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Valtioneuvoston asetus
täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maata-
louden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneu-

voston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän

maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (7/2015) liitteet 2 ja 3, sellaisina kuin ne ovat, liite 2 asetuksessa 108/2017
ja liite 3 asetuksessa 218/2016, seuraavasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2017. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päi-

västä tammikuuta 2017. 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 2

Kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevat lakisääteiset hoito-
vaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säädös Noudatettava kansallinen 
täytäntöönpanosäännös tai 
täydentävä säännös

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvi-
kelainsäädäntöä koskevista yleisistä 
periaatteista ja vaatimuksista, Euroo-
pan elintarviketurvallisuusviran-
omaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liit-
tyvistä menettelyistä 14 ja 15 artikla, 
17 artiklan 1 kohta* sekä 18, 19 ja 
20 artikla

* sellaisena kuin se on pantu täytän-
töön erityisesti seuraavilla säännök-
sillä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 470/2009 yhteisön 
menettelyistä farmakologisesti vai-
kuttavien aineiden jäämien enim-
mäismäärien vahvistamiseksi 
eläimistä saatavissa elintarvik-
keissa, neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2377/90 kumoamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
14 artikla

Komission asetus (EU) N:o 37/2010 
farmakologisesti vaikuttavista 
aineista ja niiden eläinperäisissä 
elintarvikkeissa esiintyvien jäämien 
enimmäismääriä koskevasta luoki-
tuksesta liite

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvi-
kehygieniasta 4 artiklan 1 kohta sekä 
liitteessä I olevan A osan II jakson 4 
kohdan g, h ja j alakohta, 5 kohdan f 
ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jak-
son 8 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 
9 kohdan a ja c alakohta

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus elintarvikkeiden 
alkutuotannon elintarvikehy-
gieniasta (1368/2011) 5 §:n 
2 ja 3 momentti

Laki eläinten lääkitsemi-
sestä (387/2014) 8 ja 9 §:n 
nojalla säädetyt lääkkeen, 
lääkeaineen ja lääkevalmis-
teen käyttöä koskevat kiel-
lot sekä 10 §:n 1 momentti, 
11§ ja 12§:n 1–3 momentti

Valtioneuvoston asetus eräi-
den lääkeaineiden käytön 
kieltämisestä eläimille 
(1054/2014) 4§:n 5 kohta

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus lääkkeiden käy-
töstä ja luovutuksesta 
eläinlääkinnässä (948/2014) 
liitteessä 2 olevan 1 luvun 
4 kohta

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus tuotantoeläinten 
lääkityksestä pidettävästä 
kirjanpidosta (949/2014) 
4 §:n 1 momentti, 2 momen-
tin 1, 2 ja 4–7 kohta sekä 3 ja 
4 momentti ja 5 §
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 853/2004 eläinpe-
räisiä elintarvikkeita koskevista eri-
tyisistä hygieniasäännöistä 3 artiklan 
1 kohta ja liitteen III IX jakson I 
luvun I osan 1 kohdan b, c, d ja e ala-
kohta, 2 kohdan a alakohdan i, ii ja 
iii alakohta, b alakohdan i ja ii ala-
kohta sekä c alakohta, 3 kohta, 4 
kohta, 5 kohta, II osan A osan 1, 2, 3 
ja 4 kohta, B osan1 kohdan a ja d 
alakohta, 2 kohta, 4 kohdan a ja b 
alakohta, liitteen III X jakson I luvun 
1 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 183/2005 rehuhy-
gieniaa koskevista vaatimuksista 5 
artiklan 1 kohta ja liitteen I osan A I 
jakson 4 kohdan e ja g alakohta, II 
jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta, 
5 artiklan 5 kohta sekä liitteen III 
1 ja 2 kohta, 5 artiklan 6 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-
ainejäämien enimmäismääristä 
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvik-
keissa ja rehuissa tai niiden pinnalla 
sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta 18 
artikla

5 Neuvoston direktiivi 96/22/ETY 
tiettyjen hormonaalista tai tyrostaat-
tista vaikutusta omaavien aineiden ja 
beta-agonistien käytön kieltämisestä 
kotieläintuotannossa ja direktiivien 
81/602/ETY, 88/146/ETY ja 
88/299/ETY kumoamisesta 3 artik-
lan a, b, d ja e alakohta sekä 4, 5 ja 
7 artikla

