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2915/04.01.20.10/2020
Elainten terveyden ja hyvinvoinnin osasto 

Elainten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkd

Vartiuksen nimeaminen poistumispaikaksi

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (2017/625) virallisesta valvonnasta ja 
muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsaadannon ja elainten 
terveytta ja hyvinvointia, kasvien terveytta ja kasvinsuojeluaineita koskevien saantojen 
soveltamisen varmistamiseksi (jaljempana valvonta-asetus) saadetaan poistumispaikasta, 
jolla tarkoitetaan rajatarkastusasemaa tai muuta jasenvaltion nimeamaa paikkaa, jossa 
elainten suojelua kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana koskevan Neuvoston 
asetuksen (1/2005) (jaljempana elainkuljetusasetus) soveltamisalaan kuuluvat elaimet 
poistuvat unionin tullialueelta. Elainten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006, muut 
1280/2019) (jaljempana elainkuljetuslaki) 24 §:n kohdassa 3) on poistumispaikkojen 
nimeaminen saadetty Ruokaviraston tehtavaksi.

Elavien elainten poistumispaikkana Suomesta Venajalle ovat toimineet rajatarkastusasemat 
Vaalimaa ja Helsinki-Vantaan lentokentta ja 30.1.2020 alkaen nimettyna poistumispaikkana 
Niirala-Vartsila.

Paatos

Elainkuljetuslain 24 §:n nojalla Ruokavirasto nimeaa Vartiuksen valvonta-asetuksen 3 
artiklan mukaiseksi poistumispaikaksi elavien selkarankaisten elainten osalta.

Vartiuksen kautta saa unionin tullialueelta poistua ainoastaan sellaiset elavia elaimia 
sisaltavat kuljetuserat, jotka tayttavat elainkuljetusasetuksen mukaiset edellytykset seka 
viennin kohdemaan asettamat edellytykset.

Nimeaminen on voimassa toistaiseksi. Ruokavirasto voi peruuttaa nimeamisen.

Perustelut

Valvonta-asetuksen 3 artiklan kohdassa 38) poistumispaikalla tarkoitetaan 
rajatarkastusasemaa tai muuta jasenvaltion nimeamaa paikkaa, jossa 
elainkuljetusasetuksen soveltamisalaan kuuluvat elaimet poistuvat unionin tullialueelta. 
Suomessa poistumispaikkoina ovat toimineet Helsinki-Vantaan lentokentta ja Vaalimaa, 
joissa on elainlaakinnallinen rajatarkastusasema ja jota kautta elavia elaimia voi myds tuoda 
Venajalta ja muista kolmansista maista Suomeen, kun tuontiehdot tayttyvat. Niirala-Vartsila 
nimettiin ensimmaiseksi elavien elainten poistumispaikaksi 30.1.2020.

Elainkuljetusasetuksen 21 artiklassa saadetaan tarkastuksista poistumispaikoilla ja 
rajatarkastusasemilla. Sen mukaan, kun elaimet saapuvat poistumispaikkaan tai 
rajatarkastusasemalle, jasenvaltion virkaelainlaakarin on tarkastettava, etta elaimia 
kuljetetaan taman asetuksen saanndsten mukaisesti.
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Elainkuljetuslakia muutettiin 19.12.2019 siten, etta lain 24 §:aan lisattiin Ruokaviraston 
tehtavaksi poistumispaikkojen nimeaminen ja entiset rajaelainlaakarille nimetyt tehtavat. 
Nain ollen Ruokavirasto arvioi, milla perusteilla poistumispaikan nimeaminen on mahdollista.

Ruokavirasto on paatynyt nimeamaan Vartiuksen elavien selkarankaisten elainten 
poistumispaikaksi, kun viennin edellytykset tayttyvat. Vartiuksen poistumispaikkaa voi 
kayttaa vain sellaisissa tapauksissa, joissa toimija, joka haluaa vieda elavia elaimia, on 
etukateen tosiasiallisesti sopinut elainten viemisesta vientimaan viranomaisten kanssa. 
Vartiuksen kautta ei voi tulla elaimia takaisin Suomeen, kun ne ovat poistuneet unionin 
tullialueelta.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki (434/2003) 49a - 49g §

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus 2017/625, virallisesta valvonnasta ja muista 
virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsaadanndn ja elainten terveytta 
ja hyvinvointia, kasvien terveytta ja kasvinsuojeluaineita koskevien saantdjen soveltamisen 
varmistamiseksi artikla 3

Neuvoston asetus elainten suojelua kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 
koskevan (1/2005) artikla 21

Laki elainten kuljetuksesta (1429/2006, muut. 1280/2019) 24 § ja 46 §

Laki oikeudenkaynnista hallintoasioissa (808/2019) 6 § ja 10 §

Muutoksenhaku

Tahan paatdkseen saa hakea oikaisua Ruokavirastolta. Oikaisuvaatimusohje on liitteena.

Yksikon johtaja Jaana Mikkola

Sari SalminenYlitarkastaja

Jakelu Tulli
Maa-ja metsatalousministerid
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