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Eläintautilain nojalla annettavat maa- ja metsätalousministeriön päätökset, jotka koskevat 

vesieläintautien leviämisen estämiseksi perustettavia rajoitusalueita 

Yleistä 

Esitetään annettavaksi  

1) maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN-

tauti) ja lohikalojen alfavirustartuntojen (SAV-tauti) leviämisen estämiseksi 

perustettavasta rajoitusalueesta, ja 

2) maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen Gyrodactylus salaris -tartunnan 

leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta. 

Päätökset annettaisiin uuden eläintautilain (76/2021) nojalla, ja mainitun lain 

edellyttämällä tavalla ne julkaistaisiin Suomen säädöskokoelmassa.  

Eläintautilakia on uudistettu vastaamaan tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen 

eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/429 (eläinterveyssäännöstö). 

Eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa ja uusi eläintautilaki tulee voimaan 21.4.2021. 

Lain voimaan tullessa kumoutuu voimassa oleva eläintautilaki (441/2013). 

Eläinterveyssäännöstön myötä aiempi pääsääntöisesti direktiiveihin perustuva unionin 

eläintautilainsäädäntö on muuttunut suoraan sovellettavaksi. Tämä vaikuttaa 

kansalliseen lainsäädäntöön siten, että sääntely koskee ainoastaan niitä osa-alueita, 

joilla on kansallista toimivaltaa.  

Vesieläinten osalta kansallinen toimivalta koskee mm. muiden kuin 

eläinterveyssäännöstön nojalla lueteltujen vesieläinten torjuntaa jäsenvaltion sisällä. 

IPN-tauti, SAV-tauti ja G. salaris –tartunta eivät ole eläinterveyssäännöstön nojalla 

lueteltuja eläintauteja. SAV-tauti ja G. salaris –tartunta esitetään nimettäviksi muiksi 

torjuttaviksi eläintaudeiksi ja IPN-tauti valvottavaksi eläintaudiksi uuden eläintautilain 

nojalla. 

Eläintautilain 35 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö on toimivaltainen 

perustamaan rajoitusalueen alueelle, jolla esiintyy valvottavaa eläintautia, jota ei voida 

hävittää nopeasti johtuen maantieteellisistä, ekologisista tai epidemiologisista 

tekijöistä. Rajoitusaluetta koskevassa päätöksessä voidaan, siltä osin kuin se on 

eläintaudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä, mmm. kieltää tai rajoittaa eläinten, 

tuotteiden tai eläintautia mahdollisesti levittävien aineiden ja tavaroiden siirtoja alueella 

ja sieltä pois sekä asettaa näille siirroille ehtoja.   
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Yksityiskohtaiset perustelut 

1. Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN-

tauti) ja lohikalojen alfavirustartuntojen (SAV-tauti) leviämisen estämiseksi 

perustettavasta rajoitusalueesta 

Suomen kalankasvatuksen turvaamiseksi on tarpeen suojata sisävesialuetta SAV- ja 

IPN-taudilta, koska emokalalaitokset sijaitsevat sisävesialueella. IPN-tautia esiintyy 

Suomen rannikkoalueella. SAV-tautia ei toistaiseksi ole todettu Suomessa, mutta sitä 

esiintyy monessa Euroopan maassa.  

Päätös tulisi nykyisen kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen 

alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun 

maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (809/2016) tilalle. 

2 § Määritelmät 

Eläinterveyssäännöstön myötä myös terminologia muuttuu. Vesieläimillä, 

vesiviljelyeläimellä ja kaloilla tarkoitettaisiin jatkossa myös sukusoluja 

eläinterveyssäännöstössä käytettyjen käsitteiden mukaisesti.  

Sisävesialueen määritelmää ehdotetaan laajennettavaksi pitopaikkoihin, jotka käyttävät 

sulamisvesiä.  

4 § Kielto siirtää vesiviljelyeläimiä rajoitusalueelta 

 

Ehdotetut määräykset muiden vesiviljelyeläinten kuin sukusolujen siirtoon vastaavat 

nykyisiä määräyksiä.  

Ehdotetaan sallittavaksi luonnosta pyydettyjen vesiviljelyeläinten sukusolujen siirrot 

vapautettaviksi luontoon aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla. Mädin siirto 

on turvallisempaa kuin kalojen siirto, ja siten olisi suhteetonta kieltää tällaiset siirrot 

kokonaan, jos luonnonvaraisia kaloja voidaan siirtää aluehallintoviraston myöntämällä 

poikkeusluvalla. Toimijan olisi kuitenkin arvioitava siirtoon liittyvää riskiä ja 

toteutettava riskin vähentämistoimenpiteitä siirron yhteydessä vastaavalla tavalla kuin 

siirrettäessä luonnonvaraisia kaloja.  

