
Liite 1. 
 

TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN LAKISÄÄTEISET HOITOVAATIMUKSET 
 

Tässä esitetyt säädökset voivat muuttua. Viljelijä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia 
säädöksiä. 

 
 
Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskeviin lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin liittyvät säädökset 
 

Hoito-
vaatimus  

 

Euroopan unionin säännös  

 
Noudatettava kansallinen täytän-
töönpanosäännös tai täydentävä 
säännös  

 

1. Neuvoston direktiivi 91/676/ETY ve-
sien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheut-
tamalta pilaantumiselta 4 ja 5 artikla  

 

 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- 
ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
5 §, 7 §:n 1 ja 5-8 momentti, 8 §, 10 
§:n 1-3, 5-8 ja 10 momentti sekä 11-
13, 15 ja 16 §  

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintu-
jen suojelusta 3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 
2 kohdan b ala-kohta, 4 artiklan 1,2 ja 4 
kohta  

 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 9 §, 
24 ja 25 §:n nojalla tehdyt suojelupää-
tökset, 47 §:n nojalla tehdyt lintuja 
koskevat suojelupäätökset, 64 a ja 65 
b § sekä 65 c §:n nojalla tehdyt pää-
tökset 

 

3. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luonto-
tyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston suojelusta 6 artiklan 1 ja 2 
kohta  

 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 9 §, 
24 ja 25 §:n nojalla tehdyt suojelupää-
tökset 64 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden osalta, 64 a ja 
65 b § sekä 65 c §:n nojalla tehdyt 
päätökset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskeviin lakisääteisiin hoitovaa-
timuksiin liittyvät säädökset 
 
Hoito-
vaatimus  

 

Euroopan unionin säännös  

 
Noudatettava kansallinen täytäntöön-
panosäännös tai täydentävä säännös  

 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvike-
lainsäädäntöä koskevista yleisistä peri-
aatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen pe-
rustamisesta sekä elintarvikkeiden tur-
vallisuuteen liittyvistä menettelyistä 14 
ja 15 artikla, 17 artiklan 1 kohta* sekä 
18, 19 ja 20 artikla  
 
* sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 
erityisesti seuraavilla säännöksillä:  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 470/2009 yhteisön me-
nettelyistä farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi eläimistä saatavissa 
elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan par-
lamentin ja neuvoston ase-tuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta 14 artikla  
 
Komission asetus (EY) N:o 37/2010 far-
makologisesti vaikuttavista aineista ja 
niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa 
esiintyvien jäämien enimmäismääriä 
koskevasta luokituksesta liite  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehy-
gieniasta 4 artiklan 1 kohta sekä liittees-
sä I olevan A osan II jakson 4 kohdan g, h 
ja j alakohta, 5 kohdan f ja h alakohta ja 
6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, d ja 
e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista erityisistä hy-
gieniasäännöistä 3 artiklan 1 kohta ja 

Elintarvikelaki (23/2006) 22 §  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elin-
tarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehy-
gieniasta (1368/2011) 5 §:n 2  ja 3 moment-
ti ja 7 §, liitteen 1 johdanto-osa sekä liit-
teessä 2 olevan 4 luvun 4.2 kohdan 2—5 
alakohta, 4.3 kohdan 1, 2 ja 6 alakohta ja 
4.4. kohdan 4 alakohta ja liitteen 5 luku 
 
Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) 8 ja 
9 §:n nojalla säädetyt lääkkeen, lääkeaineen 
ja lääkevalmisteen käyttöä koskevat kiellot 
sekä 10 §:n 1 momentti, 11 § ja 12 §:n  1—3 
momentti  
 
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeainei-
den käytön kieltämisestä eläimille 
(1054/2014) 4 §:n 5 kohta)  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläin-
lääkinnässä (948/2014) liitteessä 2 olevan 1 
luvun 4 kohta  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuo-
tantoeläinten lääkityksestä pidettävästä 
kirjanpidosta (949/2014) 4 ja 5 §) 



liitteen III IX jakson I luvun 1 kohdan b, c, 
d ja e alakohta, 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 luvun osan A 1, 2, 3 ja 4 koh-
ta, osan B 1 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 rehuhygieniaa 
koskevista vaatimuksista 5 artiklan 1 
kohta ja liitteen I osan A I jakson 4 koh-
dan 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 elintarvikkeissa ja rehuis-
sa tai niiden pinnalla sekä neuvoston 
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 
18 artikla  

