ui-
makauden alkua tämän asetuksen soveltamis-
alaan kuuluvista yleisistä uimarannoista. Ui-
marantaluettelo on laadittava ensimmäisen
kerran vuoden 2009 uimakautta varten.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
valvottava näiden uimarantojen uimaveden
laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutki-
muksin, jotka sisältävät liitteessä I olevien
taulukoiden määritykset ja aistinvaraiset ha-
vainnot ja jotka toteutetaan liitteen II mukai-
sesti.

5 §

Näytteenotto ja määritysmenetelmät

Uimavesinäyte otetaan uimarannan osasta,
jossa suurin osa uimareista käy uimassa tai
jossa on odotettavissa suurin saastumisen
riski.

Jos näytteenottaja on muu kuin kunnan
terveydensuojeluviranomainen, kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen on varmistuttava,
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että näytteenottaja tuntee näytteenottoon liit-
tyvät yleiset periaatteet. Valvontatutkimustu-
lokset ja tiedot uimavedestä tehdyistä aistin-
varaisista havainnoista on toimitettava välit-
tömästi kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle.

Määritysmenetelmiin sovelletaan, mitä
elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla
tutkimuksia tekevistä laboratorioista anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/
2006) säädetään määritysmenetelmistä. Näyt-
teiden käsittelyssä on noudatettava liitteessä
III määriteltyjä vaatimuksia.

6 §

Valvontaviranomaisen velvoitteet

Jos yksittäinen valvontatutkimustulos tai
syanobakteerihavainto ylittää liitteessä I ole-
vassa taulukossa 1 määritellyn toimenpidera-
jan tai jos uimavedestä tehty aistinvarainen
havainto ylittää liitteessä I olevassa taulu-
kossa 2 määritellyn laatusuosituksen, kunnan
terveydensuojeluviranomaisen on selvitet-
tävä, liittyykö ylitykseen terveyshaittoja.

Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja,
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on an-
nettava uimarannan omistajalle tai haltijalle
tarvittaessa terveydensuojelulain 51 §:n mu-
kainen määräys korjaaviin toimenpiteisiin
ryhtymisestä sekä tarpeelliset ohjeet ja mää-
räykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Liitteessä I olevassa taulukossa 1 määritel-
lyn toimenpiderajan ylittyessä kyseisen
muuttujan pitoisuutta on seurattava uimave-
destä otetuilla lisänäytteillä. Syanobakteerien

esiintymistä on seurattava aistinvaraisilla ha-
vainnoilla.

7 §

Yleisölle tiedottaminen ja yleisön osallistu-
minen

Uimarannan omistajan tai haltijan on yh-
teistyössä kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen kanssa huolehdittava siitä, että ui-
marannalla on yleisön nähtävillä seuraavat
tiedot:

1) kuluvan uimakauden aikana tehtyjen
valvontatutkimusten ja aistinvaraisten ha-
vaintojen tulokset tulkintoineen;

2) ohjeet ja määräykset terveyshaittojen
ehkäisemiseksi silloin, jos niitä on annettu,
sekä syyt niiden antamiseen;

3) tiedot 6 §:n 2 momentin perusteella
käynnistetyistä korjaavista toimenpiteistä;

4) uimarannan omistajan tai haltijan sekä
kunnan terveydensuojeluviranomaisen yh-
teystiedot.

Edellä tarkoitetuista asioista on tiedotet-
tava viivytyksettä.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan
mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdo-
tuksia ja huomautuksia tämän asetuksen 4 §:n
1 momentissa tarkoitetusta uimarantaluette-
losta.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2008.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Ylitarkastaja Jari Keinänen
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Liite I 

 
UIMAVEDEN TOIMENPIDERAJAT JA LAATUSUOSITUKSET 

Taulukko 1. Yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon  
toimenpiderajat 
 
 
 
