Elaintautilainsaadannön
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MAA- JA METSATALOUSMINISTERIOLLE
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 25.9.2007 elaintauteja koskevan lainsäädännön
uudistamishankkeen. Hankkeen tavoitteena oli:
- turvata maan pysyminen vapaana elainten ja ihmisten terveyden seka elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta vaarallisimmista elaintaudeista ja vähentää muista
elaintaudeista aiheutuvia riskejä;
- varmistaa elaintautien ja elainten terveyden valvonnan toimivuus elaintenpidossa ja
koko elaimista saatavien tuotteiden tuotantoketjussa seka koko maan alueella;
- mahdollistaa elaintautien leviämisen estäminen ja tehokas hävittäminen seka elaintaudeista aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen;
- mahdollistaa nopea ja tehokas toiminta kriisitilanteissa ja toimintavalmiuden ylläpito
näitä tilanteita varten;
- luoda edellytykset yritysten ja viranomaisten yhteistyölle elaintautien ennaltaehkaisemisessa ja elainten terveyden edistämisessä;
- selkeyttää yritysten ja kansalaisten velvollisuudet ja vastuut elaintautien ennaltaehkaisemisessa ja leviamisen estämisessä seka mahdollisuuksien mukaan keventää
yritysten ja kansalaisten hallinnollista taakkaa;
- luoda selkeä ja tasapuolinen järjestelmä elaintautien havittamisesta aiheutuvien
vahinkojen korvaamiseksi;
- varmistaa EU-lainsäädännön taytantöönpano kansallisessa lainsäädännössä; seka
- saattaa elaintauteja koskeva lainsäädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi.
Hanketta varten asetettiin työryhmä, jonka toimikausi oli 1.10.2007 - 31.12.2008. Työryhmän toimeksiantona oli uudistaa eläintautilaki (5511980) ja helposti leviävien elaintautien vastustamisesta annettu laki (48811960). Uudistus tuli toteuttaa valmistelemalla
hallituksen esityksen muodossa ehdotus elaintautien valvontaa koskeviksi lain tason
saännöksiksi. Hallituksen esitykseen sisältyvien ehdotusten arvioiduista vaikutuksista
tuli lisäksi laatia erillinen asiakirja.
Ehdotuksessa tuli olla selvitettyna seuraavat asiat:
1) elaintautien ennaltaehkäisyn ja torjunnan organisointi;
2) elaintauteja ja elainten terveyttä koskevien tietojen kerääminen, käyttö, julkisuus ja
luovuttaminen;
3) viranomaisten tehtävät ja toimivalta seka hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset;
4) kriisitilanteita koskevat erityiset vaatimukset;
5) elaimista saatavien sivutuotteiden saantely;
6) eläintautitutkimuksia tekevien laboratorioiden pätevyysvaatimukset ja valvonta;
7) sisamarkkinakaupan, tuonnin ja viennin sääntely;
8) elaintautien valvonnan rahoitus;
9) elaintautien havittamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaaminen;
10)valtuudet antaa asetuksilla tarkemmat säännökset laissa säadettavista asioista ja
EU-säädösten täytäntöönpanosta; seka

I I ) muut tarpeelliset, lailla saädettavat asiat.
Hankkeessa tuli ottaa huomioon elainlaakintahuoltoa seka eläinten tunnistamista ja
jaljittamista koskevat saadöshankkeet.
Toimeksiannon mukaan työryhman tuli kuulla sosiaali- ja terveysministeriötä, ympäristöministeriötä, Kansanterveyslaitosta, vesiviljely-, seura- ja harrastuseläinten omistajien
edustajia, kaupan edustajia, kuluttajien edustajia, Helsingin yliopistoa, työvoima- ja
elinkeinokeskuksia, Ahvenanmaan maakunnan hallitusta, vakuutusyhtiöitä seka tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.
Työryhman puheenjohtajaksi nimettiin apulaisosastopaallikkö Riitta Heinonen maa- ja
metsätalousministeriöstä. Varapuheenjohtajaksi nimettiin neuvotteleva virkamies Kajsa
Hakulin (maa- ja metsatalousministeriö) ja työryhman jäseniksi elainlaakintöneuvos
Terhi Laaksonen (maa- ja metsatalousministeriö), budjettineuvos Kati Suihkonen (valtiovarainministeriö), johtaja Taina Aaltonen (Elintarviketurvallisuusvirasto), IaaninelainIaakari Matti Nyberg (Länsi-Suomen lääninhallitus, nykyinen Länsi- ja Sisa-Suomen
aluehallintovirasto), kotieläinasiamies Vuokko Puurula (Maa- ja metsataloustuottajain
Keskusliitto MTK ry), asiamies Rickard Korkman (Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund SLC), erityisasiantuntija Tarja Hartikainen (Kuntaliitto), johtaja Seppo
Heiskanen (Elintarviketeollisuusliitto ry), terveydenhuoltoelainIääkäri Olli Ruoho (Elaintautien torjuntayhdistys ETT ry) seka eläinlääkäri Antti Nurminen (Suomen Eläinlääkäriliitto ry).
Terhi Laaksosen varajaseneksi nimettiin elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi
(maa- ja metsatalousministeriö), Taina Aaltosen varajaseneksi tutkimusyksikönjohtaja
Vesa Myllys (Elintarviketurvallisuusvirasto), Matti Nybergin varajaseneksi IaaninelainIaakari Pirkko Pirinen (Lapin lääninhallitus, nykyinen Lapin aluehallintovirasto) seka
Tarja Hartikaisen varajaseneksi työmarkkinalakimies Johanna Karlström (Kuntaliitto).
Työryhman sihteereiksi nimettiin vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius (maa- ja
metsatalousministeriö) seka lainsaadantöneuvos Timo Rämänen (maa- ja metsätalousministeriö).
Työryhmä otti nimekseen eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhma.
Maa- ja metsatalousministeriö paatti 30.12.2008 jatkaa työryhman maaraaikaa
30.6.2009 asti. Määräaikaa jatkettiin ministeriön 8.3.2010 antamalla päätöksellä edelleen 31.12.2010 asti. Samalla työryhman kokoonpanoa muutettiin siten, että työryhman
jäseneksi Kati Suihkosen tilalle nimettiin neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo (valtiovarainministeriö) ja työryhman sihteeriksi Johanna Walliuksen tilalle ylitarkastaja
Tuuli Loven (maa- ja metsatalousministeriö).
Maa- ja metsatalousministeriö paatti 7.2.2011 antamallaan päätöksellä vielä jatkaa
työryhman maaraaikaa 30.6.2012 saakka. Työryhman kokoonpanoa muutettiin samalla
seuraavasti: Maa- ja metsataloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n edustajaksi nimettiin
Vuokko Puurulan tilalle ELL Leena Suojala ja Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n edustajaksi
nimettiin Antti Nurmisen tilalle ELL Pauli Sorvisto. Lisaksi Taina Aaltosen varajaseneksi
nimettiin Vesa Myllyksen tilalle erikoistutkija, jaostopäällikkö Ulla Rikula Elintarviketurvallisuusvirastosta seka työryhman sihteeriksi Tuuli Lovenin ja Timo Rämäsen tilalle
nimettiin uudelleen Johanna Wallius maa- ja metsatalousministeriösta. Lisaksi työryhmän kokoonpanoa täydennettiin nimeämällä työryhman asiantuntijaksi lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala oikeusministeriöstä. Työryhman työskentelyyn Seppo Heiskasen
sijasta on työn loppuvaiheessa osallistunut toimialapäällikkö Marika Saynevirta Elintarviketeollisuusliitto ry:sta. Lisaksi työryhman työskentelyyn ovat osallistuneet Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi seka Suomen Elainlääkäriliitto ry:n puheenjohtaja Kirsi Sario.