5 Neuvoston direktiivi 96/22/ETY tiettyjen 
hormonaalista tai tyrostaattista vaiku-
tusta omaavien aineiden ja beta-
agonistien käytön kieltämisestä koti-
eläintuotannossa 3 artikla a, b, d ja e 
alakohta sekä 4, 5 ja 7 artikla  
 

Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) 10 
§:n 1 momentti 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuo-
tantoeläinten lääkityksestä pidettävästä 
kirjanpidosta (949/2014) 4 ja 5 §)  
 
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeainei-
den käytön kieltämisestä  eläimille 
(1054/2014) 4 §:n 1—4 kohta ja 6—7 §)  
 

6 Neuvoston direktiivi 2008/71/EY sikojen 
tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 3, 4 
ja 5 artikla  
 

Laki eläintunnistusjärjestelmästä 
(238/2010) 9, 11, 19 ja 21 §;  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus si-
kaeläinten tunnistamisesta (720/2012) 5—8 
§  

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläin-
ten tunnistus- ja rekisteröintijärjestel-
män käyttöönottamisesta sekä naudan-
lihan ja naudanlihatuotteiden pakollises-
ta merkitsemisestä ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 4 ja 7 
artikla  
 

Laki eläintunnistusjärjestelmästä 
(238/2010) 13, 19 ja 21 §;  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nau-
taeläinten merkitsemisestä ja rekisteröin-
nistä (1391/2006) 6—10, 14 ja 15 §  

8 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 Laki eläintunnistusjärjestelmästä 



lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käyttöönotta-
misesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY 
muuttamisesta 3—5 artikla  
 

(238/2010) 13, 19 ja 21 §;  
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä 
ja rekisteröinnistä (469/2005) 6, 8—10, 13 
ja 14 §  

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tart-
tuvien spongiformisten enkefalopatioi-
den ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä 
koskevista säännöistä 7, 11—13 ja 15 
artikla  
 

Eläintautilaki (441/2013) 14 ja 19 § sekä 4 
luvun säännösten nojalla annetut päätökset 
tarttuvien spongiformisten enkefalopatioi-
den vastustamiseksi  
 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvin-
suojeluaineiden markkinoille saattami-
sesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 92/414/ETY kumoamises-
ta 55 artiklan ensimmäinen ja toinen 
virke 
 

 

 
 
 
 
 
Eläinten hyvinvointia koskeviin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät säädökset 
 

Hoito- 
vaatimus 

Euroopan unionin säännös  

 
Noudatettava kansallinen täytäntöön-
panosäännös tai täydentävä säännös  

 

11, 12, 13 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY vasi-
koiden suojelun vähimmäisvaatimuksis-
ta, 3 ja 4 artikla  
 
Neuvoston direktiivi 91/630/ETY sikojen 
suojelun vähimmäisvaatimuksista, 3 
artikla ja 4 artiklan 1 kohta  
 
Neuvoston direktiivi 98/58/EY tuotan-
toeläinten suojelusta, 4 artikla  

Eläinsuojelulaki (247/1996) 3 §:n 1 mo-
mentin ensimmäinen ja toinen virke, 4—5 
§, 6 §:n 1 momentin toinen ja kolmas virke, 
7 §, (siat, kanat ja broilerit), 26 a §, 26 b § 
(broilerit) sekä 26 c §:n 3 ja 4 momentti 
(broilereiden kasvatustiheys)  
 
Eläinsuojeluasetus (396/1996) 1 §, 2 § 
lukuun ottamatta 1 momentin viimeistä 
virkettä, 3—4 ja 6—11§, 14 §:n 6 a kohta 
sekä 23 §  
 