Muuttuja    Toimenpideraja 
 
 
                                                                Sisämaan uimavedet Rannikon uimavedet 
 
Suolistoperäiset enterokokit  
(pmy/mpn/100 ml) 400    200 
 
Escherichia coli  
(pmy/mpn/100 ml) 1 000                              500 
 
Syanobakteerit (sinilevät) Havaittu uimavedessä tai uimarannalla 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 2.  Yksittäisen aistinvaraisen havainnon laatusuositus 
 
 
 
Muuttuja      Tavoitetaso 
 
 
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet  
sekä kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi,   Ei aistinvaraisesti havaittavaa 
kumi, lasi- ja muovipullot)    esiintymää 
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Liite II 
 

 
 
UIMAVEDEN LAADUN SEURANTA JA VALVONTA 
 
 
Uimakauden aikana on aina otettava ja analysoitava vähintään kolme näytettä, paitsi Lapin 
läänissä sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa, jossa uimakauden aikana on otettava ja 
analysoitava vähintään kaksi näytettä.  
 
Näytteenottopäivät on jaettava tasaisesti uimakauden ajalle.  
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Liite III 
 
 
 
MIKROBIOLOGISIA TUTKIMUKSIA VARTEN OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN  
KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 
 
1. Seurantakohta 
 
Uimavesinäytteet on otettava, jos mahdollista, 30 cm:n syvyydeltä ja vähintään 1 metrin sy-
vyisestä kohdasta. 
 
 
2. Näytepullojen sterilointi  
 
Näytepullot on 
 
- streriloitava autoklavoimalla vähintään 15 minuutin ajan lämpötilassa 121 °C, tai 
- steriloitava kuumailmasteriloinnilla vähintään 1 tunnin ajan lämpötilassa  
        160–170 °C, tai 
- käytettävä suoraan valmistajalta saatuja steriilejä näyteastioita. 
 
 
3. Näytteenotto 
 
Näytepullon tai -astian tilavuus määräytyy kutakin analysoitavaa muuttujaa varten tarvittavan 
vesimäärän mukaan. Vähimmäistilavuus on yleensä 250 ml. 
 
Näyteastioiden on oltava läpinäkyvää tai väritöntä materiaalia (lasi, polyeteeni tai polypropee-
ni). 
 
Näytteenotto suoritetaan aseptisesti.  
 
Näytteen tiedot on merkittävä pysyvällä musteella näytepulloon tai -astiaan ja näytteenottolo-
makkeeseen. 
 
 
4. Näytteiden säilytys ja kuljetus ennen analysointia 
 
Uimavesinäytteet on kuljetettava valolta suojattuina. 
 
Uimavesinäytteet on säilytettävä noin 4 °C:n lämpötilassa kylmälaukussa tai jääkaapissa. Jos 
kuljetus kestää todennäköisesti yli neljä tuntia, näytteet on kuljetettava jäähdytettyinä. 
 
Näytteet on analysoitava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mieluiten saman työpäi-
vän aikana. Näytteenoton ja analysoinnin välinen aika ei saa ylittää 24 tuntia ja tällä välin 
näytteet on säilytettävä pimeässä 4 ± 3 °C:n lämpötilassa. 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 355

JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministe-
riön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta 4 päivänä marraskuuta

2005 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (862/2005) 2 §, sellaisena kuin se on asetuk-
sessa 197/2008, seuraavasti:

2 §

Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä han-
kittu kokemus

Hakija on saanut riittävän kokemuksen jul-
kishallinnon ja -talouden tehtävistä, jos hän
on toiminut päätoimisesti vähintään kolme
vuotta:

1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayh-
tymän tai seurakuntayhtymän taikka luonteel-
taan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön
talousjohtajana, talouspäällikkönä, laskenta-
päällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuun-
nittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tar-
kastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana
taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtä-
vissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtä-
vissä yhteisössä, jossa valtiolla, kunnalla,
seurakunnalla, kuntayhtymällä tai seurakun-
tayhtymällä on määräämisvalta;

3) JHTT-yhteisössä taikka KHT- tai HTM-
yhteisössä julkishallinnon ja -talouden tarkas-
tustehtävissä; tai

4) KHT- tai HTM-tilintarkastajana julkis-
hallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä.