Työryhma on kokoontunut 14 kertaa. Työryhma jarjesti vuonna 2008 neljä kuulemistilaisuutta, joissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriötä, ympäristöministeriöta, Kansanterveyslaitosta, Maaseutuvirastoa, Suomen Kunnanelainlaakariliittoa, Kalatalouden
Keskusliittoa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta, Suomen Mehilaishoitajain Liitto
SML ry:ta, Suomen turkiseläinten kasvattajain liittoa, Suomen Ratsastajainliittoa, Suomen Kennelliittoa, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellista tiedekuntaa seka Paivittaistavarakauppa ry:ta. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja eräille muille
tahoille varattiin tuolloin tilaisuus osallistua kuulemistilaisuuteen. Suomen Hippos ry ja
Paliskuntain yhdistys antoivat asiassa kirjallisen lausunnon. Vuonna 201 1 työryhmä
jarjesti tilaisuuden, jossa kuultiin Finanssialan Keskusliiton ja vakuutusyhtiöiden edustajia ja johon kutsuttiin asiantuntijaksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
edustaja.
Työryhma on tilannut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselta selvityksen vaihtoehtoisista tavoista rahoittaa eläintautivahinkoja. Selvityksen "Eläintautivahinkojen
rahoitusvaihtoehdot; kaytannöt, kannustimet ja kustannukset" ovat laatineet vanhempi
tutkija Jaakko Heikkilä ja erikoistutkija Jarkko K. Niemi (MTT:n selvityksiä 168).
Työryhma on laatinut hallituksen esityksen muodossa ehdotuksensa uudeksi eläintautilaiksi, joka korvaisi voimassa olevan eläintautilain seka helposti leviävien elaintautien
vastustamisesta annetun lain. Lailla saadettaisiin elaintautien vastustamistyösta, johon
kuuluisivat elaintautien ennaltaehkäisy, eläinten terveydentilan ja elaintautien esiintymisen seuranta seka elaintautien havittamiseksi ja leviämisen estämiseksi tarvittavat
toimenpiteet. Työryhma on katsonut tarkoituksenmukaisimmaksi, että eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttöä, käsittelyä ja hävittämistä koskeva saantely irrotetaan ehdotetusta kokonaisuudesta ja kootaan uuteen lakiin, joka valmistellaan ehdotetusta laista
erillään.
Ehdotus ei merkitsisi merkittäviä sisallöllisia muutoksia voimassa olevaan eläintauteja
koskevaan saantelyyn. Voimassa olevan lainsäädännön perustuslainmukaisuuteen
liittyvät ongelmat kuitenkin poistettaisiin ja elaintautien vastustamisen painopistettä
siirrettäisiin nykyistä suuremmassa määrin elaintautien leviämisen estamisesta ja torjunnasta tautien ennalta ehkäisyyn. Viranomaisten välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa
koskevaa saantelya selkeytettaisiin. Laissa saadettaisiin viranomaistoiminnan johtamisesta kriisitilanteissa seka eläintautilailla taytantöön pantavissa unionin saadöksissa
tarkoitetun toimivallan jakautumisesta valvontaviranomaisten kesken. Voimassa olevan
eläintautilain mukainen korvausjärjestelmä säilytettäisiin pitkälti ennallaan. Elaintautivalvonnassa tarvittavia pakkokeinoja koskeva saantely uudistettaisiin. Työryhma ehdottaa lisäksi eräitä muutoksia rikoslakiin (3911889), maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annettuun lakiin (120311992) seka elainlaakintahuoltolakiin (76512009).
Koska lainsäädäntöön ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen, viranomaisten tehtäviin, yrityksiin tai kansalaisiin, työryhmä on
päätynyt sisallyttamaan lakiehdotusten vaikutusten arvioinnin osaksi ehdottamaansa
hallituksen esitystä.
Työryhmän ehdotukset koskevat laajaa ja monimutkaista asiakokonaisuutta, joka on
suurelta osaltaan harmonisoitu EU-tasolla. Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa
tulisi tehdä esityksen viimeistely, joka suoritettaisiin virkatyönä maa- ja metsatalousministeriössa. Eläintauteja koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ollaan parhaillaan
uudistamassa, mikä tulee merkitsemään kansalliseen saantelyyn muutostarpeita. Komission ehdotukset uusiksi saadöksiksi tullaan antamaan todennäköisesti vuoden 2012
loppupuolella. Työryhma katsoo, että valmisteilla olevat EU-tason muutokset olisi syytä
panna taytantöön vasta uudistettuun elaintautilainsaadantöön.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti maa- ja metsätalousministeriölle.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012
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Hallituksen esitys Eduskunnalle eläintautilaiksi seka
eraiksi siihen liittyviksi laeiksi
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan saadettavaksi uusi määrin elaintautien leviamisen estamisesta ja
eläintautilaki, joka korvaisi voimassa olevan torjunnasta tautien ennaltaehkaisyyn saataelaintautilain seka helposti leviävien elain- malla toimijoiden velvollisuudesta suojata pitautien vastustamisesta annetun lain. Lailla topaikkoja elaintautien leviamiselta. Toimisaadettaisiin elaintautien vastustamistyösta, joille, jotka vievät eläimiä tai niista saatuja
johon kuuluisivat elaintautien ennalta ehkai- tuotteita kuten elintarvikkeita Euroopan
sy,. elainten terveydentilan ja elaintautien unionin ulkopuolisiin maihin, saadettaisiin
esiintymisen seuranta seka elaintautien havit- rekisteröitymisvelvollisuus.
Ehdotus ei merkitsisi suuria muutoksia valtamiseksi ja leviamisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Ehdotetun lain sovelta- vontaviranomaisten tehtäviin. Viranomaisten
misalaan kuuluisivat lahtökohtaisesti kaikki välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa koskeeläimet ja kaikki sellaiset elaintaudit, jotka vaa saantelya kuitenkin selkeytettaisiin, ja
voivat tarttua elaimesta toiseen eläimeen tai useamman viranomaisen päällekkäistä toimiihmiseen. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi valtaa karsittaisiin. Hallintopäätösten tekoon
elainten tai niista saatavien tuotteiden tuon- liittyvät toimivaltuudet keskitettäisiin paaosin aluehallintovirastolle ja Elintarviketurtiin Euroopan unionin ulkopuolelta.
Laissa saadettavat velvollisuudet koskisivat vallisuusvirastolle, ja lakiin otettaisiin saanpaitsi elaintenpitajia, myös eräitä muita toi- nökset taudintorjunnan johtamisesta. Elainmijoita kuten eläimistä saatuja elintarvikkeita tautivalvontaan liittyviä tehtäviä voisivat hoijalostavia yrityksiä seka eläinkuljettajia ja taa viranomaisten lisäksi valtuutetut tarkasta-välittajia. Eläintautiepäilyja koskeva ilmoi- jat. Laissa saadettaisiin lisäksi eläintautilailla
tusvelvollisuus olisi ehdotuksen mukaan laa- täytäntöön pantavissa unionin asetuksissa tarja ja koskisi kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka koitetun toimivallan jakautumisesta laissa
työnsä tai harrastuksensa puolesta osallistui- tarkoitettujen valvontaviranomaisten kesken.
Voimassa olevan elaintautilain mukainen
sivat elainten hoitoon, käsittelyyn, pyyntiin,
tarkkailuun tai muuhun vastaavaan toimin- korvausjärjestelmä säilytettäisiin pääosin ennallaan. Lisaksi eläintautivalvonnassa tarvittaan.
Eläintaudit jaettaisiin ehdotuksen mukaan tavia pakkokeinoja koskeva sääntely uudisvastustettaviin, ilmoitettaviin ja muihin elain- tettaisiin.
Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi ottatauteihin. Vastustettavat eläintaudit jaettaisiin
kuten nykyisinkin helposti leviaviin, vaaralli- malla lakiin eläintaudin leviamisvaaran aihesiin ja valvottaviin eläintauteihin niiden tart- uttamista koskeva kriminalisointi. Maaseutuvuuden, leviavyyden ja taudin aiheuttamien tuelinkeinojen valituslautakunnasta annethaittojen perusteella. Ehdotettu laki ei mer- tuun lakiin tehtäisiin muutos, joka johtuisi
kitsisi merkittäviä sisallöllisia muutoksia elaintautilain mukaisia päätöksiä koskevan
voimassa olevaan eläintauteja koskevaan muutoksenhaun ohjaamisesta ehdotetun
sääntelyyn. Voimassa olevan lainsäädännön elaintautilain mukaisesti hallinto-oikeuksiin.
perustuslainmukaisuuteen liittyvat ongelmat Lisaksi elainlaäkintähuoltolakiamuutettaisiin
kuitenkin poistettaisiin muun muassa nosta- kunnaneläinlääkäreiden suoritteista perittavimalla yksilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia en maksujen perimistapaa koskevan ehdotukkoskevat perussaannökset asetustasolta lain sen vuoksi.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voitasolle. Eläintautien vastustamisen painopistettä myös siirrettäisiin entista suuremmassa maan päivänä kuuta 20 .
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YLEISPERUSTELUT

