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MMM LUONNOS 24.10.2019

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan 
unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 59 a §:n 3 momentin 
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 349/2019:

1 § Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset eläintautilain (441/2013) 59 a §:ssä säädetystä 
toimijoiden velvollisuudesta jakaa eläintaudin leviämisvaaraa koskevaa tietoa Euroopan unionin 
sisäisessä matkustajaliikenteessä

2 § Jaettava tieto

Tiedonjakovelvollisuus koskee niitä kieltoja siirtää sikaeläimiä ja sikaeläimistä saatavia tuotteita 
jäsenvaltioiden välillä, jotka johtuvat Euroopan unionin jäsenvaltioissa (jäsenvaltio) todetuista 
afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksista.

Mainituista kielloista säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton 
torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta 
annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (2014/709/EU).

3 § Tiedon jakamiseen velvoitetut toimijat

Tiedonjakovelvollisuus on Suomen ja 2 §:ssä mainitun komission täytäntöönpanopäätöksen 
liitteessä mainitun jäsenvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai 
lentoaseman pitäjällä.

Jos afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomessa, tiedonjakovelvollisuus on kaikilla Suomen ja muun 
jäsenvaltionväliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjillä.

4 § Tiedon jakamista koskevat vähimmäisvaatimukset

Toimijat ovat velvollisia jakamaan matkustajille 2 §:n mukaista tietoa riittävällä ja huomiota 
herättävällä sekä toiminnan luonteeseen nähden tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että näkyville 
aseteltu tieto on kooltaan riittävän suuressa muodossa sekä välittömästi ja helposti matkustajien 
havaittavissa.

5 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2020.
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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAKAVAA ELÄIN TAUTIVAARAA KOSKE
VASTA TIEDOTTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN SISÄISESSÄ MATKUSTAJALIIKENTEESSÄ

1 Pääasiallinen sisältö

Eläintautilakiin (441/2013) lisättiin lailla 349/2019 uusi 59 a §, joka koskee sataman tai lentoaseman 
pitäjien ja matkanjärjestäjien velvollisuutta jakaa EU:n sisäisessä matkustajaliikenteessä tietoa vaka
vien eläintautien leviämisen estämiseksi asetetuista eläinten ja tuotteiden siirtokielloista ja muista 
suojatoimenpiteistä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan eläintautitilanteesta riippuen tarkemmat 
säännökset siitä, mitä taudinpurkauksia ja toimijoita velvollisuus koskee. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan myös antaa tarkempia säännöksiä tiedonjakamistapaa koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Mainitun valtuussäännöksen nojalla ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus tiedonjakovel- 
vollisuudesta. Ehdotetun asetuksen mukaan tiedonjakovelvollisuus koskisi sataman ja lentoasemien 
pitäjiä, ja tietoa tulisi jakaa afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämistä koskevista suojatoimenpi
teistä. Asetuksessa myös täsmennettäisiin tiedon jakamisen tapaa.

Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ei esiinny muita vakavuudeltaan vastaavia eläin
tauteja, jotka samassa määrin uhkaavat levitä Suomeen erityisesti matkustajaliikenteen välityksellä. 
Asetuksen ehdotettu nimike, soveltamisalasäännös ja rakenne mahdollistaisivat kuitenkin sen, että 
tautitilanteen muuttuessa asetusta voitaisiin täydentää.

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.X.2020.

2 Tausta

Afrikkalainen sikarutto on vakava lakisääteisesti vastustettava eläintauti, joka leviää Suomen lähialu
eilla. Tauti on koti-ja villisioille tappava, mutta se ei tartu ihmiseen.

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus on erittäin kestävä. Se säilyy kuumentamattomassa lihassa 
(esim. savulihassa) yli vuoden. Sairastuneiden eläinten eritteet ja metsään jääneet raadot sisältävät 
paljon virusta. Virus voi kantautua myös esimerkiksi kenkien, autonrenkaiden ja autonpohjien tai met- 
sästysvarusteiden mukana.