Eläinlajikohtaisten asetusten säännökset:  
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelus-
ta (592/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 3 
momentin toista ja kolmatta virkettä, 4 §:n 
1 momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 3 
momenttia, 6 §:n 5 momenttia, 9 §:n 1 
momenttia, 11 §:n 2 momentin viimeistä 



virkettä sekä 3 ja 4 momenttia, 12 §:n 2 
momenttia, sekä 15 -17 §:ää  
 
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 
(629/2012) lukuun ottamatta 4 §:n 4 mo-
mentin toista virkettä sekä 5 ja 6 moment-
tia ja 5 §:n 4 momenttia.  
 
Valtioneuvoston asetus lampaiden suoje-
lusta (587/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 2 
momenttia, 5 §:n 1 ja 2 momentin viimeis-
tä virkettä, 7 §:n viimeistä virkettä ja 9 §:n 
2 momentin viimeistä virkettä ja 3 mo-
menttia sekä 10 §:n 1 momentin ensim-
mäistä ja kolmatta virkettä ja 13—15 §:ää 
 
Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta 
(589/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 2 mo-
menttia, 5 §:n 1 ja 3 momentin viimeistä 
virkettä, 7 §:n 2 momenttia, 9 §:n 2 mo-
mentin viimeistä virkettä ja 3 ja 4 moment-
tia sekä 12 ja 13 §:ää  
 
Valtioneuvoston asetus tarhattavien peu-
rojen suojelusta (590/2010) lukuun otta-
matta 3 §:n 2 momentin ensimmäistä vir-
kettä  
 
Valtioneuvoston asetus strutsieläinten 
suojelusta (676/2010) lukuun ottamatta 3 
§:n 1 momentin toista virkettä, 2 momen-
tin viimeistä virkettä ja 5 momentin en-
simmäistä ja kolmatta virkettä, 4 §:n 1 
momentin toista ja kolmatta virkettä, 6 §:n 
3 momentista muuta kuin ensimmäistä 
virkettä ja 4 momenttia, 8 §:n 1 momentin 
viimeistä virkettä ja 2 ja 3 momenttia, 9 
§:n 1 ja 2 momenttia ja 3 momentin vii-
meistä virkettä sekä 11 §:ää  
 
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 
(673/2010) lukuun ottamatta 3 §.n 3 mo-
mentin viimeistä virkettä, 4 §:n 4 moment-
tia, 5 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 8 
§:n 2 momenttia, 11 §:n 4 momenttia ja 14 
§:ää  
 
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelus-
ta (588/2010) lukuun ottamatta 2 §:n 4 
momenttia, 3 §:n 3 momentin toista vir-
kettä, 4 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 



6 §:n 3 momenttia ja 8 §:n 1, 3 ja 4 mo-
menttia  
 
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biiso-
nien suojelusta (591/2010) lukuun otta-
matta 2 §:n 3 momenttia  
 
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suo-
jelusta (1084/2011) lukuun ottamatta 3 §:n 
1 momentista muuta kuin ensimmäistä 
virkettä, 3 §:n  2 momenttia ja 4 momentin 
toista virkettä, 4 §:n 5 momenttia, 8 §:n 1 
momenttia, 9§:n 2—4 momenttia, 10 ja 12 
§:ää  
 
Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhi-
en suojelusta (675/2010) lukuun ottamatta 
3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä ja 4 
momenttia, 4 §:n 1 momentin toista vir-
kettä  5 §:n 3 momenttia, 8 §:n 3 moment-
tia sekä 9 §:n 1—3 momenttia  
 
Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suo-
jelusta (677/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 
3 ja 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 2 
momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 4  
momenttia 6 §:n 5 momenttia, 8 §:n 3 ja 4 
momenttia sekä 9 §:ää  
 
Valtioneuvoston asetus broilereiden suoje-
lusta (375/2011) lukuun ottamatta 3 §:n 3 
momentin viimeistä virkettä, 4 §:n 4 mo-
menttia ja 5 momentin viimeistä virkettä 
sekä 9, 11—16, 18 ja 19 §:ää 

 

 