1
1.1

Nykytila

Eläintautien valvonta ja esiintymisen seuranta

Kansallinen lainsäädäntö

Eläinten terveysvalvonta liittyy pitopaikan
eläintautitilanteen aktiiviseen seurantaan.
Eläintautilain 12 d ja e §:ssä säädetään eläinten terveysvalvontaohjelmista, jotka voivat
Taustaa
olla pakollisia tai vapaaehtoisia. Pakollisia
Elaintautilaki (5511980) koskee elaintautien ohjelmia ovat lampailla ja vuohilla esiintyennakolta estämistä, tautitilanteen seurantaa, vän maedi-visnan ja scrapien valvontaan liiteläintauteihin liittyvien epailyjen selvittamis- tyvät ohjelmat. Vapaaehtoinen terveysvalta seka elaintautien torjuntaan ja leviamisen vontaohjelma on perustettu ainoastaan tarhaestämiseen liittyviä toimia. Lakia on muutet- tuissa peuroissa esiintyvien tautien valvomitu 13 kertaa. Muutokset ovat johtuneet muun seksi. Salmonellan valvomiseksi toteutetaan
muassa Suomen liittymisestä Euroopan ta- Euroopan unionin lainsäädännön velvoitteilousalueeseen ja myöhemmin Euroopan siin perustuvaa kansallista salmonellavalvonunioniin. Elintarviketurvallisuusviraston pe- taa, joka on toimijoita velvoittava.
Terveysvalvontaohjelmiin voi sisältyä
rustamisen yhteydessa vuonna 2006 lakiin
tehtiin viranomaisten toimivaltasäännöksiä elaintenpidossa noudatettavia menettelytapokoskevien muutosten lisäksi useita perustus- ja kuten elainten siirtoja, ruokintaa ja eläimillakiuudistuksesta johtuneita muutoksia ja li- le määräajoin tehtäviä tutkimuksia koskevia
säyksiä. Elaintautilain nojalla on annettu yli toimenpiteitä, määräyksiä tai rajoituksia.
90 asetusta ja pantu täytäntöön noin 50 Eu- Keskeisin osa terveysvalvontaa on elaintaudin varalta tehtävä säännönmukainen näytroopan unionin saädöstä.
teenotto, jonka avulla voidaan seurata elaintautitilannetta pitopaikassa. TerveysvalvonEläintaudit ja niiden luokitus
taohjelmat perustetaan maa- ja metsätalousEläintaudilla tarkoitetaan lain mukaan sel- ministeriön asetuksella. Ohjelmaan liittymilaista sairautta tai tartuntaa, joka voi siirtyä selle ja kuulumiselle voidaan asettaa edellyeläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen suo- tyksiä, jotka voivat koskea pitopaikan tuotanraan tai välillisesti. Laki koskee siten ainoas- tomuotoa taikka pitopaikassa pidettävien
elainten lukumäärää tai terveydentilaa.
taan tarttuvia eläintauteja.
Koko maan eläintautitilannetta seurataan
Tarttuvat eläintaudit jaetaan laissa neljään
ryhmään: helposti leviaviin, vaarallisiin, val- eläintautilain nojalla tehtävien ilmoitusten
vottaviin seka muihin eläintauteihin. Tautien sekä erilaisten seurantatutkimusten avulla.
luokittelu tapahtuu maa- ja metsätalousminis- Elaintautilain mukaan eläimen omistajilla ja
teriön asetuksella ja perustuu tautien tarttu- haltijoilla seka eläinlaäkareillä on velvollivuuteen ja leviävyyteen, taudin aiheuttamiin suus ilmoittaa eläintautia koskevasta epäilystaloudellisiin vaikutuksiin seka taudeista ih- tä laissa tarkoitetulle viranomaiselle. Eläinmisten terveydelle aiheutuvaan vaaraan. Hel- lääkäreiden tulee lisaksi kuukausittain raporposti leviävät, vaaralliset ja valvottavat elain- toida viranomaisille vastustettavista elaintaudit ovat lain mukaan vastustettavia elain- taudeista seka eräistä muista elaintaudeista.
tauteja, eli viranomaisilla on velvollisuus Viranomaisen velvollisuutena on ilmoittaa
ryhtyä niiden torjuntaan ja leviamisen estä- epäillyistä tai todetuista eläintaudeista ylemmiseen tarvittaessa. Muita eläintauteja kos- mälle viranomaiselle.
Elaintautilain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan
kevat laissa saadetyt ilmoitus- ja raportointinojalla toteutetaan seurantatutkimuksia, joivelvollisuudet.
den yhteydessa viranomaiset ottavat pitopaikoissa tarvittavia näytteitä eläintaudin varal1.1.1 Elaintautilaki

ta. Suuri osa tutkimuksista on Euroopan
unionin säädösten edellyttämää seurantaa,
jolla osoitetaan, että Suomi on vapaa tietyistä
eläintaudeista ja voi siten pysyttää voimassa
kyseisten tautien vastustamiseen liittyvät erityiset säännökset. Seurantatutkimuksia toteutetaan kuitenkin myös projektiluontoisesti
seka ennalta suunnitellusti esimerkiksi teurastamoissa, meijereissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Suomen yleistä elaintautitilannetta seurataan lisäksi elinkeinon ylläpitämiin
valtakunnallisiin elainten terveysvalvontaohjelmiin sisältyvien tutkimusten avulla seka
tutkimalla näytteitä, joita elainten omistajat
tai eläinlääkärit lähettävät Elintarviketurvallisuusvirastoon elaimen sairauden syyn selvittämiseksi.
Toiminta taudinpurkauksissa
Säännökset elaintautiepailyjen selvittamiseen seka taudinpurkausten hallintaan liittyvistä toimenpiteistä perustuvat pääasiassa
elaintautilain 8, 12 ja 13 §:aan seka niiden
nojalla annettuihin maa- ja metsatalousministeriön asetuksiin, joita on useita kymmeniä.
Asetukset koskevat yleensa vain yhden elaintaudin vastustamista, sillä tautien vastustamistoimenpiteissa on eläintautikohtaisia eroja. Asetuksilla on puolestaan pantu taytäntöön unionin lainsäädäntöön sisältyvät elaintautikohtaiset direktiivit.
Eläintaudin diagnoosi perustuu yleensa laboratoriotutkimuksiin yhdistettyinä elaimella
havaittuihin oireisiin, tosin taudit voivat
myös esiintyä piilevina ilman havaittavia oireita. Elaintaudin vastustamiseksi toteutettavat toimenpiteet riippuvat elaintaudin luonteesta ja taudin aiheuttajasta. Eläintautilain
nojalla vastustettavissa taudeissa ei paasaantöisesti käytetä lääkitysta elaimen hoitamiseksi, vaan tauti pyritään poistamaan pitopaikasta suunnitelmallisilla toimenpiteillä kuten
tyhjentamalla ja desinfioimalla pitopaikka.
Lievempien tautien yhteydessä ryhdytään ainoastaan toimenpiteisiin sen estämiseksi, ettei tartunta pääse leviämään muihin pitopaikkoihin, luonnonvaraisiin eläimiin tai ihmisiin.
Toimenpiteiden kohdentamiseksi on tärkeaa selvittää tartunnan lähde seka ne pitopaikat ja tuotteet, joihin tartunta on mahdollisesti jo ehtinyt levitä. Taudin leviäminen pito-