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt ensin Afrikasta Kaukasukselle ja sitten Venäjälle ja Valko-Venä- 
jälle, mitä kautta se on levinnyt myös EU-alueelle. Tautia havaitaan jo useassa EU-maassa, lähinnä 
Suomea tautia on mm. Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua). Afrikkalainen sikarutto leviää tällä het
kellä nopeasti Kauko-ldässä. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset lähellä Suomea havait
tiin Leningradin alueella ja Pietarissa vuonna 2009. Suomessa alettiin näiden tapausten jälkeen te
hostaa afrikkalaisen sikaruton seurantaa ja vastustusta.

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen on suuri, kymmenien miljoonien eurojen, taloudellinen uhka Suo
men sikataloudelle ja lihateollisuudelle. Matkustajilla on tärkeä rooli afrikkalaisen sikaruton ja muiden 
vastaavien eläintautien torjunnassa, koska virukset voivat levitä elintarvikkeiden, kuten eväiden ja 
niiden saastuttamien tavaroiden välityksellä. Tehostaakseen valvontaa esimerkiksi Tulli rakentaa 
koko itärajan ja tärkeimmät lentoasemat kattavaa informaationäyttöjärjestelmää eläintautien leviämi-
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täntöönpanopäätöksessä vahvistetuista kielloista täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetelluilta alu
eilta lähteville matkustajille ja postipalvelujen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Sitä varten asian
omaisten jäsenvaltioiden on artiklan mukaan järjestettävä ja toteutettava säännöllisesti julkisia tiedo
tuskampanjoita, joiden avulla edistetään torjuntatoimenpiteitä ja levitetään niistä tietoa. Lisäksi kaik
kien jäsenvaltioiden on artiklan mukaan varmistettava, että kaikilla tieinfrastruktuurin tärkeimmillä rei
teillä, kuten kansainvälisillä pääväylillä ja niitä yhdistävissä tieverkoissa, annetaan kaikille matkusta
jille asianmukaista tietoa afrikkalaisen sikaruton tartuntariskeistä ja täytäntöönpanopäätöksessä vah
vistetuista torjuntatoimenpiteistä selkeällä ja näkyvällä tavalla.

Kyseiset tiedot on artiklan mukaan esitettävä tavalla, jonka täytäntöönpanopäätöksen liitteessä lue
telluilta alueilta tulevat ja niille menevät matkustajat sekä kolmansista maista, joihin afrikkalainen si
karutto on uhkana levitä, tulevat matkustajat voivat helposti ymmärtää. Asianomaisten jäsenvaltioiden 
on lisäksi koordinoitava toimensa sen varmistamiseksi, että artiklassa tarkemmin määritellyt matkus
tajaliikenteen harjoittajat levittävät tehokkaasti tarkoitettuja tietoja erityisesti matkustajille ja postipal
velujen asiakkaille.

Vuodesta 2014 eteenpäin afrikkalainen sikarutto on levinnyt ensin Itä-Euroopassa sijaitseviin jäsen
valtioihin, Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Romaniaan, Unkariin ja Viroon, sekä viimeisimpinä Bulgari
aan ja Slovakiaan niiden naapureina olevista kolmansista maista kuten Ukrainasta, Valko-Venäjältä 
ja Venäjältä. Lisäksi tautia esiintyy Sardiniassa sekä Belgiassa rajoitetulla alueella. Taudin leviämi
sen estämiseksi edellä mainituissa jäsenvaltioissa on otettu käyttöön unioninlainsäädännön edellyt
tämät rajoittavat toimenpiteet. Näitä rajoittavia toimenpiteitä ovat muun muassa villisikakannan ja ko
tisikoja pitävien tilojen tehostetut tarkastukset, näytteiden lähettäminen Euroopan unionin vertailula
boratorioon Espanjaan sekä sikojen ja sioista saatujen tuotteiden siirtoja koskevat rajoitukset. Lisäksi 
kaikki edellä mainitut jäsenvaltiot notifioivat Maailman eläintäutijärjestö OIE:tä, Euroopan unionia 
sekä kolmansia maita taudin tartunnoista ja implementoiduista toimenpiteistä. Euroopan elintarvike- 
turvallisuusviranomaisen EFSA:n vuonna 2017 maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan tauti le
viää ja etenee noin yksi - kaksi kilometriä kuukaudessa villisikapopulaatiossa Euroopan unionin itäi
sissä jäsenvaltioissa. Tauti on myös levinnyt satunnaisesti uusille alueille, kuten Belgiaan, oletetta
vasti ihmisen huolimattoman toiminnan seurauksena.

