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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAKAVAA ELÄINTAUTIVAARAA 

KOSKEVASTA TIEDOTTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN SISÄISESSÄ MATKUSTA-

JALIIKENTEESSÄ  

 

Yleisperustelut 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaa-

raa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä. 

Asetuksen tarve johtuu siitä, että eläintautilaki (441/2013) on korvattu uudella eläin-

tautilailla (76/2021) ja että lain voimaantulon myötä 21.4.2021 kumoutuu vanhan 

lain nojalla annettu ehdotettua asetusta vastaava asetus 1339/2019. Asetuksen sisäl-

tämä sääntely on jatkossakin tarpeen, minkä vuoksi asetus ehdotetaan annettavaksi 

uuden asetuksen muodossa uuden eläintautilain valtuussäännösten nojalla.  

Ehdotuksen tausta 

 

Laintasoiset säännökset 

Uuden eläintautilain 46 §:ssä on säännökset vakavaa eläintautivaaraa koskevasta 

eräiden toiminnanharjoittajien tiedonjakovelvollisuudesta. Vastaavat säännökset oli-

vat kumotun eläintautilain 59 a §:ssä. 

Lain mukaan tietyillä toiminnanharjoittajilla, joiden toiminta liittyy jäsenvaltioiden 

väliseen matkustajaliikenteeseen, on velvollisuus jakaa matkustajille tietoa vakavan 

eläintaudin taudinpurkauksen johdosta asetetuista kielloista ja muista suojatoimenpi-

teistä. Tällaisilla suojatoimenpiteillä estetään tai rajoitetaan tiettyjen eläinten tai tuot-

teiden kuten matkustajien mukanaan tuliaisina tuomien lihatuotteiden tai metsästys-

muistojen siirtämistä rajan yli taudin leviämisen estämiseksi. Tiedonjakovelvollisuus 

on voimassa vain, jos kyseessä olevan tauti on sen tyyppinen, että se uhkaa levitä 

matkustajaliikenteen välityksellä. Laki edellyttää, että valtioneuvoston asetuksella 

yksilöidään ne taudinpurkaukset ja toiminnanharjoittajat, joita tiedonjakovelvollisuus 

kulloinkin koskee. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia sään-

nöksiä tiedonjakamisen tapoja koskevista vähimmäisvaatimuksista. Ruokavirastolla 

on vastuu jaettavan tiedon sisällön tuottamisesta. 

Tiedonjakovelvollisuutta koskeva voimassa oleva asetus 

Voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa 1339/2019 säädetään, että eläintauti-

laissa säädetty tiedonjakovelvollisuus koskee afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauk-

sia. Tietoa tulee jakaa sikaeläinten ja sikaeläimistä saatavien tuotteiden jäsenvaltioi-

den välisiin siirtoihin liittyvistä kielloista ja suojatoimenpiteistä, joista säädetään 



2 

 

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi 

eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta an-

netussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (2014/709/EU). Tiedonjakovelvolli-

suus on sataman- ja lentoasemanpitäjillä, jos kyseessä olevaa satamaa tai lentoase-

maa käytetään Suomen ja sellaisen EU:n jäsenvaltion väliseen matkustajaliikentee-

seen, jossa on todettu afrikkalaista sikaruttoa ja joka on siitä syystä lueteltu mainitun 

täytäntöönpanopäätöksen liitteessä. Siinä tapauksessa, että myös Suomessa todettai-

siin afrikkalaista sikaruttoa, tiedonjakovelvollisuus olisi kaikilla Suomen ja muun jä-

senvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pi-

täjillä. Asetuksessa säädetään lisäksi tiedonjakamistapaa koskevista vähimmäisvaa-

timuksista tavalla, joka painottaa tiedon riittävää näkyvyyttä. 

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseen liittyvä EU-lainsäädäntö 

Uuden eläintautilain säätämisen taustalla on uudistunut EU-lainsäädäntö. Aiempi lu-

kuisiin direktiiveihin pohjautunut sääntely on korvattu tarttuvista eläintaudeista sekä 

tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetul-

la Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/429 (”eläinterveys-

säännöstö”). Eläinterveyssäännöstön nojalla on annettu useita komission delegoituja 

asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia. Osa alemman asteisista säädöksistä on vasta 

valmisteilla. 

Afrikkalainen sikarutto on eläinterveyssäännöstössä säädetyn eläintautien luokittelun 

mukaisesti vakavimman tautiluokan eli ns. a-luokan tauti, josta unionin alue pyritään 

saamaan taudintorjuntatoimenpiteitä toteuttamalla vapaaksi niin nopeasti kuin mah-

dollista. Tauti on erittäin helposti leviävä sekä erittäin vakava sioille ja sikataloudel-

le. Tautia vastaan ei ole olemassa rokotetta. Jäsenvaltioiden, joissa tautia esiintyy, tu-

lee eläinterveyssäännöstön ja sen nojalla annetun komission delegoidun asetuksen 

mukaan vyöhykkeitä perustamalla ja niitä koskevia rajoituksia asettamalla rajoittaa 

elävien sikojen sekä mm. sianlihan ja muiden sikatuotteiden siirtämistä pois vyöhyk-

keiltä.  