paikkojen ulkopuolelle pyritään estämään
elainten kuljetuskielloilla ja -rajoituksilla.
Viranomaisten on myös mahdollista kieltää
eläimistä saatavien tuotteiden kuten lihan ja
maidon seka elainten kanssa kosketuksissa
olleiden rehujen ja tarvikkeiden luovuttaminen pitopaikasta seka rajoittaa pitopaikassa
kayvien henkilöiden muuta kuin valttamatönta liikkumista. Helposti leviävien elaintautien
kyseessä ollen on yleensa välttämätöntä lopettaa kaikki tilalla olevat taudille alttiit
eläimet seka perustaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella pitopaikkaa yrnparöivia vyöhykkeitä, joilla rajoitetaan elainten
liikkumista ja kuljettamista seka valvotaan
elainten terveydentilaa. Vyöhykkeiden perustamisen edellytyksistä seka vyöhykkeillä
noudatettavista kielloista ja rajoituksista saädetaan elaintautilain 13 §:n nojalla annetussa
valtioneuvoston asetuksessa seka elaintautikohtaisissa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksissa. Pitopaikkaan kohdistetut kiellot
ja rajoitukset kumotaan, kun taudin leviamisen vaara on poistunut esimerkiksi elainten
parannuttua tartunnasta tai tartuntaa levittavien elainten lopettamisen myötä.
Jos elaintauti on niin laajalle levinnyt, että
sen vastustaminen entisin keinoin ei ole enää
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon vastustamisesta saatavat hyödyt ja siihen kaytettavat resurssit, eläintaudin luokitusta voidaan
muuttaa. Jos taas maassa epäillään tai todetaan esiintyvän sellainen uusi vakava elaintauti, jota Suomessa ei ole aiemmin esiintynyt ja jonka kaikkia vaikutuksia tai leviamistapoja ei viela tunneta, eläintautia voidaan
ryhtyä vastustamaan, vaikkei sitä olisi viela
luokiteltu helposti leviavaksi, vaaralliseksi
tai vastustettavaksi elaintaudiksi.
Viranomaisjärjestelma
Eläintautilaissa tarkoitettuja viranomaisia
ovat maa- ja metsätalousministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirastot
seka kunnaneläinlääkärit ja tarkastuseläinlääkärit. Viranomaisten, erityisesti aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin, toimivalta elaintautien leviämisen estamiseen ja
torjuntaan liittyvien tehtävien osalta on lain
perusteella pitkälti päällekkäistä. Aluehallintovirasto ja kunnaneläinlääkärit suorittavat
molemmat elainten keinollisen lisäämisen

seka elainten ja tuotteiden maan rajat ylittävien siirtojen valvontaan liittyvia tehtäviä.
Lisaksi molemmat viranomaiset huolehtivat
elaintautien torjunnasta. Viranomaisten tehtavanjakoa on tarkennettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla.
Elintarviketurvallisuusvirasto
huolehtii
useista valtakunnallisista elaintautien vastustamiseen liittyvista tehtävistä, päättää elaintautilain nojalla maksettavista korvauksista
seka hoitaa eraita rekistereihin liittyvia tehtäviä. Sillä on kuitenkin myös toimivaltaa päättää elainten tutkimisesta ja lopettamisesta seka monista elaintenpitoa koskevista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä.
Lisaksi Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa oleva tarkastuseläinlääkäri huolehtii
eläintautivalvontaan liittyvista tehtavista teurastamossa. Maa- ja metsatalousministeriölle
kuuluu lain täytäntöönpanon ja noudattamisen ylin ohjaus ja valvonta.
Eläintautilain 5 4 mahdollistaa tarpeen vaatiessa myös virka-alueiden rajat ylittävän viranomaistoiminnan. Laaninelainlaakarin toimivalta ryhtyä laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin muualla kuin virka-alueellaan voi
perustua Elintarviketurvallisuusviraston maaraykseen ja kunnanelainlaakarin toimivalta
aluehallintoviraston maaraykseen. Laaninelainlaakari ja kunnaneläinlääkäri ovat lisäksi lain taytantöönpanoon liittyvissä tehtävissä velvollisia noudattamaan Elintarviketurvallisuusviraston antamia määräyksiä.
Kunnanelainlaakareista on lisäksi muodostettu valmiuseläinlääkäreiden ryhmä, jota on
erikseen koulutettu kaikkein vakavimpien
elaintautien vastustamistoimenpiteisiin ja
joiden on kriisitilanteessa ensisijaisesti tarkoitus osallistua epidemian torjumiseen aluehallintoviraston johdolla. Lisaksi eläintautilain 5 5:ssa saadetaan, että lain täytäntöönpanoon liittyvä toimeenpaneva tehtävä kuten
elainten tappaminen tai alueen eristäminen
voidaan tarvittaessa antaa myös muulle elainlääkärille kuin kunnan- tai laäninelainlaakarille.
Ahvenanmaan itsehallintolain (1 1441199 1)
mukaan kotieläinten tarttuvien tautien vastustamiseen liittyvät asiat kuuluvat valtakunnan
lainsäädäntövaltaan. Tällaisiin asioihin liittyvät viranomaistehtavat hoitaa lain 30 §:n
mukaan kuitenkin valtakunnan viranomaisten
sijasta maakunnan hallitus.

Elainten ja elainperaisten tuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin valvonta
Elaintautilain 13 §:n mukaan elainten, eläimista saatavien tuotteiden, elaimista peräisin
olevien jätteiden seka eläintauteja mahdollisesti levittavien muiden esineiden ja tavaroiden luovutuksesta, kuljetuksesta, maastaviennistä, maahantuonnista ja kauttakuljetuksesta saadetaan valtioneuvoston asetuksella.
Pykälän mukaan valtioneuvosto voi asetuksella siirtää asetuksenantovaltaa edelleen
maa- ja metsatalousministeriölle. Eläintautilaki ja sen nojalla annetut säädökset eivät
kuitenkaan koske Euroopan unionin ulkopuolelta tuotaviin eläimiin tai tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia eika näiden elainten tai
tuotteiden tuontiin liittyvia tarkastusmenettelyja, silla niistä saadetaan elainlaakinnallisessa rajatarkastuksesta annetussa laissa
(1 19211996). Unionin ulkopuolelle suuntautuvaan elainten ja tuotteiden vientiin laki sen
sijaan soveltuu. Elintarvikkeiden unionin sisäiseen kauppaan liittyviin vaatimuksiin ja
niiden valvontaan sovelletaan eläintautilain
sijasta elintarvikelakia (2312006).
Elainten ja elainperaisten tuotteiden maahantuontia ja maastavientiä koskevat saannökset perustuvat Euroopan unionin lainsaadantöön, silla unionin jasenvaltioiden, jaljempana jasenvaltio,välisiin elainten ja eläimistä saatujen tuotteiden siirtoihin sovellettavat elainten terveyttä koskevat vaatimukset
on eraita poikkeuksia lukuun ottamatta harmonisoitu.
Sisamarkkinoille tarkoitettujen elainten tai
eraiden tuotteiden kuten alkioiden, sukusolujen ja eraiden elaimista saatujen sivutuotteiden mukana on oltava virallinen terveystodistus, joka laaditaan ja lähetetään niin kutsutussa TRACES-tietojärjestelmässä.TRACES
on kehitetty varmistamaan elävien elainten ja
elainperaisten tuotteiden jaljitettavyys ja valvonta niin unionin sisäisessä kaupassa kuin
tuonnissa unionin ulkopuolisista maista. Todistuksen antaa siirrettavista elaimista tai
tuotteista riippuen kunnanelainlaakari, tarkastuselainlaakari tai aluehallintovirasto, ja
siitä välittyy tietojärjestelmän avulla tieto
vastaanottavan jasenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle.
Elaintautilain 12 g §:n mukaan vastustettaVan tai uuden vakavan eläintaudin leviämisen