Laki eläinten lääkitsemi-
sestä 10§:n 1 momentti

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus tuotantoeläinten 
lääkityksestä pidettävästä 
kirjanpidosta 4 §:n 1 
momentti, 2 momentin 1, 2 
ja 4–7 kohta sekä 3 ja 
4 momentti ja 5 §

Valtioneuvoston asetus eräi-
den lääkeaineiden käytön 
kieltämisestä eläimille 4§:n 
1–4 kohta ja 6–7 §
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6 Neuvoston direktiivi 2008/71/EY 
sikojen tunnistamisesta ja rekiste-
röinnistä 3, 4 ja 5 artikla

Laki eläintunnistusjärjestel-
mästä (238/2010) 9, 11, 19 ja 
21§;

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus sikaeläinten tun-
nistamisesta (720/2012) 5–8§

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000 nau-
taeläinten tunnistus- ja rekisteröinti-
järjestelmän käyttöönottamisesta 
sekä naudanlihan ja naudanlihatuot-
teiden pakollisesta merkitsemisestä 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
820/97 kumoamisesta 4 ja 7 artikla

Laki eläintunnistusjärjestel-
mästä 13, 19 ja 21 §;

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus nautaeläinten 
merkitsemisestä ja rekiste-
röinnistä (1391/2006) 6–10, 
14 ja 15 §

8 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 
lammas- ja vuohieläinten tunnistus- 
ja rekisteröintijärjestelmän käyttöön-
ottamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 ja direktiivien 
92/102/ETY ja 64/432/ETY muutta-
misesta 3–5 artikla

Laki eläintunnistusjärjestel-
mästä 13, 19 ja 21 §;

Maa- ja metsätalousministe-
riön asetus lammas- ja vuo-
hieläinten merkitsemisestä ja 
rekisteröinnistä (469/2005) 
6, 8–10, 13 ja 14 §

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten enkefalo-
patioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä 7, 
11–13 ja 15 artikla

Eläintautilaki (441/2013) 
14 ja 19 § sekä 4 luvun 
säännösten nojalla tehdyt 
päätökset tarttuvien spongi-
formisten enkefalopatioiden 
vastustamiseksi

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvin-
suojeluaineiden markkinoille saatta-
misesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoa-
misesta 55 artiklan ensimmäinen ja 
toinen virke
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Liite 3
Eläinten hyvinvointia koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen 
täytäntöönpanosäännös tai 
täydentävä säännös*

*Poikkeaminen säännöksen 
vaatimuksesta ei johda täy-
dentävien ehtojen seuraa-
mukseen, jos neuvoston 
direktiivin 2008/119/EY, 
2008/120/EY tai 98/58/EY 
vastaavan säännöksen 
vähimmäisvaatimus täyt-
tyy. Jos vastaavan Euroopan 
unionin säännöksen vähim-
mäisvaatimusta ei ole 
ilmaistu lukuna, seuraamus 
lukuna ilmaistun kansallisen 
säännöksen vaatimuksen 
noudattamatta jättämisestä 
voidaan kuitenkin jättää 
määräämättä vain, jos poik-
keama kansallisesta vaati-
muksesta on vähäinen eikä 
sillä arvioida olevan 
vähäistä suurempaa vaiku-
tusta eläinten hyvinvointiin.

11, 12 ja 13 Neuvoston direktiivi 
2008/119/EY vasikoiden 
suojelun vähimmäisvaati-
muksista, 3 ja 4 artikla ja 
liite 1

Neuvoston direktiivi 
2008/120/EY sikojen suoje-
lun vähimmäisvaatimuk-
sista, 3 artikla ja 4 artiklan 1 
kohta ja liite 1

Neuvoston direktiivi 
98/58/EY tuotantoeläinten 
suojelusta, 4 artikla ja liite

Eläinsuojelulaki (247/1996) 
3§:n 1 momentin ensimmäi-
nen ja toinen virke, 4 § 
(lukuun ottamatta puh-
tautta), 5 §, 6§:n 1 momen-
tin toinen ja kolmas virke, 
7 § (siat, kanat ja broilerit), 
26 a §, 26 b § (broilerit) 
sekä 26 c §:n 3 ja 4 
momentti (broilereiden kas-
vatustiheys)