Koska afrikkalaista sikaruttoa esiintyy eräissä jäsenvaltioissa, Euroopan unioni on 

myös ryhtynyt erityisiin suojatoimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Asiasta 

säädetään eläinterveyssäännöstön nojalla annetussa …(concerning special control 

measures relating to African swine fever) annetussa komission täytäntöönpanopää-

töksessä (EU) …/….  Myös suojatoimet koskevat vyöhykkeitä ja niiltä peräisin ole-

via sikoja ja sioista peräisin olevia tuotteita koskevia siirtokieltoja. Ennen eläinter-

veyssäännöstöä suojatoimista säädettiin eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 

afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätök-

sen 2014/178/EU kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 

2014/709/EU. 

Mainitun uuden komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) …/… 30 artiklan 1 koh-

dassa säädetään jäsenvaltioiden väliseen matkustajaliikenteeseen liittyvästä tiedonja-

kovelvollisuudesta. Asiasta säädetään pitkälti vastaavalla tavalla kuin aiemmann ko-

mission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 15 a artiklassa. Artiklan mukaan jä-

senvaltion on varmistettava, että toiminnanharjoittajat niissä jäsenvaltioissa, joissa on 

vahvistettu kyseisen afrikkalaisen sikaruton tapauksia, jakavat jäsenvaltioiden väli-



3 

 

sen matkustajaliikenteen ja postipalvelujen asiakkaille tietoa täytäntöönpanopäätök-

sen keskeisimmistä kielloista. Päätöksessä mainitaan matkustajaliikenteen harjoittajat 

(rautatie- ja linja-autoliikenne sekä lentoasema- ja satamaoperaattorit mukaan lu-

kien), matkatoimistot (metsästysmatkojen järjestäjät mukaan lukien) ja postipalvelu-

jen tarjoajat. Lisäksi edellytetään, että asianomaiset jäsenvaltiot järjestävät julkisia 

tiedotuskampanjoita, joiden avulla edistetään torjuntatoimenpiteitä ja levitetään niistä 

tietoa.  

Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen mukainen tiedonjakovelvollisuus vel-

voittaa Suomen toiminnanharjoittajia riippumatta siitä, onko afrikkalaista sikaruttoa 

todettu Suomessa vai ei, eli siinä mielessä kyse on vain osin EU-lainsäädännön vel-

voitteen täytäntöönpanosta. Eläinterveyttä koskevan EU-lainsäädännön mukaan jä-

senvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus säätää tautien leviämisen estämiseen liitty-

vistä velvoitteista laajemmin kuin mitä EU-lainsäädäntö välttämättä edellyttää. Suo-

raan sovellettavalla EU-lainsäädännöllä on velvoitettu samat toiminnanharjoittajat 

tiedottamaan kielloista tuoda kolmansista maista Suomeen mm. lihaa matkatavarois-

sa. 

Ehdotettu asetus 

 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaa-

raa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä. 

Sisällöltään asetus vastaisi voimassa olevaa samannimistä asetusta 1339/2019, joka 

kumoutuu 21.4.2021.  

Ehdotuksen perustelut 

 

Asetuksen uudistamistarve johtuu ainoastaan siitä, että voimassa olevan asetuksen 

valtuuslaki on kumottu uudella eläintautilailla ja että uuden lain voimaan tullessa 

kumoutuvat myös vanhan lain nojalla annetut asetukset.  

Asetukselle on edelleen samanlainen yhteiskunnallinen tarve kuin sen säätämisen 

ajankohtana vuonna 2019. Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy edelleen Euroopan alu-

eella monissa maissa, ja Euroopan komissio on jatkanut aiempia EU-tasoisia suoja-

toimenpiteitä uudistamalla niitä koskevan täytäntöönpanopäätöksen. Asetuksella osin 

varauduttaisiin siihen, että Suomessa todettaisiin afrikkalaisen sikaruton taudinpur-

kaus ja asetettaisiin sikoja ja sikatuotteita koskevia siirtokieltoja, joista matkustajia 

tulisi tiedottaa maan rajoilla komission täytäntöönpanopäätöksen edellyttämällä ta-

valla. Asetuksen mukainen tiedonjakovelvollisuus kuitenkin edelleen koskisi myös 

tiedottamista sen estämiseksi, ettei toisesta jäsenvaltiosta Suomeen leviäisi matkusta-

jaliikenteen mukana afrikkalaista sikaruttoa. Maan tautivapauden säilyttäminen on 

hyvin tärkeää taudista sikataloudelle aiheutuvien suurten tappioiden välttämiseksi 

sekä sianlihan ja sianlihatuotteiden viennin vähenemisen, jopa romahtamisen, estä-

miseksi.  