vaaraa aiheuttavia elaimia ja tuotteita voi
tuoda toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai
viedä Suomesta toiseen jäsenvaltioon vain
toimija, joka on rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin.
Eräitä elaimia, alkioita, sukusoluja tai sivutuotteita toisesta jäsenvaltiosta tuovalle toimijalle on maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella lisaksi säädetty tuontia koskeva
ennakkoilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus on
tehtävä viimeistään erän saapumista edeltävänä arkipäivänä.
Viranomaisten on sallittua tarkastaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tuotuja eläimiä tai
tuotteita vain pistokoeluontoisesti. Kuitenkin
elainten maahantuojalla on aina velvollisuus
tarkastaa eläimet, niiden mukana seuraavat
viralliset terveystodistukset ja muut asiakirjat
heti elainten maahantulon yhteydessä. Tuojan on myös välittömästi ilmoitettava viranomaiselle eläimillä esiintyvistä sairauden oireista tai asiakqoissa ilmenneistä puutteista.
Eläimet, jotka on tuotu maahan säännösten
vastaisesti, voidaan palauttaa lähtömaahan,
lopettaa taikka asettaa eläintautilain mukaisesti hyväksyttyyn karanteeniin. Tällä hetkellä Suomessa ei kuitenkaan ole yhtään karanteenipalveluja yleisesti tarjoavaa karanteenia.
Vaatimukset, jotka koskevat elainten ja
elaimista saatujen tuotteiden vientiä Euroopan unionin ulkopuolelle, perustuvat pääosin
vastaanottavan valtion lainsäädäntöön. Euroopan unioni on myös sopinut vientiehdoista eräiden unioniin kuulumattomien valtioiden kanssa. Suomen viranomaiset tarkastavat
vientierät silloin, kun vientierän mukana on
vastaanottavan valtion asettamien vaatimusten mukaan oltava viranomaisen myöntämä
vientitodistus eika tätä voida myöntää tarkastusta suorittamatta.

terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o
177412002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 106912009, jäljempänä sivutuoteasetus. Sivutuotteet jaetaan niihin liittyvän riskin perusteella kolmeen luokkaan. Jokaista luokkaa koskevat omat tuotteiden
kayttöön, käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät vaatimuksensa.
Sivutuotteita kasittelevillä, hävittävillä ja
varastoivilla laitoksilla tulee sivutuoteasetuksen mukaan olla toimivaltaisen viranomaisen
hwäksvntä.
a
,.,ia niiden on oltava viranomaisen
6lvonnassa. Sivutuoteasetuksessa on myös
laitoksen omavalvontaan liittyviä velvoitteita.
Eläintautilain 12 f §:ssä saadetaan sivutuoteasetuksen tarkoittamista toimivaltaisista
viranomaisista. Mainitun pykalän ja eläintautilain 12 §:n nojalla annetuilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla on lisaksi annettu muita sivutuoteasetuksen täytäntöönpanon
edellyttämiä täydentäviä säännöksiä sivutuotteita käsittelevien laitosten hyväksymisestä ja
valvonnasta. Sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoon liittyvia säädöksiä sisältyy myös
eräisiin muihin lakeihin kuten lannoitevalmistelakiin (53912006).
Itsestään kuolleiden tai lopetettujen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen pitopaikoista keräilyä varten on
luotu valtion osittain rahoittama järjestelmä,
jonka avulla kuolleet tuotantoeläimet voidaan
havittaa sivutuoteasetuksen mukaisesti. Järjestelmään myönnetään valtionavustusta
vuosittain noin 4,8 miljoonaa euroa. Keräilyjärjestelmä ei kuitenkaan kata koko maata,
sillä sivutuoteasetuksen mukaan tietyt syrjäisiltä alueilta peräisin olevat sivutuotteet voidaan havittaa myös muualla kuin kasittelylaitoksessa eli hautaamalla pitopaikan alueella.

Elaimista saatavien sivutuotteiden käsittely,
käyttö ja valvonta

Korvausjärjestelmä

Eläimistä saatavien sivutuotteiden kuten
kuolleiden elainten, niiden osien sekä muuhun kayttöön kuin elintarvikkeeksi tarkoitettujen elaimista saatujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta, käsittelystä, kaytöstä,
markkinoille saattamisesta ja havittämisestä
sekä niiden valvonnasta saadetaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien si-otteiden
ja niistä johdettujen tuotteiden

Eläintautilain 16 §:n mukaan valtion varoista maksetaan eläintaudin torjumiseksi
välttämättömät puhdistus-, desinfioimis- ja
tappamiskustannukset sekä raadon tai muun
esineen hävittämistöistä seka näihin töihin
käytetyistä aineista ja tarvikkeista aiheutuneet kustannukset. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää,
että nämä kustannukset suorittaa kokonaan

tai osittain elaimen omistaja. Pitopaikan saneeraukseen liittyvat kustannukset ovat toimijan vastuulla lähtökohtaisesti silloin, kun
kyseessä on valvottava eläintauti.
Eläintautilain 17 §:n mukaan elaimen
omistajalla on oikeus saada valtiolta taysi
korvaus eläimestä, jonka viranomainen on
määrännyt tapettavaksi tai joka on kuollut viranomaisen määräämän toimenpiteen seurauksena. Poikkeuksena ovat elaimet, jotka
ovat selvästi saaneet tartunnan maan rajojen
ulkopuolelta. Korvata voidaan lain mukaan
myös sellaisten elainten arvo, jotka ovat
kuolleet itsestään eläintautiin, jonka johdosta
muut saman karjan elaimet on määrätty tapettaviksi. Eläintautilain 18 §:n mukaan
omistajalla on lisaksi oikeus saada taysi korvaus omaisuudesta, joka on vaarallisen tai
helposti leviävän eläintaudin johdosta otettu
näytteeksi tutkimuksia varten tai viranomaisen määräyksestä hävitetty tai käsitelty siten,
että omaisuus on vahingoittunut tai pilaantunut.
Eläintautilain mukaan korvausta maksetaan
valtion varoista myös eläimestä, joka tapetaan omistajan hakemuksesta. Omistajan hakemuksesta eläimiä määrätään tapettaviksi
lähinnä tilanteissa, joissa pitopaikkaan kohdistetut, elainten siirtämistä ja tuotteiden luovuttamista koskevat kiellot ja rajoitukset ovat
taudin vastustamiseksi riittäviä, mutta joissa
kieltojen ja rajoitusten voimassaolosta aiheutuu eläintuotannolle merkittäviä tappioita.
Korvaus voi olla enintään kolme neljäsosaa
elaimen käyvästä arvosta vähennettynä teurasarvolla tai jäännöskäyttöarvolla.
Eläintautilain 20 §:ssä saadetaän lisaksi taloudellisen vahingon korvaamisesta. Eläimen
omistajalle aiheutunut, hänen toimeentuloaan
merkittävästi vaikeuttava taloudellinen vahinko voidaan korvata valtion varoista, jos
elaintautilain perusteella annetut maaraykset
tai suoritetut toimenpiteet estävät tai vaikeuttavat eläintenpitoa. Korvauskaytännön ja lain
esitöiden mukaan pykalän soveltamisen edellytyksenä on, että eläintenpito muodostaa hakijan pääasiallisen tai oleellisen toimeentulon
ja että korvauksen perusteena olevat määräykset ovat johtuneet helposti leviavästä tai
vaarallisesta eläintaudista. Erityisistä syistä
on korvausta voitu suorittaa myös silloin,
kun maaraykset tai toimenpiteet ovat johtuneet valvottavasta eläintaudista.

