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eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain (1205/2001) 2 ja 3 §,

5 §:n 3 momentti sekä 6, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa 692/2004,
seuraavasti:

2 §

Lautakunnan asettaminen ja kokoonpano

Lautakunnan asettaa maa- ja metsätalous-
ministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Lautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jä-
sentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Lauta-
kunta toimii Elintarviketurvallisuusviraston
yhteydessä.

Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapu-
heenjohtajalla tulee olla oikeustieteen ylempi
korkeakoulututkinto. Lautakunnan jäsenten ja
varajäsenten tulee olla tunnetusti taitavia ja
kokeneita henkilöitä, jotka edustavat lauta-
kunnan kannalta merkityksellistä tieteellistä,
käytännön eläinlääkinnän tai muuta asiantun-
temusta.

3 §

Asioiden valmistelu ja käsittely
lautakunnassa

Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmistel-
laan Elintarviketurvallisuusvirastossa, josta

käsiteltävät asiat myös esitellään. Lautakun-
nan kutsuu koolle lautakunnan puheenjohtaja
tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjoh-
taja.

Lautakunnalta pyydetään lausuntoa kirjal-
lisesti. Asian voi saattaa lautakunnan käsitel-
täväksi eläinlääkintävahingon kohteeksi jou-
tuneen eläimen omistaja tai haltija taikka hoi-
tovirheestä epäilty eläinlääkäri tai tämän
työnantaja. Lausuntoa ei tarvitse antaa, jos
lausuntopyyntö on ilmeisen aiheeton.

Jos lausuntoasiassa on annettu tuomioistui-
men ratkaisu, ei lautakunta ratkaistuilta osin
saa ottaa lausuntopyyntöä käsiteltäväkseen.
Jos asia on vireillä tuomioistuimessa, saadaan
lausunto antaa vain tuomioistuimelle sen
pyynnöstä. Kuluttajariitalautakunnan käsitel-
tävänä olevassa asiassa lausunto voidaan an-
taa kuluttajariitalautakunnalle sen pyynnöstä.

Lautakunta voi kutsua asianosaisen kuulta-
vaksi lautakunnan kokoukseen, jos se on
asian ratkaisemiseksi tarpeen. Toiselle asian-
osaiselle on varattava tällöin tilaisuus olla
läsnä. Asianosaiset vastaavat saapumisesta
heille aiheutuvista kustannuksista. Lautakun-
nalla on myös oikeus kuulla asiantuntijoita,
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hankkia lausuntoja ja selvityksiä sekä järjes-
tää katselmuksia. Katselmuksesta säädetään
hallintolain (434/2003) 38 §:ssä.

Asioita lautakunnassa käsiteltäessä nouda-
tetaan, mitä hallintolaissa, viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen
kielilaissa (1086/2003) säädetään.

Lautakunnan puheenjohtajaan sekä muu-
hun jäseneen ja varajäseneen sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä heidän käsitellessään tässä laissa tar-
koitettuja asioita. Vahingonkorvausvastuusta
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

5 §

Ratkaisuvalta

— — — — — — — — — — — — —
Lautakunnan puheenjohtaja ratkaisee lau-

takuntaa koskevat talous- ja muut sisäiseen
hallintoon liittyvät asiat. Lautakunnan työjär-
jestyksessä voidaan näiden asioiden ratkaisu-
valtaa siirtää myös lautakunnan varapuheen-
johtajalle ja esittelijälle.

6 §

Palkkiot ja kustannusten korvaukset

Lautakunnan jäsenet ja lautakunnan kuule-
mat asiantuntijat saavat suorittamistaan tehtä-
vistä palkkiota ja matkakustannusten kor-
vausta Elintarviketurvallisuusviraston vahvis-
tamien perusteiden mukaisesti.

8 §

Henkilöstö

Lautakunnalla on tarpeellinen määrä esitte-
lijöitä, jotka ottaa palvelukseen Elintarvike-
turvallisuusvirasto. Esittelijän kelpoisuusvaa-
timuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto.

9 §

Tukipalvelut

Elintarviketurvallisuusvirasto huolehtii
lautakunnan lähettämö-, arkistointi-, kir-
jaamo- ja tilinpitotehtävien sekä muista lauta-
kunnan sisäiseen hallintoon liittyvien tehtä-
vien suorittamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa
olevan eläinlääkintävahinkojen arviolauta-
kunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun
ottamatta, jatkavat toimikautensa loppuun jä-
seninä ja varajäseninä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevia
lausuntoasioita koskevat asiakirjat siirretään
lain voimaan tullessa maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnasta Elintarviketurvallisuus-
virastoon.
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