Jos tautien leviämistä ei vyöhykerajoituksilla saada estettyä, komissio saattaa myös erityisellä suoja- 
päätöksellään rajoittaa eläinten tai tuotteiden kuljetuksia siitä valtiosta, jossa tautia esiintyy. Näihin 
neuvoston direktiivin erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY 
muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (2002/60/EY) mukaisiin suojapää
töksiin sisältyvät kiellot ja rajoitukset ovat pidemmälle meneviä afrikkalaisen sikaruton vastustamis
toimenpiteitä kuin komission toimeenpanopäätöksen 2014/709/EU mukaiset vyöhykkeisiin liittyvät ra
joitukset. Suojapäätökset voivat olla sellaisenaan toimijoita velvoittavia tai edellyttää jäsenvaltioiden 
toteuttavan toimenpiteitä kuljetusten rajoittamiseksi.

Kansallinen lainsäädäntö

Eläintautilain (441/2013) 9 luvussa säädetään eläinten ja tuotteiden siirroista Euroopan unionin jä
senvaltioiden välillä. Luvun säännökset koskevat muun muassa eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita 
koskevia eläintautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia, siirtokieltoa äkillisen taudinpurkauksen 
vuoksi sekä toimenpiteitä taudinpurkauksen yhteydessä. Eläintautilakia toimeenpanevana keskushal
linnon viranomaisena toimii Ruokavirasto.

Hallituksen esityksellä (HE 288/2018 vp) eläintautilakiin lisättiin uusi 59 a §, jonka 1 momentissa sää
detään velvollisuudesta jakaa tietoa eläinten sekä niistä saatujen tuotteiden maan rajat ylittäviä siirtoja
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Eläintautivaaraa ja taudin torjuntatoimenpiteitä koskevan tiedotuksen tehostuminen vähentäisi riskiä 
vakavien eläintautien kuten afrikkalaisien sikaruton leviämisestä Suomeen ja sitä kautta pienentäisi 
tautien aiheuttamien taloudellisten tappioiden riskiä. Vakavien eläintautien leviäminen haittaa koti
eläintuotantoa ja elintarviketeollisuutta ja voi taudista riippuen uhata maan luonnonvaraista eläimis
töä. Ihmisiin tarttuvien zoonoosien leviäminen myös aiheuttaa terveysvaaraa ja pelkoa. Afrikkalainen 
sikarutto ei kuitenkaan tartu ihmisiin. Elintarviketurvallisuusvirasto ja Luonnonvarakeskus ovat 
vuonna 2015 tuottaneet afrikkalaisen sikaruton leviämistä koskevan riskiarvioinnin, jonka mukaan si
katuotannossa todetun taudinpurkauksen aiheuttamat kustannukset ja menetykset olisivat keskimää
rin noin 10,5 miljoonaa euroa. Sikatiloille ja lihateollisuudelle aiheutuvat tappiot voisivat kuitenkin 
nousta jopa n. 40 miljoonaan euroon taudinpurkausta kohden riippuen muun muassa Euroopan unio
nin ulkopuolisten maiden asettamista vientirajoituksista, jotka voivat muodostua varsin pitkäkestoi
siksi. Em. kustannusvaikutukset on riskinarvioinnin aikaan v. 2015 laskettu n. 200 yksilön villisikakan- 
nan mukaan, nykyarviot villisikakannasta ovat kuitenkin yli 3000 yksilöä. Arvioinnin aikaan myöskään 
sianlihan vienti Kiinaan ei vielä ollut auennut. Vuoden 2015 jälkeen sianlihan viennin volyymi ja arvo 
ovat vuosittain hieman laskeneet, mutta useiden viennin kohdemaiden (mm. usea Aasian maa) edel
lyttäessä Suomen tautivapautta afrikkalaisen sikaruton osalta, johtaisi taudinpurkaus viennin keskey
tymiseen.