Eläinsuojeluasetus 
(396/1996) 1 §, 2 § lukuun 
ottamatta 1 momentin vii-
meistä virkettä, 3 §, 4 §:n 
2 momentti, 6 §:n 
1 momentti (turvallisuus) ja 
2 momentti, 7 ja 9–11 §, 
14§:n 6 a kohta sekä 23 §:n 
1 momentin 5 ja 7–10 kohta 
sekä 2–4 momentti
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Eläinlajikohtaisten asetus-
ten säännökset:
Valtioneuvoston asetus nau-
tojen suojelusta (592/2010) 
lukuun ottamatta 3 §:n 
3 momentin ensimmäistä vir-
kettä (pois lukien vasikat), 
toista ja kolmatta virkettä, 
4 §:n 1 momentin ensim-
mäistä virkettä (pois lukien 
vasikat) ja viimeistä virkettä, 
5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä, 4 momentin viimeistä 
virkettä ja 5 momenttia, 7 §:n 
2 ja 3 momenttia (pois lukien 
pitopaikat, joissa pidetään 
vähintään kuutta vasikkaa), 
7 §:n 4 momentin viimeistä 
virkettä (pois lukien pitopai-
kat, joissa pidetään vähin-
tään kuutta vasikkaa), 8 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä, 9 §:n 1 momenttia, 
10 §:n 4 momentin viimeistä 
virkettä (pois lukien vasikat), 
11 §:n 1 momentin viimeistä 
virkettä (pois lukien vasikat) 
ja 2 momentin viimeistä vir-
kettä sekä 3 ja 4 momenttia, 
12 §:n 2 momenttia sekä 
15 ja 17 §:ää

Valtioneuvoston asetus 
sikojen suojelusta 
(629/2012) lukuun otta-
matta 4 §:n 4 momentin 
ensimmäistä ja toista vir-
kettä sekä 5 ja 6 momenttia, 
5 §:n 1 momentin viimeistä 
virkettä ja 4 momenttia, 
6 §:n 3 momentin toista vir-
kettä, 7 §:n 3 momenttia, 
8 §:ää, 9 §:n 2 momenttia, 
10 §:ää (pois lukien pitopai-
kat, joissa pidetään vähin-
tään kymmentä emakkoa), 
11 §:n 1 momenttia (lattiara-
kenne) ja 13 §:n 2 momentin 
viimeistä virkettä
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Valtioneuvoston asetus lam-
paiden suojelusta 
(587/2010) lukuun otta-
matta 3§:n 2 momenttia, 
5§:n 1 momenttia ja 
2 momentin kolmatta ja nel-
jättä virkettä, 6 §:n 
2 momentin viimeistä vir-
kettä, 7 §:n viimeistä vir-
kettä, 9 §:n 2 momentin 
viimeistä virkettä ja 
3 momenttia, 10 ja 11 §:ää 
sekä 13–15 §:ää

Valtioneuvoston asetus vuo-
hien suojelusta (589/2010) 
lukuun ottamatta 3 §:n 
2 momenttia, 5§:n 1 
momenttia, 2 momentin vii-
meistä virkettä ja 3 momen-
tin viimeistä virkettä, 6 §:n 
4 momenttia, 7 §:n 2 
momenttia, 9 §:n 2 momen-
tin viimeistä virkettä ja 3 ja 4 
momenttia, 10 §:ää, 11 §:n 5 
momenttia sekä 12 ja 13 §:ää

Valtioneuvoston asetus tar-
hattavien peurojen suoje-
lusta (590/2010) lukuun 
ottamatta 3 §:n 1 momentin 
toista virkettä ja 2 moment-
tia, 5 §:n 1 momentin toista 
virkettä, 6 §:n 1 momentin 
toista ja kolmatta virkettä 
sekä 2 momentin ensim-
mäistä virkettä

Valtioneuvoston asetus strut-
sieläinten suojelusta 
(676/2010) lukuun ottamatta 
3 §:n 1 momentin toista vir-
kettä, 2 momenttia ja 
5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin toista, kolmatta ja 
neljättä virkettä, 5 §:n 1 
momentin toista virkettä, 
6 §:n 3 momentista muuta 
kuin ensimmäistä virkettä ja 
6 §:n 4 momenttia, 8 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä ja 2 ja 3 momenttia 
sekä 4 momentin kolmatta 
7



670/2017  
virkettä, 9§:n 1 ja 2 
momenttia ja 3 momentin 
viimeistä virkettä, 10 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä ja 2 momenttia sekä 
11 §:ää