Jos 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoi-
tettu kokemus on saatu muun julkisoikeudel-
lisen yhteisön tai säätiön kuin Euroopan
unionin, valtion, kunnan, seurakunnan, kun-
tayhtymän tai seurakuntayhtymän palveluk-
sessa, kokemukseksi luetaan enintään puolet
vaadittavasta kokemuksesta.

Yli puolet 1 momentissa tarkoitetusta kol-
men vuoden kokemuksesta on oltava viimei-
sen kymmenen vuoden ajalta.

Luonteeltaan julkisoikeudellisella yhtei-
söllä tai säätiöllä tarkoitetaan 1 momentin 1
kohdassa muun muassa sellaista muuta yhtei-
söä tai säätiötä kuin viranomaista, jolle on
lain nojalla annettu julkinen hallintotehtävä.

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Budjettineuvos Petri Syrjänen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 356

lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 17 päivänä kesäkuuta

2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 2
momentti sekä 17 §,

muutetaan 3 §:n 21 ja 22 kohdat, 6 §:n 3 momentti, 8 §, 4 luvun otsikko sekä 10–15 §,
sellaisena kuin niistä ovat 10 § osaksi ja 12 sekä 13 § maa- ja metsätalousministeriön

asetuksessa 333/2006,
lisätään 3 §:ään uusi 23 kohta sekä liite 1 seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

21) vanhalla EU-tunnuksella tunnistimeen
valmiiksi painettua eläimen yksilötunnusta,
joka koostuu maatunnuksesta FI sekä sitä
seuraavasta viiden merkin mittaisesta kirjai-
mia ja numeroita sisältävästä eläintilatunnuk-
sesta ja neljästä numerosta;

22) eläinluettelolla neuvoston asetuksen 5
artiklassa säädettyä rekisteriä, jota neuvoston
asetuksen 2 artiklassa säädetyn pitäjän on
pidettävä eläimistään; sekä

23) asiakastunnuksella maaseutuelinkeino-
rekisteriin rekisteröidyn asiakkaan tunnis-
tetta, jota käyttävät ne eläintenpitäjät, joilla ei
ole tilatunnusta

6 §

Tunnistin

— — — — — — — — — — — — —
Käytettyä tunnistinta ei saa kiinnittää

uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos

se on jo aiemmin ollut kiinnitettynä lampaan
tai vuohen korvaan tai jos tunnistimen EU-
tunnukselle on jo aiemmin ollut rekisteröi-
tynä lammas tai vuohi.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Merkitsemistapa

Eläinten merkitsemisestä on säädetty neu-
voston asetuksen 4 artiklassa. Eläintenpitäjän
pitopaikassa 9 päivänä heinäkuuta 2005 tai
sen jälkeen syntynyt eläin on merkittävä pää-
merkillä ja apumerkillä ennen eläimen luo-
vuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta
ja syntymäpitopaikassa viimeistään kuuden
kuukauden ikäisenä.

Eläin, jonka osalta täyttyvät neuvoston
asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
edellytykset, voidaan merkitä päämerkillä.
Merkki on kiinnitettävä ennen eläimen luo-
vuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta
ja syntymäpitopaikassa viimeistään kuuden
kuukauden ikäisenä.

Eläinten elektronisesta tunnistamisesta on
säädetty neuvoston asetuksen 9 artiklassa. Jos
eläintä ei toimiteta yhteisön sisäiseen kaup-

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (32004R0021), EYVL L 5, 9.1.2004, s. 8

940



paan, merkitsemiseen käytetyn apumerkin ei
edellä mainitun artiklan 3 kohdassa tarkoite-
tusta päivästä lukien tarvitse sisältää elektro-
nista lähetintä.

Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta
tuotu eläin on merkittävä neuvoston asetuk-
sen 4 artiklan 2 kohdan tarkoittamalla tavalla
päämerkillä ja apumerkillä tulopitopaikassa
ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä
muuhun pitopaikkaan taikka tulopitopaikassa
viimeistään 14 päivänä eläimen Suomeen
saapumisesta. Eläintenpitäjä vastaa tunnisti-
men kiinnittämisestä.

Eläintä, joka on syntynyt 8 päivänä heinä-
kuuta 2005 tai aikaisemmin ja jonka korvaan
on kiinnitettynä vanha EU-merkki, ei tarvitse
merkitä uudelleen.

Syntymäpitopaikassa oleva 8 päivänä hei-
näkuuta 2005 tai aikaisemmin syntynyt eläin,
joka ei ole merkittynä tämän asetuksen tar-
koittamalla tunnistimella tai vanhalla EU-
merkillä, on merkittävä ennen eläimen luo-
vuttamista tai siirtämistä syntymäpitopai-
kasta. Eläintenpitäjä saa käyttää tällainen
eläimen merkitsemiseen joko päämerkkiä tai
päämerkkiä ja apumerkkiä.

4 luku

Eläinluettelot ja rekisteri-ilmoitukset

10 §

Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus

Eläintenpitäjän velvollisuudesta pitää ajan
tasalla olevaa eläinluetteloa sekä luetteloon
merkittävistä tiedoista on säädetty neuvoston
asetuksen 5 artiklassa. Eläinluettelon on ol-
tava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksy-
män mallin ja muodon mukainen.

11 §

Eläinvälittäjän ja teurastamon luettelonpito-
velvollisuus

Eläinvälittäjän ja teurastamon velvollisuu-
desta pitää ajan tasalla olevaa eläinluetteloa
on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa.
Eläinluettelon on oltava Elintarviketurvalli-
suusviraston hyväksymän mallin ja muodon
mukainen.

12 §

Luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpitovel-
vollisuus

Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä
ajan tasalla olevaa luetteloa käsittelyä varten
vastaanotetuista eläinten raadoista. Luette-
loon on merkittävä seuraavat tiedot eläinlaji-
kohtaisesti:

1) eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus
tai jos sellaista ei ole käytettävissä, raadon
kuljettamisesta vastuussa olevan toimijan
eläimeen kiinnittämän yksilöivän korvamer-
kin tunnus;

2) raadon luovuttajan tilatunnus, asiakas-
tunnus, eläinvälittäjätunnus tai teurastamon
laitostunnus; sekä

3) raadon vastaanottopäivä.

13 §

Ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin

Eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja
vuohirekisteriin tämän asetuksen liitteen 1
taulukossa 1 luetellut tapahtumat ja tiedot.
Eläinvälittäjän, teurastamon ja luokan 1 kä-
sittelylaitoksen on ilmoitettava liitteen 1 tau-
lukossa 2 luetellut tapahtumat ja tiedot.

Ajankohdasta, jolloin eläintä koskevat luo-
vutus-, siirto- ja vastaanottotapahtumat on
viimeistään ilmoitettava lammas- ja vuohire-
kisteriin, säädetään neuvoston asetuksen 8
artiklassa. Tätä samaa ajankohtaa sovelletaan
myös ilmoittamiseen eläimen kuolemasta,
teurastamisesta sekä eläimen raadon vastaan-
ottamisesta käsittelyä varten.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja
vuohirekisteriin eläimen syntymästä ennen
eläimen luovuttamista tai siirtämistä synty-
mäpitopaikasta taikka syntymäpitopaikassa
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua eläi-
men syntymästä.