Taloudellisen vahingon korvaamista koskevat säännökset ovat tulkinnanvaraisia siltä
osin kuin on kyse maa- ja metsätalousministeriön asetuksella perustetulla vyöhykkeella
noudatettavien kieltojen ja rajoitusten aiheuttamista vahingoista. Jotta vyöhykkeella sijaitsevat pitopaikat eivät olisi joutuneet taloudellisesti huonompaan asemaan kuin pitopaikka, jossa tauti on todettu, korvauksia on
maksettu myös vyöhykkeillä noudatettavien
kieltojen ja rajoitusten aiheuttamista vahingoista. Taloudellisen vahingon korvaaminen
on kuitenkin elaintautilain mukaan aina harkinnanvaraista.
Korvausten maksamisesta päättää Elintarviketurvallisuusvirasto hakemuksesta. Elaintautilain 2 1-2 1 b §:ssä säädetään lisaksi korvausoikeuden menettämisestä, korvausten takaisinperinnästä sekä valtion takautumisoikeudesta sitä toimijaa kohtaan, joka on tahallaan tai tuottamuksellisesti levittänyt eläintautia muiden omistamiin eläimiin.
Maksut
Eläintautilain 15 §:n mukaan maksullisia
ovat tarkastukset ja toimenpiteet, jotka aiheutuvat elaimen tai tavaran tuonnista, viennistä
tai kuljetuksesta, vapaaehtoisesta elainten
terveysvalvontaohjelmasta taikka tarhattujen
sorkkaeläinten pakollisesta terveysvalvontaohjelmasta. Muihin pakollisiin terveysvalvontaohjelmiin liittyvat tarkastukset ja toimenpiteet ovat maksullisia silloin, kun Suomea sitova kansainvälinen sopimus tätä edellyttää. Pykälää on tulkittu siten, että muut
kuin mainitut valvontatoimet ovat olleet lähtökohtaisesti maksuttomia. Maksuttomuus on
koskenut eläintautiepäilyn selvittämiseksi
tehtäviä ja taudinpurkausten hallintaan liittyviä tarkastuksia, näytteenottoja ja laboratoriotutkimuksia, mutta myös karjuasemien ja
sonniasemien valvontaa seka vesiviljelylaitosten ja tiettyjen perkaamojen valvontaa.
Lupiin ja hyväksymisiin liittyvistä päätöksistä on sen sijaan peritty maksuja valtion maksuperustelain (15011992) mukaisesti. Elaintautilain 15 §:ssä saadetaän lisaksi, että kunnaneläinlääkärillä on oikeus periä itselleen
asetuksella säädetyn suuruinen maksu suorittarnastaan, maksulliseksi säädetystä toimenpiteestä.

Muut saannökset

osittain maan hyvänä pysyneestä elaintautitilanteesta. Pääasiallisena syynä lain soveltaElaintautilain 12 c §:n mukaan toimijat matta jäämiseen on kuitenkin lain paallekkäiovat velvollisia pitämään tarvittavia luetteloi- syys elaintautilain kanssa seka sääntelyn
ta omistamistaan, hallussaan olevista, kuljet- keskeisten osien vanhentuneisuus suhteessa
tamistaan, ostarnistaan tai luovuttamistaan Euroopan unionin saadöksiin.
eläimistä. Pykalassa säädetään myös toimiLain mukaan eläinkulkutaudin leviämisen
joiden velvollisuudesta antaa viranomaisille estämiseksi voidaan perustaa maa- ja metsalain toimeenpanoa ja valvontaa varten tarvit- talousministeriön asetuksella tartunta-alue ja
tavat tiedot.
suojavyöhyke, jotka yhdessä muodostavat
Vesiviljelytoiminnan harjoittaminen on torjunta-alueen. Alueilla on noudatettava
elaintautilain 14 a §:n mukaan eräitä poikke- laissa säädettyja kieltoja ja rajoituksia, ellei
uksia lukuun ottamatta luvanvaraista samoin alueen tai vyöhykkeen perustamista koskekuin tietyilta rajoitusten kohteena olevilta vassa asetuksessa ole rajattu niiden soveltaalueilta peräisin olevien kasvatettujen kalojen misalaa. Lääninelainlääkäri voi yksittaistapaperkaaminen elintarvikelain mukaisesti hy- uksessa myöntää luvan poiketa alueella tai
väksytyssä elintarvikehuoneistossa. Lupavi- vyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai raranomaisena toimii Elintarviketurvallisuusvi- joituksesta.
Helposti leviavien elaintautien vastustamirasto.
Elaintautilain pakkokeinoja koskeva saan- sesta annettu laki on valtiopäiväjärjestyksen
tely on vahaista. Teettamisuhalla voidaan te- 67 §:n mukaisesti perustuslain saatamisjärhostaa maahan tuotuja tuotteita koskevia jestyksessa kasitelty niin sanottu poikkeuslamääräyksiä. Lisäksi lupien ja hyvaksymisten ki. Se sisältää voimakkaita puuttumiskeinoja
peruuttamisesta on laissa saannökset. Elain- perusoikeuksiin elaintautien vastustamiseksi,
tautilain tai sen nojalla annettujen säännösten muun muassa mahdollisuuden sulkea oppilairikkomisesta voidaan lain 23 §:aan sisältyvän toksia seka rajoittaa henkilöiden liikkumista
rangaistussäännöksen mukaan tuomita sak- seka tilaisuuksien ja kokoontumisten järjeskorangaistus tai enintaan vuoden mittainen tämistä. Laissa on myös saännöksia, jotka
vankeusrangaistus. Lakiin ei sisälly muutok- koskevat teurastamojen, rehutehtaiden ja
senhakua koskevia saännöksia, mutta maa- muiden laitosten toimintaa elaintautikriiseisseutuelinkeinojen valituslautakunnasta anne- sa.
Lain mukaiset viranomaistehtavat kuuluvat
tun lain (120311 992) 1 §:n mukaan elaintautilain nojalla annettuihin päätöksiin haetaan samoille viranomaisille kuin elaintautilain
muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen mukaiset viranomaistehtavat. Lain 2 8:ssa
valituslautakuntaan.
säädetään lisäksi työvelvoitteesta niitä 6lanteita varten, joissa viranomaisten voimavarat
1.1.2 Helposti leviävien elaintautien vastuseivät riita laajalle levinneen eläinkulkutaudin
tamisesta annettu laki
vastustamiseen. Tällöin maassa vakituisesti
asuvat, alle 50-vuotiaat eläinlääkärit seka
Helposti leviavien elaintautien vastustami- eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on valiaisesta annettua lakia (48811960) voidaan so- kainen oikeus harjoittaa elainlaakarinammatveltaa elaintautilain lisäksi tilanteissa, joissa tia, voidaan Elintarviketurvallisuusviraston
helposti leviavaa eläintautia esiintyy maassa päätöksellä määrätä hoitamaan tautitilanteen
tai uhkaa levitä maahan. Lakia voidaan so- vuoksi välttämättömiä elainlaakarin tehtäviä
veltaa myös silloin, kun on kyse muusta kuin enintaan kahden kuukauden ajaksi. Työveleläinkulkutaudista johtuvasta elainten jouk- voitetta koskevat lain saännökset kuten eräät
kosairastumisesta tai -kuolemasta tai sellai- muutkin lain saännökset on uudistettu vuonsesta eläinten tartunnasta tai saastumisesta, na 2006 (L 30412006).
josta on terveydellistä vaaraa ihmisille. Lakia
ei ole kuitenkaan koskaan käytetty viimeksi 1.1.3 Elainlaakintahuoltolaki
mainituissa tilanteissa kuten sateilyonnettomuuksissa. Myös muilta osin lain soveltamiEläintautien ennaltaehkäisyn ja varhaisen
nen on jäänyt erittäin vähäiseksi, mika johtuu havaitsemisen kannalta on olennaista, että