Valtio korvaisi viranomaisen taudin toteamisen jälkeen määräämien, sikojen pitopaikassa toteutetta
vien taudintorjuntatoimenpiteiden kustannukset. Lisäksi valtion varoista korvattaisiin tuottajalle lope
tettujen sikojen arvo ja harkinnanvaraisesti myös tuotannon menetyksestä johtuvia taloudellisia va
hinkoja.

Suurimmat tautiin kytkeytyvät taloudelliset riskit liittyvät sianlihan ja sianlihatuotteiden viennin vähe
nemiseen tai romahtamiseen. Suomessa tuotetaan Lihatiedotusyhdistys ry:n mukaan noin 160 -170 
miljoonaa kiloa sianlihaa vuodessa. Suurin osa sikaloista sijaitsee eteläisessä tai läntisessä Suo
messa. Euroopan unionin säädösten mukaan vienti on rajoitettua niiltä maantieteellisiltä alueilta, 
joissa tautia on todettu, mutta koska Euroopan unionin ulkopuoliset maat päättävät itse omista tuon
tivaatimuksistaan, afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen aiheuttaisi ainakin moneen Aasian 
maahan suuntautuvan sianlihan sekä sianlihatuotteiden viennin estymisen kokonaan. Sianlihaa vie
dään mm. Kiinaan, Etelä-Koreaan, Japaniin ja Singaporeen. Yhteensä Suomesta vietiin v. 2018 21,9 
miljoonaa kg sianlihaa, ko. viennistä noin 7,1 miljoonaa kg suuntautui Aasian maihin. Koska villisiko
jen osuus afrikkalaisen sikaruton levittäjänä on merkittävä, kustannusten ja menetysten kokonais
määrään vaikuttaisi olennaisesti se, leviäisikö ja jäisikö tauti Suomen villisikapopulaatioon. Tämä ai
heuttaisi jatkuvan ja pitkäaikaisen riskin uusille sikalatartunnoille. Myös vaikutukset vientiin pitkittyisi
vät ja sikatalouden tuotanto todennäköisesti laskisi. Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen ny
kyiset arviot taudinpurkauksen aiheuttamista kustannuksista ja menetyksistä olisivat todennäköisim
min huomattavasti vuoden 2015 riskinarvioinnissa esitettyjä lukuja korkeampia.

Esimerkiksi Viro on arvioinut käyttäneensä taudin hävittämiseen pelkästään vuonna 2015 yli 3 miljoo
naa euroa. Näistä kustannuksista Euroopan komissio on korvannut noin 75%. Yhdysvaltain maata
lousministeriön ulkoasioiden osaston arvioiden mukaan Viron kohdalla sikojen ja sianlihatuotteiden 
vienti väheni vuoden 2014 afrikkalaisen sikaruttotartunnan myötä vuoteen 2016 mennessä noin 41 
miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta ja vuoden 2014 viennin arvo tältä osin laski vuoteen 2015 
mennessä 42 prosenttia. Lisäksi sianlihatuotanto on Virossa supistunut ja asettunut pysyvästi alem
malle tasolle vientimarkkinoiden katoamisen myötä. Myös omatarvesikaloita on jouduttu lakkautta
maan ja villisikakantaa jouduttu karsimaan merkittävästi.



7(7)

3 § Tiedon jakamiseen velvoitetut toimijat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, mitkä toimijat 
olisivat velvollisia tiedon jakamiseen. Tiedonjakovelvollisuus olisi Suomen ja 2 §:ssä mainitun komis
sion täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitun jäsenvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käy
tettävän 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 lentoaseman pitäjiä.

4 § Tiedon jakamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin tiedon jakamista kos
kevista vähimmäisvaatimuksista, jonka mukaisesti tiedonjakovelvollisten toimijoiden tulisi jakaa tietoa 
riittävällä ja huomiota herättävällä sekä toiminnan luonteeseen nähden tarkoituksenmukaisella tavalla 
siten, että näkyville aseteltu tieto on kooltaan riittävän suuressa muodossa sekä välittömästi ja hel
posti matkustajien havaittavissa.

5 § Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta.


