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      LAUSUNTO 
      4.12.2020  

Maa- ja metsätalousministeriö 

kirjaamo@mmm.fi 

 

Asia: Lausunto (VN/13771/2020) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten 

kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta  

 

Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

Yleiset kommentit lakiluonnoksesta 

Esityksessä on katsottu, että turkiseläinten ja porojen kuljetuksenaikainen hyvinvointi tulisi voida varmistaa 
nykyistä paremmin eläinten pitkissä kuljetuksissa. Tilannetta voitaisiinkin parantaa myös näiden eläinlajien 
pitkissä kuljetuksissa ottamalla käyttöön reittisuunnitelma. Liitto pitää tätä hyvänä asiana. 
Reittisuunnitelmien teko on esityksessä laitettu aluehallintovirastojen tehtäväksi. On hyvä, että porojen 
osalta on katsottu asiantuntemuksen löytyvän Lapin aluehallintovirastosta. 

Yleisellä tasolla Eläinlääkäriliitto katsoo kuitenkin, että elävien porojen vientiä poronhoitoalueen 
ulkopuolelle ei tulisi pääsääntöisesti hyväksyä lainkaan Suomessa. Porojen tarhaus osaamattomissa 
käsissä ja porolle vieraissa olosuhteissa heikentää porojen hyvinvointia. Samalla otetaan riski tiettyjen 
eläintautien ja loissairauksien viemisestä uusille alueille. 

Eläinkuljetusasetuksen liitteen 1 luvun 1 kohta 2 sisältää kuljetettavan eläimen ikää koskevia rajoituksia 
osana eläinten kuljetuskuntoisuutta koskevaa säätelyä. Kuljetusmatkan ollessa yli 100 kilometriä, alle 
kolmen viikon ikäisiä porsaita, alle yhden viikon ikäisiä karitsoja tai alle kymmenen päivän ikäisiä vasikoita 
ei saa kuljettaa lainkaan. Alle 100 km kuljetusmatkoja koskevat rajoitukset eivät ole yksiselitteisiä, vaan 
kuljetuskuntoisuuden rajoituksena on ainoastaan eläimen täysin parantunut napa. 

Valvonnan toimivuutta ja eläinten hyvinvoinnin edistämistä ajatellen on tarpeen asettaa yksiselitteinen 
ikäraja edellä mainittuja eläimiä ja erityisesti vasikoita koskien kuljetuksissa, joissa kuljetusmatka on alle 
100 km. Vasikoiden napa parantuu yleensä kahdeksaan päivään mennessä, joten vasikoiden kohdalla 
kuljetuskelpoisuuden alaikäraja alle 100 km matkoilla voisi olla kahdeksan päivää. Isot vasikkavälitystä 
harjoittavat teurastamot ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät välitä alle 10 päivän ikäisiä vasikoita. 
Vasikoista on kuitenkin pulaa ja lypsykarjatilat haluavat päästä välitykseen myytävistä sonnivasikoista ja 
liharotuisista lehmävasikoista nopeasti eroon. Markkinoilla on yksittäisiä toimijoita, jotka noutavat tiloilta 
jopa alle viikon ikäisiä vasikoita.  
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Asia oli esillä myös Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksessa 03.09.2020. Kokouksen 
pöytäkirjan mukaan maa- ja metsätalousministeriössä on suunniteltu liittää kuljetuslain muutokseen uusi 
valtuutussäännös, jonka perusteella on mahdollista säätää asetustasolla eläinten kuljetuskuntoisuudesta 
alle 100 km kuljetuksissa. Nyt annetun luonnoksen 41 § 4 momentti antaakin asiassa maa- ja 
metsätalousministeriölle asetuksenantovaltuuden. Pidämme tärkeänä, että porsaiden, karitsojen ja 
erityisesti vasikoiden kuljetuksen yksiselitteisestä ikärajasta alle 100 km matkoilla tullaan säätämään 
asetustasolla. 
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