Suomessa on valtakunnallisesti kattava elain- jeihin kuuluvien elainten keinollista lisaamislaakintahuoltopalvelujen verkosto, josta on ta saa harjoittaa vain ministeriön luvalla tai
saatavilla elainten terveydenhuoltopalveluja määräämin edellytyksin. Alernmanasteisilla
seka elainlaakarinapua myös paivystysaika- saannöksilla lupavaatimus on määritelty kosna. Palvelujen tuottamisesta vastaavat elain- kemaan nautojen, sikojen, lampaiden, vuohilaakintahuoltolain (76512009) mukaan kun- en, hevosten ja kettujen keinollista lisaamisnat ja niissä toimivat kunnanelainlaakarit. ta. Lisaksi hevostalouslain 5 §:n mukaan heTaydentavaa palvelua on saatavilla yksityisil- vosten keinollinen lisääminen edellyttää lähta elainlaakareilta.
tökohtaisesti maa- ja metsatalousministeriön
Elainlaakintähuoltolaissa säädetään kunnan lupaa. Keinollisella lisaamisella tarkoitetaan
velvollisuudesta tuottaa elainlaakaripalvelui- mainittujen lakien mukaan keinosiemennysta sekä yksityisen elainlaakintahuollon val- toimintaa tai alkionsiirtotoimintaa. Keinovonnasta. Kunnan järjestämisvastuulla ole- siemennystoiminnalla puolestaan tarkoitetaan
viin elainlaakaripalveluihin katsotaan kuu- siemennesteen keraamista, kasittelya, sailytluvaksi paitsi varsinaisen elainlaakarinavun tamista ja elainten keinosiementamistä ja almyös elainlaakinnallisten todistusten antami- kionsiirtotoiminnalla alkioiden tai munasolunen seka ennalta ehkaiseva terveydenhuolto- jen keraamista, kasittelya, sailytysta ja siirtoa
työ. Elainlaakintahuoltolaissa on lisaksi elaimesta toiseen.
säännöksiä kunnan tuottamista elainlaakariEläintautien vastustamisen kannalta kespalveluista perittavista paikkioista ja korva- keisia ovat kotielainjalostuslain 6 §:n 1 mouksista seka elainlaakintähuollon suunnitte- mentin ja hevostalouslain 5 §:n 1 momentin
valtuussaannökset, joiden nojalla eräät keilusta.
Kunnanelainlaakarin asema elaintauti- ja nosiemennys- ja alkionsiirtotoimintaan kuuelainsuojelulain mukaisena valvontaviran- luvat toiminnot on saadetty maa- ja metsataomaisena perustuu mainittujen lakien ohella lousministeriön asetuksilla myös erikseen luelainlaakintahuoltolain säännöksiin. Elain- vanvaraisiksi. Säännösten nojalla on pantu
laakintahuoltolain 15 §:n mukaan kunnan täytäntöön ne Euroopan unionin säädökset,
tehtävänä on huolehtia kunnanelainlaäkäreil- joiden mukaan unionin sisäiseen kauppaan
le säädettyjen tai lain nojalla maarattyjen tarkoitetun sonnin, karjun tai oriin sperman
valvontatehtävien hoidon edellytysten ja rjes- tulee olla kerätty ja kasitelty tata tarkoitusta
tamisesta alueellisen suunnitelman ja valta- varten hyväksytylla keinosiemennysasemalla
kunnallisen ohjelman mukaisesti. Kunnan tu- seka varastoitu tarkoitusta varten hyvaksytyllee ylläpitää tarpeellista maara kunnanelain- 1a keinosiemennysasemalla tai hykaksy&sa
laakarin virkoja, jotka voivat olla kuntien tai s~ermavarastossa.Lisaksi nautaelainten. sikuntayhtymien yhteisiä. Elainlaakintahuolto- kojen, lampaiden, vuohien ja hevosten álkilain 22 §:n mukaan valtion varoista makse- oiden kerays ja tuotanto on saadetty unionin
taan kunnalle korvaus elaintauti- ja elainsuo- lainsäädännön edellyttamalla tavalla luvanjeluvalvontaan liittyvien kunnanelainlaakarin varaiseksi silloin, kun kerätyt tai tuotetut altehtavien hoitamisesta. Korvauksen perus- kiot on tarkoitus saattaa markkinoille toisessa
teena ovat kunnalle tehtavien hoidosta aiheu- jäsenvaltiossa.
Kotielainjalostuslain ja hevostalouslain
tuneet välittömät kustannukset. Korvausta ei
makseta niistä tehtävistä, joista kunnan- mukaan maa- ja metsatalousministeriö vastaa
elainlaakarilla on oikeus periä maksu toimi- lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvonnasta. Valjalta.
vonnassa se voi kayttaa apunaan alaisiaan viranomaisia ja jalostustoimintaa harjoittavia
1.1.4 Kotielainjalostuslakija hevostalouslaki
yhteisöjä seka kotielainjalostuslakiin liittyEläinten keinollisesta lisäämisestä saade- vän valvonnan kyseessa ollen myös maaseutaän kotielainjalostuslaissa (79411993) ja he- dun neuvontajarjestöja seka kyseessa olevaan
vostalouslaissa (79611993) seka niiden nojal- valvontatehtavaan valtuuttamiaan henkilöitä.
la annetuissa alernmanasteissa saadöksissa. Kotielainjalostuslakiin ja hevostalouslakiin
Kotielainjalostuslain 6 §:n mukaan maa- ja sisältyvät lisaksi säännökset elainten polveumetsatalousministeriön maäraamiin elainla- turnista ja perinnöllistä arvoa koskevien tie-

tojen rekisteröimisesta kantakirjaan tai muuhun vastaavaan rekisteriin seka jalostuselainten kaupasta ja maahantuonnista seka niihin
liittyvista elainten polveutumista koskevista
todistuksista.
1.1.5 Laki elaintunnistusjarjestelmasta
Elaintunnistusjärjestelmasta annetussa laissa (23812010) säädetään elaimista vastuussa
olevien toimijoiden, elainten pitopaikkojen
seka elainten tunnistamisesta, rekisteröimisesta ja jaljittamisesta. Lain perusteella pidetään elaintenpitaja- ja elainvalittajarekisteriä
seka pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisteria. Laissa tarkoitetuilla toimijoilla on
velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle rekisteriin merkittäviä tietoja. Laissa saadetaan
myös toimijoiden velvollisuudesta merkitä
omistuksessaan tai hallinnassaan syntyneet,
maarattyihin eläinlajeihin kuuluvat elaimet
tunnistimilla seka pitää luetteloa omistuksessaan tai hallinnassaan olevista, tiettyihin lajeihin kuuluvista elaimista eläinlaji- ja pitopaikkakohtaisesti.

1.1.6 Laki elainlaakinnallisesta rajatarkastuksesta
Elainlaakinnällisesta rajatarkastuksesta annetussa laissa saadetaan Euroopan unionin
ulkopuolelta Suomeen tuotaville tai Suomen
alueen kautta edelleen muualle Euroopan
unionin alueelle tai unionin ulkopuolelle kuljetettaville elaimille ja tavaroille eläintautien
vastustamiseksi seka elintarvikkeiden ja rehujen hygieenisen laadun turvaamiseksi asetettavista vaatimuksista. Lisäksi laissa saadetaän tuonnin tai kauttakuljetuksen yhteydessä
rajatarkastusasemalla tehtävästä elainlaakinnallisesta tarkastuksesta.
Elainlaakinnällisen rajatarkastuksen suorittaa Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa oleva rajaeläinlääkäri tai muu elainlaaKari, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto on
valtuuttanut tehtävää varten. Jos tuontierä ei
täytä sitä koskevia vaatimuksia, erä on maarattava vietäväksi maasta, asetettavaksi eristykseen tai karanteeniin, käytettäväksi tai kasiteltavaksi rajaeläinlääkärin hyväksymällä
tavalla taikka lopetettavaksi tai havitettavaksi.

Elainlaäkinnallista rajatarkastusta ei tehdä
kaikille lain tarkoittamille elaimille ja tavaroille, vaan osa elaimista ja tavaroista tarkastetaan maa- ja metsätalousministeriön maaraamassa tullitoimipaikassa osana muuta tullivalvontaa. Maa- ja metsatalousministeriön
asetuksilla on määritelty ne elaimet ja tuotteet, joita ei tarvitse toimittaa elainlaakinnalliseen rajatarkastukseen.
Lakiin sisältyvät lisäksi säännökset niiden
tilanteiden varalta, joissa maahan jo tuotuihin
eläimiin tai tavaroihin myöhemmin todetaan
tai epäillään liittyvän eläintaudin leviämisen
vaaraa. Elintarviketurvallisuusvirasto voi tallöin määrätä eläimiä tai tavaroita koskevista
valttamattömista toimenpiteistä kuten maasta
poistamisesta, eristämisestä, karanteenista
taikka elainten lopettamisesta tai tuotteiden
havittamisesta.
1.1.7 Muu kansallinen lainsäädäntö
Elintarvikelain yhtenä tavoitteena on suojata kuluttajia elintarvikemääräysten vastaisten
elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta. Elintarvikemaarayksi11a viitataan elintarvikelakiin ja sen nojalla annettuihin saännöksiin seka useisiin Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksiin, joiden täytäntöönpanoa
elintarvikelaki koskee. Terveysvaaralla puolestaan tarkoitetaan mitä tahansa biologista,
kemiallista tai SIsikaalista tekijää tai tilaa,
joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden, myös eläintautia ainakin silloin, kun
se voi sairastuttaa ihmisen. Elintarvikelakiin
sisältyy säännöksiä elintarvikkeita, elintarvikehuoneistoja tai alkutuotantopaikkoja koskevista vaatimuksista seka elintarviketuotantoon käytettävien elainten terveydentilaan ja
käsittelyyn liittyvista vaatimuksista. Elintarvikehuoneistoilta edellytetään eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisen hyväksyntää, ja alkutuotantopaikasta seka siellä
harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä viranomaiselle ilmoitus. Elintarvikelaissa ja elintarvikkeita koskevissa unionin saadöksissa
saadetaan myös elintarvikkeiden jaljitettavyydesta, elintarvikkeita koskevasta kirjanpidosta, elintarvikealan toimijan velvollisuudesta omavalvontaan, elintarvikkeita koskevasta laboratoriotoiminnasta, muista Euroopan unionin jasenvaltioista tuotavien elintarvikkeiden valvonnasta seka lihantarkastuksen

