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Eläintautilain nojalla annettava maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka koskee 

vesiviljelypitopaikkojen hyväksymistä ja eläinterveyttä koskevia vaatimuksia maan sisäisissä 

vesieläinten siirroissa 

Yleistä 

Esitetään säädettäväksi maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelypaikkojen 

hyväksymisestä ja eläinterveyttä koskevista vaatimuksista maan sisäisissä vesieläinten 

siirroissa. Asetus annettaisiin uuden eläintautilain (76/2021) nojalla. 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) ja eläintautilain nojalla annetut 

asetukset. 

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. poikkeuksia 

vesiviljelypitopaikkojen hyväksymisvaatimuksesta, poikkeuksia terveystodistuksen 

vaatimisesta maan sisäisissä siirroissa ja riskinvähentämistoimenpiteitä siirrettäessä 

luonnonvaraisia vesieläimiä elinympäristöstä toiseen. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

3 § Pitopaikan hyväksymisvaatimuksesta poikkeamiseen liittyvän riskin arviointi 

4 § Ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelyeläinten enimmäismäärät poikettaessa pitopaikan 

hyväksymisvaatimuksesta 

Liite 1 Alueet, joilla sijaitseviin vesiviljelypitopaikkoihin ei voida soveltaa pitopaikan 

hyväksymisvaatimusta koskevia poikkeuksia merkittävän riskin vuoksi 

Eläinterveyssäännöstön 176-179 artiklassa säädetään tiettyjen vesiviljelypitopaikkojen 

hyväksymisestä. Säännösten mukaan hyväksymisvaatimus koskee myös muita kuin 

hyväksymisvaatimuksen piirissä olevia pitopaikkoja, jos ne aiheuttavat merkittävän 

riskin pidettävien eläinten lajien, luokkien tai lukumäärän, pitopaikan tyypin tai 
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vesiviljelyeläinten siirtojen seurauksena. Säännöksissä annetaan myös jäsenvaltioille 

mahdollisuus poiketa hyväksymisvaatimuksesta tiettyjen pitopaikkojen kohdalla, 

esimerkiksi pitopaikat, jotka tuottavat vesiviljelyeläimiä ihmisravinnoksi pieninä 

määrinä.  

Vesiviljelypitopaikkojen hyväksymisestä ja hyväksymiseen sovellettavista poikkeuksista 

säädetään myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 

täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen 

osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/691. Asetuksessa 

säädettyjä poikkeuksia sovelletaan kuitenkin ainoastaan tapauksiin, jotka eivät 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittaman riskinarvioinnin perusteella 

aiheuta luetteloitujen eläintautien leviämisen riskiä. 

Eläintautilain 43 §:n 4 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 

voidaan antaa tarkempia säännöksiä riskinarvioinnissa huomioon otettavista seikoista 

sekä hyväksymistä koskevien poikkeusten yhteydessä tarkoitetuista vähäisistä määristä 

tuotettaessa vesiviljelyeläimiä ihmisravinnoksi. 

Asetuksen 3 §:ssä ja liitteessä 1 ehdotetaan säädettäväksi alueista, joilla vesiviljely 

aiheuttaa merkittävän riskin, jos viljelyyn siirretään eläimiä ulkopuolelta. Alueet 

sijaitsevat emokalalaitosten vedenoton yhteydessä ja jos vesiviljely aiheuttaisi luetellun 

taudin leviämisen alueelle, se voisi johtaa arvokkaan emokalaston tuhoutumiseen. 

Koska emokalastot koostuvat lohikaloista, merkittävän riskin aiheuttaa vain lohikalojen 

siirto alueen ulkopuolelta. Ehdotettu säännös johtaisi siihen, että 

hyväksymisvaatimuksen piiriin tulisivat kaikki alueella sijaitsevat vesiviljelypaikat, jotka 

siirtävät lohikaloja alueen ulkopuolelta, vaikka ne muuten olisivat hyväksymistä 

koskevan poikkeuksen piirissä. 

Asetuksen 4 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen 

vesiviljelyeläinten enimmäismääristä poikettaessa pitopaikan 

hyväksymisvaatimuksesta. Nykyisessä lainsäädännössä on vastaava säännös 

poikkeuksesta, jos vesiviljelypitopaikka tuottaa vesiviljelyeläimiä ihmisravinnoksi 

vähäisiä määriä. Ruokaviraston antaman tulkinnan mukaan enimmäismäärä on ollut 

2000 kilogrammaa vuodessa tai rapujen kohdalla 2000 kappaletta vuodessa. Nämä 

enimmäismäärät ehdotetaan nyt sisällytettäviksi asetukseen.  

5 § Poikkeaminen eläinterveystodistusta koskevista vaatimuksista maan sisäisissä vesieläinten siirroissa  

Eläinterveyssäännöstön 208 ja 209 artiklan mukaan toimijat saavat siirtää taudille 

alttiiseen lajiin kuuluvia vesieläimiä jäsenvaltioon, vyöhykkeelle tai lokeroon, jolle on 

myönnetty taudista vapaa asema jonkin b tai c luokkaan kuuluvan taudin osalta tai 

alueella toteutetaan hyväksyttyä hävittämisohjelmaa mainitun taudin osalta, 

ainoastaan, jossa eläinten mukana on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä 

eläinterveystodistus. Vastaavalla tavalla eläinterveystodistus edellytetään, jos eläimiä 

siirretään pois rajoitusvyöhykkeeltä viranomaisen myöntämän poikkeusluvan turvin.  