Eläintenpitäjä ei saa luovuttaa tai siirtää
pitopaikasta taikka vastaanottaa pitopaikkaan
eläimiä, joiden tietoja ja aiempia tapahtumia
ei ole ilmoitettu lammas- ja vuohirekisteriin.
Eläinvälittäjä ei saa ottaa tällaisia eläimiä
välitettäväksi tai luovuttaa teurastettavaksi tai
kasvatettavaksi, eläinkuljettaja ei saa ottaa
kuljetettavaksi tai teurastamo teurastetta-
vaksi.
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14 §

Luetteloiden säilyttäminen

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurasta-
mon on säilytettävä 10 ja 11 §:ssä tarkoitettu-
jen luetteloiden tietoja sekä luokan 1 käsitte-
lylaitoksen 12 §:ssä tarkoitetun luettelon tie-
toja vähintään kuluvan kalenterivuoden ja
sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

15 §

Eläinmäärät

Eläinmäärien laskemisesta vähintään ker-

ran vuodessa säädetään neuvoston asetuksen
7 artiklan 2 kohdassa. Mainitun artiklan tar-
koittamaksi laskentapäiväksi nimetään joulu-
kuun 1 päivä. Eläinmäärien ilmoittamisesta
lammas- ja vuohirekisteriin säädetään neu-
voston asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2008.

Tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettua teu-
rastamon ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan
kuitenkin vasta 1 päivästä syyskuuta 2008 ja
luokan 1 käsittelylaitoksen ilmoitusvelvolli-
suutta vasta 1 päivästä tammikuuta 2009.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti
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Liite 1 
 
 

Taulukko 1. Tapahtumat ja tiedot, jotka eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin. 

 
Tieto 

 
 
 
 

Tapahtuma 

Tapahtum
apäivä

Eläim
en EU

-tunnus 

Eläim
en EU

:n ulkopuolisen 
valtion antam

a tunnus 

Em
än EU

-tunnus 

Isän EU
-tunnus* 

R
otu  

Sukupuoli 

K
äyttö 

Ilm
oittajan tunnus 

Toisen osapuolen tunnus** 

Lähtöpitopaikkatunnus 

Tulopitopaikkatunnus 

H
ävitystapa 

• Syntymä X X  X X X X X X   X  

• Osto  X X       X X  X  

• Siirto saman eläintenpitäjän hallus-
sa pitopaikasta toiseen 

X X       X  X X  

• Katoaminen  X X       X  X   

• Löytyminen X X       X   X  

• Tuonti EU:n jäsenmaasta X X  X X X X X X X  X  

• Tuonti EU:n ulkopuolelta X X X X X X X X X X  X  

• Myynti, vienti  X X       X X X   

• Teurastus pitopaikassa eläintenpitä-
jän omaa ruokataloutta varten 

X X       X     

• Kuoleminen, lopetus X X       X  X  X

* suositeltava, mutta ei pakollinen tieto 
** tilatunnus, asiakastunnus tai eläinvälittäjätunnus 
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Taulukko 2. Tapahtumat ja tiedot, jotka eläinvälittäjän, teurastamoalan toimijan ja luokan 1 käsittelylaitoksen on il-
moitettava lammas- ja vuohirekisteriin 

 
Tieto 

   
 
 
 

Tapahtuma 

Tapahtum
apäivä 

Eläim
en EU

-tunnus 

Ilm
oittajan tunnus 

Toisen osapuolen tunnus* 

Lähtöpitopaikkatunnus 

Tulopitopaikkatunnus 

K
uljetusajoneuvon rekis-

terinum
ero 

H
ävitystapa

• Välitystapahtuma ml. eläin-
ten välivarastointi eläinvälit-
täjän hallussa (purku pito-
paikkaan ja uudelleenlasta-
us) 

X X X X X X X  

• Tuonti EU:n jäsenmaasta ja 
EU:n ulkopuolisesta valtios-
ta kuten eläintenpitäjän tie-
dot 

        

Eläinvälittäjä 

• Kuoleminen, lopetus X X X  X  X X
• Teurastus laitoksessa X X X X X X   Teurastamo-

alan toimija • Kuoleminen, lopetus laitok-
sessa 

X X X X X X  X

Luokan 1 kä-
sittelylaitos 

• Vastaanotto käsittelylaitok-
seen 

X X X X     

* tilatunnus, asiakastunnus, eläinvälittäjätunnus tai teurastamon laitostunnus 
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