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Enligt sändlistan

REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM DJURS VÄLBEFINNANDE
OCH TILL LAGAR OM ÄNDRING AV VISSA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEN
Jord- och skogsbruksminister ber utlåtanden om det bifogade utkastet. Genom förslaget ska det
stiftas en ny lag om djurs välbefinnande som upphäver den gällande djurskyddslagen
(247/1996). I vissa andra lagar görs det samtidigt tekniska ändringar som revideringen kräver.
Bakgrund
En totalrevidering av djurskyddslagen inleddes på jord- och skogsbruksministeriet år 2010. Då
började ministeriet samla in material för revideringen och utreda behoven av revidering av lagen med hjälp av bland annat enkäter till djurhållare och allmänheten. År 2012 tillsattes en arbetsgrupp och en styrgrupp för revideringsarbetet. I grupperna satt medlemmar som representerade brett olika sektorer för djurs välbefinnande. Arbetsgruppens mandattid gick ut vid utgången av år 2014, styrgruppens mandattid vid utgången av år 2015.
Därefter har förslaget beretts på jord- och skogsbruksministeriet som tjänstearbete. Till stöd för
revideringen har ministeriet låtit utföra sakkunnigutredningar om bland annat hållningen av kor
i båsladugårdar och lösdriftsstallar, användningen av dräktighetshäckar för svin osv.
Mål
Genom den föreslagna lagen ska regleringen om djurs välbefinnande revideras så att den motsvara den uppfattning om djurs ställning och skyddsbehov som råder i dagens samhälle. Samtidigt ska regleringen preciseras och det ska skapas en reglering på lagnivå som till sin struktur
och språkdräkt motsvarar dagens krav. Genom den föreslagna lagen ska lagstiftningen om djurs
välbefinnande börja överensstämma med grundlagen. Genom lagen ska det också säkerställas
att Europeiska unionens lagstiftning genomförs effektivt i den nationella lagstiftningen. Situationen när det gäller djurs välbefinnande ska förbättras genom de nya bestämmelserna och dessutom ska övervakningen av djurskyddet och myndigheternas metoder att ingripa i missförhållanden effektiviseras.
Svarsanvisningar för mottagare
För att göra det lättare att behandla kommentarerna ber ministeriet att utlåtandena disponeras
enligt de mellanrubriker som finns i bilagan.
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande
måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat
per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisning-
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ar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen
lausunto.om@om.fi.
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30,
00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtfformat.
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. Även andra instanser än de som
finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Tidsplan
Vänligen lämna utlåtandena till jord- och skogsbruksministeriet senast på onsdagen den 28 februari 2018.
Ytterligare information
Ytterligare information ger veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 16 2108, eller biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 0295 16 2439 (fornamn.efternamn@mmm.fi).
Länkar
Utredningarna och övrigt bakgrundsmaterial finns på projektets webbplats:
http://mmm.fi/elainsuojelulaki

Avdelningschef

Minna-Mari Kaila

Veterinäröverinspektör

Tiina Pullola

BILAGOR
Mellanrubriker i utlåtandena
Lagförslag

Ministeriets begäran om utlåtande samt bilagor finns att få på ministeriets webbplats
http://mmm.fi/sv/paremiss
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SÄNDLISTA
Maa- ja metsätalousministeriö/ Luonnonvaraosasto
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puolustusministeriö
Sisäministeriö/poliisiosasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Lainsäädännön arviointineuvosto
Rajavartiolaitos
Elintarviketurvallisuusvirasto
Luonnonvarakeskus/Eläinten hyvinvointikeskus
Maaseutuvirasto
Suomen riistakeskus
Suomen ympäristökeskus
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Huoltovarmuuskeskus
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Pelastuslaitokset
Poliisikoiralaitos
Puolustusvoimat
Pääesikunta
Rajavartiolaitos
Rikosseuraamuslaitos
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tulli
Helsingin yliopisto/ eläinlääketieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus
Yliopistollinen eläinsairaala
Itä-Suomen yliopisto/ luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta
Agronomiliitto ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry
Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Eläinten terveys ETT ry
Faunatar Oy
Greyhound Racing Liitto ry
Hallintolakimiehet ry
Hallinto-oikeustuomarit r.y.
Helsingin Akvaarioseura ry
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Hevostietokeskus
Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry
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Kalatalouden keskusliitto
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry
Korkeasaaren eläintarha
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhdistys
Luomuliitto ry
Luomuinstituutti
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Musti ja Mirri Oy
Paliskuntain yhdistys
Pihvikarjaliitto
Poroeläinlääkäriyhdistys r.y.
ProAgria Keskusten Liitto
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
Pro Luomu ry
Päivittäistavarakauppa ry
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry
Sirkus Finlandia
Suomen Aasiyhdistys ry
Suomen Alpakkayhdistys ry
Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Ammattiriistanhoitajat ry
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry
Suomen Eläinfysioterapeutit ry
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Suomen Eläinlääkäripraktikot r.y.
Suomen Eläintarhayhdistys
Suomen eläintenkouluttajat ry
Suomen Hevosenomistajien keskusliitto
Suomen Hippos ry
Suomen hovioikeustuomarit r. y.
Suomen Islamilainen neuvosto
Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry
Suomen Kissaliitto ry
Suomen Koirankasvattajat ry
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.
Suomen Kuntaliitto
Suomen Lammasyhdistys ry
Suomen Lemmikkiliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Suomen Metsästäjäliitto ry
Suomen Paimenkoirayhdistys ry
Suomen Porokilpailijat ry
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Suomen Ratsastajainliitto ry
Suomen Siipikarjaliitto ry
Suomen Sikayrittäjät ry
Suomen suurpetoyhdistys ry POIS
Suomen syyttäjäyhdistys ry
Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys r.y
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
Suomen Viestikyyhky-Yhdistys ry
Suomen Vuohiyhdistys ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
Tori- ja markkinakaupan Keskusjärjestö
Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry
Valio alkutuotanto
WWF Suomi
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
Ähtärin eläinpuisto