Eläinterveyssäännöstön 210 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat alueellaan myöntää 

poikkeuksia 208 ja 209 artiklan virallista eläinterveystodistusta koskevista 

vaatimuksista, jos on käytössä vaihtoehtoinen järjestelmä, jolla voidaan varmistaa 

eläinten jäljitettävyys ja että eläimet täyttävät siirroille edellytetyt terveysvaatimukset.  

Eläintautilain 44 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 

voidaan säätää eläinterveyssäännöstössä tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta, 

joiden mukaan jäsenvaltio voi sallia eläinten siirrot ilman mukana seuraavaa 

eläinterveystodistusta. 

Suomessa on alueita, joille on myönnetty virallinen vapaus c luokkaan kuuluvista IHN- 

ja VHS-taudista. Suomessa on myös alueita, joilla sovelletaan hävittämisohjelmaa IHN- 

ja VHS-taudin hävittämiseksi. Taudille alttiiseen lajiin kuuluvien vesieläinten siirroille 
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alueilta, joilla on virallinen vapaus IHN- tai VHS-taudista, alueille, joilla on hyväksytty 

hävittämisohjelma, edellytettäisiin eläinterveyssäännöstön 208 ja 209 artiklan nojalla 

eläinterveystodistus, jollei säädetä eläinterveystodistusta koskevasta poikkeuksesta. 

Eläinterveystodistukset aiheuttavat kustannuksia, koska virkaeläinlääkärin tulee 

tarkastaa lähetys todistuksen kirjoittamisen yhteydessä. 

Suomen sisäisissä siirroissa voidaan varmistaa pitopaikkojen kirjanpidosta, mistä 

eläimet ovat lähtöisin ja että ne täyttävät eläinterveyssäännöstön terveysvaatimukset 

myös ilman eläinterveystodistusta. Ehdotuksen mukaan vesieläinlähetyksiä voitaisiin 

siirtää Suomen rajojen sisällä ilman eläinterveyssäännöstön 208 ja 209 artiklassa 

edellytettyä eläinterveystodistusta edellyttäen, että siirrot ja vesieläinten kuolleisuus 

käyvät ilmi pitopaikkojen kirjanpidosta. Kirjanpidon tiedot olisi toimitettava 

eläinterveysviranomaiselle välittömästi tämän sitä pyytäessä.  

6 § Taudinehkäisytoimenpiteet siirrettäessä luonnonvaraisia vesieläimiä elinympäristöstä 

toiseen 

Eläinterveyssäännöstön 200 artiklan 2 kohdassa säädetään luonnonvaraisten 

vesieläinten siirrosta elinympäristöstä toiseen. Toimijoiden on toteutettava 

asianmukaiset ja tarpeelliset taudinehkäisytoimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

siirrot eivät aiheuta eläinterveyssäännöstön nojalla luetteloitujen tautien merkittävää 

leviämisriskiä määräpaikassa oleviin vesieläimiin, ja tarvittaessa toteutettava 

riskinvähentämis- ja muita bioturvaamistoimenpiteitä. Eläinterveyssäännöstön 200 

artiklan 3 momentin nojalla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää 

tällaisista toimenpiteistä siihen asti, kun komissio säätää niistä delegoidulla asetuksella. 

Komissio ei ole säätänyt eläinterveyssäännöstön 200 artiklan 2 kohdan mukaisista 

toimenpiteistä delegoidulla säädöksellä.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan eläintautilain 51 §:n 2 kohdan 

nojalla antaa eläinterveyssäännöstön sallimia säännöksiä taudinehkäisy- ja 

riskienvähentämistoimenpiteistä, jotka koskevat luonnonvaraisten vesieläinten siirtoa 

elinympäristöstä toiseen. 

Suomen kalankasvatuksen kannalta tärkeintä on suojata Suomen sisävesialuetta 

kalataudeilta, koska tärkeät emokalalaitokset sijaitsevat sisävesialueella. Ehdotuksessa 

säädettäisiin toimijan toimenpiteistä siirrettäessä luonnonvaraisia vesieläimiä 

sisävesialueelle muualta kuin sisävesialueelta, eli meri- ja rannikkoalueelta tai Suomen 

rajojen ulkopuolelta. Toimijan tulisi ennen siirtoa arvioida, mitä 

riskinvähentämistoimenpiteitä ja tutkimuksia tarvitaan, ottaen huomioon erityisesti 

kyseessä olevaa vesieläinkantaa koskevat taudin varalta jo tehtyjen tutkimusten 

tulokset, vesieläinten terveys vaellusalueella ja varsinkin pyyntialueen lähistöllä sekä 

määräpaikassa olevat luonnonvaraiset vesieläinkannat ja vesiviljelypitopaikat. Maa- ja 

metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen kalojen ylisiirtoihin liittyvien riskien 

arvioimiseksi Oulujoen, Iijoen ja Kemijoen vesistöissä. Ehdotuksen mukaan toimijan 

olisi viimeistään kolme kuukautta ennen siirtoa ilmoitettava 

riskinvähentämistoimenpiteistä ja tutkimuksista aluehallintovirastolle, joka voisi päättää 

mahdollisista lisätutkimuksista. 

Asetuksen rinnalla ehdotetaan annettavaksi maa- ja metsätalousministeriön päätös 

kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen alfavirustartuntojen leviämisen 

estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta, joka kattaisi Suomen rannikko- ja 

merialueet. Rajoitusaluepäätöksessä määrättäisiin kalojen siirtokiellosta rajoitusalueelta 

sisävesialueelle, josta olisi mahdollista poiketa aluehallintoviraston poikkeusluvalla. 

Aluehallintovirasto voisi samalla käsitellä ehdotetun asetuksen mukaista toimijan 

ilmoitusta ylisiirrosta ja rajoitusaluepäätöksen mukaista poikkeuslupahakemusta.  

7 § Voimaantulo 
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Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 
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