Valtioneuvoston asetus 
kanojen suojelusta 
(673/2010) lukuun otta-
matta 3 §:n 3 momentin 
toista, kolmatta ja neljättä 
virkettä ja 4 momentin 
ensimmäistä virkettä (kano-
jen poisto) ja toista virkettä, 
4 §:n 3 momentin toista vir-
kettä, 4 ja 5 momenttia, 5 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä, 6 §:n 2 momentin 
ensimmäistä virkettä, 8§:ää, 
9 §:n 2 momentin toista vir-
kettä ja 3 momentin ensim-
mäistä virkettä, 10 §:ää, 
11 §:n 3–5 momenttia, 
12 §:n 3–5 momenttia, 
13 §:n 1 ja 2 momenttia, 
14 ja 16 §:ää

Valtioneuvoston asetus 
hevosten suojelusta 
(588/2010) lukuun otta-
matta 2 §:n 2 momentin 
ensimmäistä virkettä, 
3 momentin ensimmäistä 
virkettä ja 4 momenttia, 
3§:n  2 momenttia ja 
3 momentin ensimmäistä ja 
toista virkettä, 4 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä, 6§:n 2 momentin 
ensimmäistä ja kolmatta vir-
kettä ja 3 momenttia ja 8 §:n 
1, 3 ja 4 momenttia

Valtioneuvoston asetus tar-
hattavien biisonien suoje-
lusta (591/2010) lukuun 
ottamatta 2 §:n 3 moment-
tia, 3 §:n 1 momentin vii-
meistä virkettä ja 5 §:n 
4 momenttia
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Valtioneuvoston asetus turki-
seläinten suojelusta 
(1084/2011) lukuun otta-
matta 3 §:n 1 ja 2 momenttia, 
3 momentin viimeistä vir-
kettä ja 4 momentin toista 
virkettä, 4 §:n 1 ja 3 momen-
tin viimeistä virkettä, 
4 momenttia (näköyhteys) ja 
5 momenttia, 5 §:n 
3 momentin kolmatta ja nel-
jättä virkettä, 6 §:ää, 7 §:n 
2 momentin viimeistä vir-
kettä, 3 ja 4 momenttia, 8 §:n 
1 momenttia ja 2 momentin 
viimeistä virkettä, 9§:n 
1 momentin ensimmäistä 
virkettä (häirintä), 2–4 
momenttia sekä 10 ja 12 §:ää

Valtioneuvoston asetus ank-
kojen ja hanhien suojelusta 
(675/2010) lukuun otta-
matta 3 §:n 3 ja 4 moment-
tia, 4§:n 1 momentin toista 
ja viimeistä virkettä, 
2 momenttia ja 5 moment-
tia, 5§:n 3 momenttia, 6 §:n 
2 momentin viimeistä vir-
kettä, 7 §:n 1 momentin vii-
meistä virkettä, 8§:n 3 ja 
4 momenttia, 9§:n 
1–3 momenttia sekä 10 §:n 
1 momentin viimeistä vir-
kettä, 2 momentin ensim-
mäistä ja viimeistä virkettä

Valtioneuvoston asetus 
kalkkunoiden suojelusta 
(677/2010) lukuun otta-
matta 3§:n 3 momenttia, 
4 momentin ensimmäistä 
virkettä (puhtaanapito), 
toista ja kolmatta virkettä ja 
5 momenttia, 4§:n 
1 momenttia ja 2 momen-
tista muuta kuin toista vir-
kettä ja 4 momenttia, 5§:n 
3 momentin viimeistä vir-
kettä ja 4 momenttia, 6§:n 
4 ja 5 momenttia, 7 §:n 1 
momentin viimeistä vir-
kettä, 8§:n 3 ja 4 moment-
tia, 9 §:ää, 10 §:n 
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1 momenttia (jatkuva juo-
maveden saanti), 2 momen-
tin toista virkettä sekä 
3 momentin ensimmäistä ja 
viimeistä virkettä

Valtioneuvoston asetus 
broilereiden suojelusta 
(375/2011) lukuun ottamatta 
3§:n 3 momentin ensim-
mäistä virkettä (puhtaana-
pito), 2–5 virkettä, 4 §:n 
3 momentin neljättä vir-
kettä, 4 momentin toista vir-
kettä, 5 ja 6 momenttia, 
6 §:n 1 momentin viimeistä 
virkettä, 3 momentin vii-
meistä virkettä, 7 §:n 
2 momentin ensimmäistä 
virkettä, 9 §:ää, 10 §:n 
2 momentin viimeistä vir-
kettä, 3 ja 4 momenttia, 
11–16, 18 ja 19 §:ää
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