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Laki
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 34 §, sellaise-

na kuin se on laissa 1484/2009, 
muutetaan 4 §:n 4 momentti, 5 a §:n 3 momentti, 33 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti

sekä 37 ja 38 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti, 5 a §:n 3 momentti ja 38 a § laissa

1094/2007, 33 §:n 2 momentti laissa 1484/2009, 33 §:n 3 momentti laissa 301/2006 ja
37 § osaksi laissa 301/2006, sekä

lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 301/2006 ja 1484/2009, uusi 4 momentti
sekä lakiin uusi 41 a § seuraavasti:

4 §

Kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva eläinlääkäriksi laillistaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain

(1384/2015) soveltamisalaan kuuluvissa, muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa, ulkomailla hankitun eläinlääkärin pätevyyden tuottamasta oikeudesta toimia
eläinlääkärinä siten kuin mainitussa laissa säädetään. Eläinlääkäriksi laillistamisen edel-
lytyksenä on lisäksi tämän lain 3 §:ssä tarkoitetun eläinlääkärinvakuutuksen antaminen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 a §

Laillistamishakemuksen liitteet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljen-

nöksinä 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sekä niissä 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa,
joissa Elintarviketurvallisuusvirasto sitä erikseen vaatii. Vaatimus voidaan esittää, jos on
perusteltua epäilystä jäljennöksen aitoudesta, eikä asiasta muutoin saada varmuutta. Ha-
kemukseen tulee liittää auktorisoidun kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset
käännökset muista kuin suomen tai ruotsin kielellä kirjoitetuista asiakirjoista, jollei Elin-
tarviketurvallisuusvirasto pidä sitä tarpeettomana.
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19 §

Ohjaus ja valvonta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tehtäviensä suorittamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallintovirasto käsit-

televät eläinlääkärin ammattitoimintaa koskevia kanteluja. Menettelyssä sovelletaan, mitä
hallintolain (434/2003) 8 a luvussa säädetään hallintokantelusta. 

33 §

Eläinlääkärirekisteriin merkittyjen tietojen säilyttämisajat sekä rekisterin käyttö ja 
tietojen luovuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Aluehallintovirastolla on oikeus käyttää eläinlääkärirekisteriä säädettyjen tehtäviensä

edellyttämässä laajuudessa teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi luovuttaa eläinlääkärirekisterin tietoja maksutta ja

tarvittaessa myös sähköisesti Euroopan unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovassa
kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitetulle viranomaiselle kyseisten säännösten tai mää-
räysten niin edellyttäessä sekä apteekeille ja lääketukkukaupoille. Apteekeille ja lääketuk-
kukaupoille ei saa kuitenkaan luovuttaa eläinlääkärinammatinharjoittajan kotiosoitetta tai
henkilötunnusta ilman tämän suostumusta. Tietojen luovuttamisesta säädetään lisäksi vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa
(523/1999). 

37 §

Uhkasakko

Jos eläinlääkärinammatin harjoittaja laiminlyö 12 §:ssä tarkoitetun ilmoitus- ja tietoje-
nantovelvollisuuden tai 15 §:ssä tarkoitetun potilasasiakirjojen laatimis- tai säilyttämis-
velvollisuuden, Elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä hänet noudattamaan velvolli-
suuttaan sakon uhalla. Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehostaa uhkasakolla myös 20 tai
21 §:n nojalla antamaansa määräystä.

Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

38 a §

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan hakemuksen ratkaiseminen eräissä tapauksissa

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle hakijalle on ilmoitettava hakemuksen vastaan-
ottamisesta sekä mahdollisesti puuttuvista asiakirjoista kuukauden kuluessa hakemuksen
saapumisesta. Hakemus on ratkaistava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vaaditta-
vien asiakirjojen esittämisestä. Elintarviketurvallisuusviraston vaatimus toimittaa asiakir-
jat alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä ei keskeytä määräajan
kulumista.

41 a §

Hälytysmekanismi

Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava muille jäsenvaltioille laillistetun eläin-
lääkärin tai 8 §:ssä tarkoitetun henkilön ammatinharjoittamista koskevasta kiellosta tai ra-
joituksesta taikka ammatinharjoittamisoikeuden poistamisesta sekä siitä, että tuomioistuin
on todennut mainitun henkilön käyttäneen väärennettyjä asiakirjoja osoituksena eläinlää-
kärin ammattipätevyydestä. Ilmoitus tulee tehdä komission ylläpitämässä sähköisessä tie-
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tojenvaihtojärjestelmässä (IMI-järjestelmä) lähetettävällä hälytyksellä kolmen vuorokau-
den kuluessa kieltoa, rajoitusta tai oikeuden poistamista koskevan päätöksen taikka tuo-
mioistuimen tuomion antamisesta. 

Elintarviketurvallisuusviraston on viipymättä ilmoitettava IMI-järjestelmän kautta kiel-
lon, rajoituksen tai oikeuden poiston ilmoitettua kestoa koskevista muutoksista. Lisäksi
sen on poistettava lähettämänsä hälytys IMI-järjestelmästä kolmen vuorokauden kuluessa
siitä, kun hälytykseen johtanut syy on lakannut. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta hälytyksestä on tehtävä viimeistään sen lähettämis-
päivänä kirjallinen mainitussa momentissa tarkoitetulle henkilölle osoitettu päätös, joka
voi olla erillinen tai sisältyä ammatinharjoittamista koskevan kiellon tai rajoituksen aset-
tamista tai ammatinharjoittamisoikeuden poistamista koskevaan päätökseen. Poiketen sii-
tä, mitä 39 §:ssä säädetään, hälytystä koskevaan päätökseen haetaan muutosta samalla ta-
valla kuin ammatinharjoittamisen kieltämistä tai rajoittamista taikka ammatinharjoitta-
misoikeuden poistamista koskevaan päätökseen. IMI-järjestelmässä lähetettyyn hälytyk-
seen on liitettävä tieto mahdollisesta muutoksenhausta.

Jos Elintarviketurvallisuusvirasto vastaanottaa tässä laissa tarkoitettua eläinlääkäri-
nammatin harjoittajaa tai laillistamishakemuksen vireille pannutta henkilöä koskevan hä-
lytyksen, sen tulee pyytää hälytyksen lähettäneen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomai-
selta selvitys hälytykseen johtaneista syistä sekä arvioida, antavatko syyt aihetta soveltaa
tämän lain hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä taikka laillistamishakemuksen hylkää-
mistä koskevia säännöksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa Euroopan unionin lainsää-
dännön edellyttämiä tarkempia säännöksiä 1—3 momentissa mainittujen ilmoitusten ja
tietojen lähettämisessä ja hälytysten poistamisessa noudatettavasta menettelystä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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