5 § Kielto siirtää luonnonvaraisia kaloja rajoitusalueelta vapautettaviksi sisävesialueella 

Ehdotettu kielto siirtää luonnonvaraisia kaloja vastaa voimassa olevaa kieltoa, samoin 

mahdollisuus poiketa kiellosta aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla on 

voimassa jo nykyisin. 

Poikkeuslupamenettelyyn ehdotetaan nyt sisällytettäväksi myös sukusolujen siirto 

vapautettaviksi luontoon. Mädin siirto on turvallisempaa kuin kalojen siirto, ja siten olisi 

suhteetonta kieltää tällaiset siirrot kokonaan, jos kaloja voidaan siirtää 

aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla. 

Poikkeusluvan myöntämisen ehtoja ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 

eläinterveyssäännöstön säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisten vesieläinten 

siirtoa elinympäristöstä toiseen. Luvassa edellytettäisiin toimijan varmistavan, että 

siirrettävät kalat ovat silmämääräisesti arvioiden terveitä ja elinvoimaisia ja että niissä 

ei esiinny lisääntynyttä kuolleisuutta. Toimijan olisi lisäksi edellytettävä toteuttavan 

asianmukaisia riskinvähentämistoimenpiteitä ja tarvittavia tutkimuksia kaloille sen 
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varmistamiseksi, että siirto ei aiheuta merkittävää riskiä IPN- tai SAV -taudin 

leviämisestä määräpaikassa oleviin vesieläimiin. Jos kyse olisi sukusolujen siirrosta, 

vaatimusten tulisi olla täyttynyt niiden kalojen osalta, joiden sukusoluja siirretään. 

Luonnonvaraisten vesieläinten siirtoihin elinympäristöstä toiseen liittyvistä 

taudinehkäisytoimenpiteistä säädettäisiin myös asetuksella (maa- ja 

metsätalousministeriön asetus vesiviljelypaikkojen hyväksymisestä ja eläinterveyttä 

koskevista vaatimuksista maan sisäisissä vesieläinten siirroissa). Asetusehdotuksen 

mukaan toimijan olisi viimeistään kolme kuukautta ennen siirtoa ilmoitettava 

riskinvähentämistoimenpiteistä ja tutkimuksista aluehallintovirastolle, joka voisi päättää 

mahdollisista lisätutkimuksista. Aluehallintovirasto voisi samalla käsitellä mainitun 

asetuksen mukaisen toimijan ilmoituksen ylisiirrosta ja rajoitusaluepäätöksen mukaisen 

poikkeuslupahakemuksen.  

6 § Kielto siirtää muita luonnonvaraisia kaloja kuin sukusoluja rajoitusalueelta sisävesialueella 

sijaitsevaan pitopaikkaan 

Ehdotetut määräykset vastaavat nykyisiä määräyksiä. 

 

7 § Luonnonvaraisten lohikalojen sukusolujen siirtäminen rajoitusalueelta sisävesialueella sijaitsevaan 

pitopaikkaan 

Ehdotetut määräykset vastaavat nykyisiä määräyksiä. 

8 § Voimaantulo 

 

Päätös tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

Päätöksellä kumottaisiin nykyinen kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen 

alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta annettu 

maa- ja metsätalousministeriön päätös (809/2016).  

Aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeuksia nykyisestä rajoitusaluepäätöksestä, ja 

osa poikkeuksista on edelleen voimassa. Eläintautilaissa on siirtymäsäännös, jonka 

mukaan ennen lain voimaantuloa tehdyt taudintorjuntatoimenpiteitä koskevat 

päätökset jäävät, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa lain tai eläinterveyssäännöstön 

kanssa, edelleen voimaan. Jotta epäselvyyttä nykyisten poikkeuslupien voimassaolosta 

ei syntyisi, ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan kumotun päätöksen mukaisista 

kielloista, ehdoista ja rajoituksista myönnetyt poikkeusluvat ovat voimassa siihen 

saakka, kunnes ne erikseen kumotaan. 

Kolmessa joessa (Kemijoki, Iijoki ja Oulujoki) tehtäviin ylisiirtoihin liittyviä tautiriskejä 

ja keinoja tautiriskien hallitsemiseksi selvitetään maa- ja metsätalousministeriön 

rahoittamassa hankkeessa. Hankkeen tuloksista on tarkoitus tiedottaa elokuussa 2021. 

Nykyiset poikkeusluvat voitaisiin aluehallintovirastojen päätöksillä kumota esimerkiksi 

vuoden 2021 lopussa, jolloin hankkeen tuloksia voitaisiin hyödyntää uusissa 

poikkeusluvissa.   

2. Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen 

Gyrodactylus salaris -tartunnan leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta  

G. salaris -loinen on romahduttanut luonnonvaraisia lohikantoja eräissä Norjan joissa. 

Tartuntaa esiintyy satunnaisesti Suomen Itämereen laskevissa vesistöissä eikä se 

aiheuta haittaa Itämeren lohikannoille tai muille Suomessa esiintyville lohikaloille. 

Tartunta voisi kuitenkin levitessään Tenojoen tai Näätämöjoen vesistöön aiheuttaa 
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niiden arvokkaiden luonnonlohikantojen romahtamisen. Lisäksi on tarpeen estää loisen 

leviäminen muihin Jäämereen virtaaviin vesistöihin, eli Paatsjoen, Tuulomajoen ja 

Uutuanjoen vesistöihin. 

Ylä-Lapin Jäämereen virtaavat viisi vesistöä on nykyisessä lainsäädännössä suojattu G. 

salaris –loisen tartunnasta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja 

Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä 

annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (1376/2004). Asetus on voimassa 

kumotun eläintautilain (441/2013) ja kalastuslain (379/2015) siirtymäsäännösten 

nojalla. Vesieläinten siirroista mainittuihin vesistöihin säädetään myös neuvoston 

direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien 

tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja 

todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 

annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Tätä asetusta ei enää sovelleta 

21.4.2021 alkaen, kun eläinterveyssäännöstö tulee sovellettavaksi. 

Ehdotetaan annettavaksi päätös rajoitusalueesta uuden eläintautilain nojalla. 

Rajoitusaluepäätöksellä kiellettäisiin kalojen siirrot muualta Suomesta Jäämereen 

laskeviin vesistöihin ja Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöistä Tenojoen ja 

Näätämöjoen vesistöihin vastaavalla tavalla kuin nykyisen Tenojoen, Näätämöjoen, 

Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus 

salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:ssä 

ja Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 1251/2008.  

Nykyisen Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen 

vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- 

ja metsätalousministeriön asetuksen muiden säännösten tilalle valmistellaan 

kalastuslain 78 §:n nojalla annettava valtioneuvoston asetus. Nykyinen asetus on 

kalastuslain siirtymäsäännösten mukaisesti voimassa näiden säännösten osalta siihen 

asti, kun uusi asetus on annettu.  

2 § Määritelmät 

Ehdotetaan määriteltäväksi kalat eläinterveyssäännöstöstä poikkeavasti siten, että 

määritelmään ei sisällytettäisi kalojen sukusoluja. Päätöksessä kiellettäisiin elävien 

kalojen siirrot, mutta sallittaisiin hedelmöitetyn mädin siirrot tietyin ehdoin. 

Sukusolujen sisällyttäminen kalojen määritelmään tekisi tekstistä tarpeettoman 

vaikealukuisen.   

3 § Rajoitusalue G.salaris-tartunnan leviämisen estämiseksi 

4 § Kielto siirtää eläviä kaloja rajoitusalueelta ja rajoitusalueella 

5 § Kalojen sukusolujen siirtäminen rajoitusalueelta ja rajoitusalueella 

Rajoitusalueen muodostaisivat kaikki Suomen vesistöalueet Tenojoen ja Näätämöjoen 

vesistöalueita lukuun ottamatta. Rajoitusalue ehdotetaan jaettavaksi kahteen osaan: 

1) Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueet (puskurialue) 

2) puskurialueen ulkopuoliset rajoitusalueeseen kuuluvat vesistöalueet (varsinainen 

rajoitusalue)  

Elävien kalojen siirto rajoitusalueelta Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueille sekä 

varsinaiselta rajoitusalueelta puskurialueella ehdotetaan kiellettäväksi. Kalojen 

hedelmöitetyn mädin siirron ehtona olisi käsittely vastalypsettynä ja silmäpisteasteella 

menetelmällä, joka tuhoaa mädin pinnalla mahdollisesti olevat G. salaris –loiset. 

Ehdotetut määräykset vastaavat nykyisen lainsäädännön vaatimuksia. 

Ehdotuksella mahdollistettaisiin kaikkien Jäämereen virtaavien vesistöalueiden 

suojaaminen siirtorajoituksilla G. salaris -tartunnalta siten, että erityisen arvokkaat 

Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat suojattaisiin myös puskurialueella mahdollisesti 
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esiintyvältä tartunnalta. Tuulomajoen vesistöalueen Venäjän puoleisessa osassa on 

todettu G. salaris –tartunta, mutta nousuesteet estävät lohien nousun vesistön Suomen 

puolella oleviin osiin.     

6 § Voimaantulo 

Päätös tulisi voimaan 21.4.2021, samaan aikaan kuin uusi eläintautilaki.  
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