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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BILAGA
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om
ändring av vissa lagar som har samband med den
MELLANRUBRIKER I UTLÅTANDENA
1. Allmänna kommentarer om lagförslaget
2. Paragraferna i lagförslaget och detaljmotiveringen
Fäster ni särskild vikt vid följande punkter i lagförslaget:
Allmänna bestämmelser
· 1 § lagens syfte
· 5 § definitioner
- speciellt vilda djurarter; vilt djur

Allmänna principer och ansvar för djur
· 6 § allmänna principer
· 8-10 § begränsningar som gäller hållandet av djurarter och djur
· bilaga1: däggdjurs- och fågelarter som får hållas som produktionsdjur, djurarter som får
hållas i cirkusar och ambulerande djurutställningar
· 11 § ansvar för djurs välbefinnande

Behandling av djur
· 14 § samlag med djur ska förbjudas
· 15 § åtgärder på djur
· 16 § vem som får utföra åtgärderna och användning av smärtlindring
- i samband med smärtsamma åtgärder ska smärtlindring användas
· 18 § redskap, anordningar och ämnen
- försiktighetskrav på försäljare och alla andra aktörer
· 19 § förbjudna redskap och anordningar

Skötsel av djur
·
·

·
·
·

21 § allmänna krav på skötseln
- djur ska ha möjlighet att tillgodose vissa väsentligt beteendemässiga behov
22 § föda och dryck
- det ska säkerställas att varje djur får lagom mängd föda och vatten eller någon annan
dryck av god kvalitet
26 § avel
27 § upphittade djur
7 §, 29 § ja 60 §: vård av vilda djur i hjälplöst tillstånd
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·
·

30 § djurskötares behörighet samt tillräckligt antal djurskötare
32 § skyldighet för den som håller djur yrkesmässigt eller annars storskaligt att förbereda
sig på störningar

Förvaringsutrymme för djur
· 34-37 § krav som tillämpas på alla hållningsplatser
· 38-39 §, 118 §: allmänna krav på permanenta förvaringsutrymmen
- att kontinuerligt hålla mjölkkor och kvigor uppbundna samt grisningshäckar är tillåtet
även i fortsättningen
- långvarig användning av dräktighetshäckar förbjuds med 15 års övergångstid
- att kontinuerligt hålla andra nötkreatur än mjölkkor och kvigor uppbundna ska förbjudas med fem års övergångstid
- att kontinuerlig hålla hästar uppbundna ska förbjudas med fem års övergångstid
· 40 § utrymmen som behövs för vård och inspektion av djur
Överlåtelse av djur
· 41 § uppgifter som ska lämnas i samband med överlåtelse av djur
· 42 § begränsningar som gäller överlåtelse av djur
Djurtävlingar och djurutställningar
· 43-45 §: bestämmelser som tillämpas på alla djurtävlingar och -utställningar
· 46-49 §: bestämmelser som tillämpas på anmälningspliktiga djurtävlingar

Hållande av tillstånds- och anmälningspliktiga djur
· 5 § definition av permanent djurutställning
- kräver hållning av vilda djur
· 50 § djurparker, permanenta och ambulerande djurutställningar samt cirkusar
- användning av djur som hör till vilda djurarter och som hålls i djurparker eller permanenta djurutställningar i föreställningar
· 59 § yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur
- bilaga 2 specificering av verksamheten
Avlivning av djur
· 63 § allmänna krav som gäller avlivning
- att avliva djur i underhållningssyfte ska förbjudas
· 64 § slakt av djur
- ett djur ska alltid bedövas eller avlivas före blodavtappningen
Myndigheter och deras uppgifter
· 70-74 § jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, landskapet, polis och
gränsveterinären
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Tillsyn och offentliga uppgifter
· 78 § kameraövervakning i slakterier
· 81 § anlitande av experter och assistenter
· 87 § vissa myndigheters och andra aktörers anmälningsskyldighet
· 89 § handräckning
Administrativa tvångsmedel
· 91 § myndigheternas åtgärder med anledning av lagstridigt förfarande
· 92-102 § administrativa tvångsmedel
Avgifter och arvoden
· 104 § avgifter som ska tas ut
Ändringssökande och verkställighet av beslut
Register
Straffbestämmelser
3. Övriga kommentarer

