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Suomen Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksista ja esittää 

seuraavat huomiot: 

 

Lääkekirjanpitoasetuksen (MMMa 21/2014) 5 §:n vaatimus lääkekirjanpidon 

tarkastamisesta ja säilyttämisestä sekä eläimen omistajan tai haltijan velvollisuudesta 

esittää kirjanpidon tiedot viipymättä valvontaa varten ehdotetaan poistettavaksi. 

 

Eläinlääkäriliitto toteaa, että täydentävien ehtojen lääkekirjanpitoa koskevien 

hoitovaatimuksen poistaminen heikentää tuottajien halua kirjata tietoja. Tästä seuraa 

merkittävää haittaa mikrobilääkkeiden käytön valvonnalle ja vastuulliselle antibioottien 

käytölle. Suomen hyvää mikrobilääkkeiden käytön tilannetta ei ole syytä horjuttaa. 

Lääkekirjanpitoasetuksen 5 § pykälä tulee säilyttää hoitovaatimuksissa. 

 

Tukiseuraamus on todettu tehokkaaksi tavaksi varmistaa, että eläinsuojelulakia 

noudatetaan. Luonnoksen liitteen 3 hoitovaatimuksia on merkittävästi lievennetty. 

Menettely johtaisi siihen, että lainsäädännössä eläinten hyvinvoinnille asetetut 

minimivaatimukset toteutuisivat huonommin kuin tällä hetkellä. Eläinlääkäriliitto katsoo, 

ettei toimivaa ja tehokasta menettelyä tule muuttaa.  

 

Eläinlääkäriliitto katsoo, että nykyisen lainsäädännön mukaan tuottajat voivat saada 

pienistä rikkeistä merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Sanktioiden tulisi olla kohtuullisia 

suhteessa rikkeisiin. Liitto pitää 20 prosentin joustovaraa numeerisesti säädetyille 

mittavaatimuksille kuitenkin aivan liian suurena. 
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Asetuksessa ehdotetut lievennykset asettavat täydentävien ehtojen valvojan toiminnalle 

vaatimuksia, joihin eläinlääkärin koulutus vastaa parhaiten. Valvojan tulee olla perehtynyt 

sekä EU-lainsäädäntöön että kansalliseen lainsäädäntöön sekä hänen tulee kyetä 

käynnillä arvioimaan eläinten hyvinvoinnin ja mitattujen määreiden keskinäinen painoarvo.  

 

Asetuksen soveltaminen poikkeuksellisesti takautuvasti ei Eläinlääkäriliiton mielestä ole 

tarkoituksenmukaista, vaan asetusta tulisi soveltaa vasta sen voimaantullessa vuoden  

2018 alusta. Asetusluonnoksen perustelut takautuvalle menettelylle eivät ole riittäviä.  

 

Valvontaviranomaiset ovat suunnitelleet resurssiensa käytön vuodelle 2017, ja toiminnan 

muuttaminen kesken vuotta ei ole hyvää hallintoa. Myöskään tuottajien oikeusturvan 

kannalta ei ole kohtuullista, että jo tehdyt valvonnat käsitellään uudelleen. 

 

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnoksiin huomauttamista. 

 

 

 

Päivi Lahti     Marjatta Vehkaoja  

puheenjohtaja     toiminnanjohtaja 

 

 

 

 