Komission uusitussa täytäntöönpanopäätöksessä mainitaan tiedon jakamiseen velvol-

listen toiminnanharjoittajien joukossa myös eräitä muita toiminnanharjoittajia kuin 

asetusehdotuksessa mainitut sataman- ja lentoasemanpitäjät. Aiemmasta päätöksestä 

poiketen mainitaan esimerkiksi rautatieliikenteen ja linja-autoliikenteen harjoittajat. 
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Ehdotettu asetus kuitenkin velvoittaisi nykyisen asetuksen tapaan vain niitä toimin-

nanharjoittajia, joiden katsotaan olevan tiedottamisen kannalta keskeisessä asemassa 

ottaen huomioon mm. taudin esiintymisalueet Euroopassa sekä Suomen liikenneyh-

teydet muihin jäsenvaltioihin. Suomella ei esimerkiksi ole raideliikennettä toisiin jä-

senvaltioihin. Jos tilanne muuttuisi siten, että Suomessa esiintyisi afrikkalaista sika-

ruttoa, jota ei saataisi välittömästi hävitettyä, asetuksen velvoitteiden kohdentumista 

olisi mahdollista arvioida uudelleen. 

Ehdotuksen vaikutukset   

Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Ehdotettu asetus vastaa nykyistä val-

tioneuvoston asetusta 1339/2019. Viranomaistehtäviin liittyvät kustannukset katetaan 

hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja 

henkilötyövuosimäärien puitteissa.  

Ehdotettu asetus ei muuta sataman- ja lentoasemanpitäjiä koskevia velvollisuuksia 

nykyiseen verrattuna, eikä asetuksella siten ole vaikutusta näille toiminnanharjoitta-

jille tiedonjakovelvollisuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannusten on arvioitu 

olevan vuositasolla muutamista tuhansista muutamiin kymmeniin tuhansiin euroihin 

riippuen tiedonjakotavoista ja toiminnan volyymista ja luonteesta. Ruokavirasto on 

myös tuottanut ja jakanut toiminnanharjoittajille ilmaiseksi juliste- ja esitemateriaa-

lia, jota näiden on mahdollista pitää esillä tai jakaa.  

Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa seuraavilta tahoilta: …  

Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 21.4.2021 samaan aikaan, kun uusi eläintauti-

laki tulee voimaan ja eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa. 

Säännöskohtaiset perustelut 

1 §. Soveltamisala. Asetuksella yksilöitäisiin ne eläintaudit ja ne eläintaudit, joita 

eläintautilain (76/2021) 46 §:ssä säädetty tiedonjakovelvollisuus koskee. 

2 §. Jaettava tieto. Pykälässä säädettäisiin tiedonjakovelvollisuuden sisällöstä ny-

kyistä vastaavalla tavalla. Tiedonjakovelvollisuus koskisi jäsenvaltioissa todetuista 

afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksista johtuvia kieltoja siirtää sikaeläimiä ja si-

kaeläimistä saatavia tuotteita jäsenvaltioiden välillä. Kielloista sääde-

tään…(concerning special control measures relating to African swine fever) annetus-

sa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) …/…. Tämä päätös on annettu eläin-

terveyssäännöstön nojalla, ja sillä on korvattu voimassa olevan valtioneuvoston ase-

tuksen 2 §:ssä mainittu komission täytäntöönpanopäätös (2014/709/EU). Kieltojen 

sisällössä ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
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3 §. Tiedon jakamiseen velvoitetut toiminnanharjoittajat. Pykälässä säädettäisiin sii-

tä, mitkä toiminnanharjoittajat olisivat velvollisia tiedon jakamiseen. Säännökset vas-

taisivat voimassa olevan asetuksen 3 §:n säännöksiä. 

Tiedonjakovelvollisuus olisi pykälän 1 momentin mukaan Suomen ja 2 §:ssä maini-

tun komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitun jäsenvaltion väliseen 

matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjällä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteesta, jossa afrikkalaista sikaruttoa esiintyisi 

Suomessa, jolloin tiedonjakovelvollisuus laajenisi koskemaan kaikkia Suomen ja 

muiden jäsenvaltioiden väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai len-

toaseman pitäjiä.  

4 §. Tiedon jakamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Pykälä vastaisi voimassa ole-

van asetuksen 4 §:ää. Tiedonjakamista koskeva tarkoituksenmukainen tapa olisi kyt-

kennässä toiminnan luonteeseen. Olennaista kuitenkin olisi, että tieto olisi saatettu 

näkyville siten, että matkustajien on rajan ylittäessään helppo havaita se. Esimerkiksi 

julisteiden tai infonäyttöjen osalta on olennaista, että ne on sijoitettu sataman tai len-

toaseman alueella sellaisille reiteille, joista suuri osa matkustajista kulkee ja että nii-

den sisältämä teksti on etäisyydet huomioon ottaen riittävän isokokoista. Siltä osin 

kuin jaetaan mukaan otettavia esitteitä, niitä tulisi olla saatavilla paikoissa, joissa 

matkustajat muutenkin asioivat tai oleskelevat.  

5 §. Voimaantulo. Pykälään sisältyisi tavanomainen voimaantulosäännös.  

 

 