suorittamisesta teurastamoissa. Elintarvikevalvonnasta vastaavia keskeisimpiä viranomaisia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto,
aluehallintovirastot seka kunta.
Kalastuslain (28611982) 95 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi
kalakannan suojelemiseksi taikka tarttuvien
kala- ja raputautien leviämisen estamiseksi
määräajaksi tai toistaiseksi antaa kieltoja tai
määräyksiä, jotka koskevat kalojen, rapujen
tai madin vientiä, tuontia, kuljetusta, varastointia tai kauppaa taikka niiden pyynnissä,
varastoinnissa ja kuljetuksessa kaytettyjen
valineiden käsittelyä tai siirtämistä toiselle
paikkakunnalle. Säännöstä on käytetty muun
muassa rapuruton torjunnassa. Kalastuslakia
ollaan parhaillaan uudistamassa.
Eläinten lääkitsemisestä annettua lakia
(6 1711997) sovelletaan lääkkeiden ja muiden
elainten käsittelyssä kaytettavien aineiden
seka elainten laakitsemisessä kaytettavien valineiden käyttöön eläimille. Lisaksi lakia sovelletaan näiden aineiden ja valineiden valvontaan. Lakiin sisältyy säännöksiä muun
muassa laakkeiden sallituista kayttötavoista,
laakkeiden, aineiden ja valineiden kayttökielloista, laakittyjen elainten tunnistamisesta,
laakkeiden käyttöön liittyvistä teurasvaroajoista seka lääkekirjanpitoa koskevista
elainten omistajien ja eläinlääkäreiden velvollisuuksista. Lain 10 §:n nojalla on saadetty elaintautien vastustamiseksi tarpeellisista
rokotteiden kayttökielloista.
Eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta
annetussa laissa (2912000) saadetaan elainlääkäriksi laillistamisesta ja väliaikaisesta oikeudesta harjoittaa elainlaakarinammattia.
Lisaksi laissa saadetaan elainlaäkarinammatin harjoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista, eläinlääkärirekisteristä seka ammatinharjoittajien valvonnasta. Lain 12 §:n mukaan
elainlaakarinammatin harjoittajalla on velvollisuus toimittaa viranomaisille elaintautilain nojalla vastustettavien elaintautien leviämisen estamiseksi tarpeellisia tietoja seka
antamaan ilmoituksia ja tilastotietoja hoitamistaan tautitapauksista.
Eläintautilaissa ei ole määritelty elaintautiviranomaisten toimivaltaa Euroopan yhteisön
lainsäädännön taytantöönpanossa, vaan toimivallan määrittely perustuu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan taytäntöönpanosta annettuun lakiin (1 10011994).

Lain 2 §:n mukaan maa- ja metsatalousministeriö on yhteisen maatalouspolitiikan alaan
kuuluvissa unionin saadöksissa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen. Ministeriö voi
kuitenkin jonkin asian tai asiaryhmän osalta
asetuksella siirtää toimivaltaansa kuuluvia
tehtavia maaraamalleen hallinnonalansa viranomaiselle. Unionin elaintautilainsaadannössa maariteltyjä tehtavia suorittavat ministeriön lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto,
aluehallintovirastotja kunnaneläinlääkärit.
1.2

Euroopan unionin lainsaadantö

1.2.1 Eläintautien vastustamista koskevat
unionin saadökset
Koska elaintautien vastustamiseen liittyvät
säännökset vaikuttavat maataloustuotteiden
kauppaan, eläintauteja koskevaa lainsaadäntöa ryhdyttiin harmonisoimaan Euroopan talousyhteisössä jo 1960-luvulla. Aluksi harmonisointi koski nautojen ja sikojen seka punaisen lihan kauppaan vaikuttavia saannöksia, mutta jasenvaltioiden rajalla tapahtuvien
tarkastusten poistuttua jasenvaltioiden väliltä
vuonna 1993 harmonisoitiin elaintautien vastustamiseen liittyvä lainsaadantö kokonaisuudessaan. Useimmat direktiivit ja asetukset
on annettu Ey:n perustamissopimuksen (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehty
sopimus) 37 artiklan (nykyinen 43 artikla) eli
yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan artiklan nojalla. Sellaiset direktiivit ja asetukset,
joilla on merkitystä kansanterveydelle, on
annettu mainitun sopimuksen kansanterveyttä koskevan 152 artiklan (nykyinen 168 artikla) nojalla.
Silta osin kuin unionin saadökset koskevat
elaintautien valvontaa ja tautien havittamista,
kyse on minimiharmonisoinnista, eli jasenvaltiot voivat harkintansa mukaan yleensä toteuttaa unionin saadöksissa edellytettyja toimenpiteitä tehokkaampia toimenpiteitä. Sen
sijaan niiden säännösten osalta, jotka koskevat unionin sisäistä kauppaa tai unionin alueelle tuontia, yksittaisillä jasenvaltioilla ei
ole liikkumavaraa. Tuonnin yhteydessä ei siten voida vaatia ylimaaraisia tutkimuksia
elaintautien varalta tai asettaa muitakaan
tuontia koskevia ylimaaraisia rajoituksia.

Vesiviljelyelaimia lukuun ottamatta unio- kastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnisnin lainsäädännössä säädetään elainten, alki- sa;
- neuvoston direktiivi 891556ETY elainten
oiden ja sukusolujen terveysehdoista jäsenvaltioiden valisessa kaupassa, mutta ei jäsen- terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön
valtioiden sisaisessa kaupassa. Kaikille mer- sisaisessa naudansukuisten kotielainten alkikittäville tuotantoeläinsektoreille on olemas- oiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista
sa direktiivit, joista käy ilmi jäsenvaltioiden maista;
- neuvoston direktiivi 891662lETY eläinvalisessa kaupassa noudatettavat terveysvaatimukset. Vakavien eksoottisten taudinpur- lääkarintarkastuksista yhteisön sisaisessa
kausten yhteydessa voidaan yleisten terveys- kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varvaatimusten lisäksi yhteisön tasolla säätää ten;
- neuvoston direktiivi 901425lETY eläinerityisiä ehtoja tiettyjen elainten kaupalle
elaintaudin leviämisen estämiseksi. Eläinlää- lääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
kintäviranomaiset valvovat ehtojen noudat- yhteisön sisaisessa tiettyjen elavien elainten
tamista ensisijaisesti lähtömaassa. Määrän- ja tuotteiden kaupassa, jaljempana neuvoston
päämaassa tuojalla on velvollisuus tarkastaa direktiivi 90/425/ETY;
- neuvoston direktiivi 901426/ETY elainten
saapuvat eläimet ja tuotteet, niiden mukana
seuraavat terveystodistukset ja muut asiakir- terveytta koskevista vaatimuksista elavien
jat heti maahantulon yhteydessa. Viran- hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista
omaisten on sallittua tarkastaa elaimia tai maista tapahtuvan tuonnin osalta;
- neuvoston direktiivi 901429ETY elainten
tuotteita määränpäämaassa pistokoeluontoisesti tai jos on olemassa epäily tarttuvan terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön
elaintaudin leviämisestä tai siitä, ettei tuon- sisaisessa siansukuisten kotielainten siementierä tayta vaatimuksia. Tuojan on myös vä- nesteen kaupassa ja tuonnissa;
- neuvoston direktiivi 901539lETY elainten
littömästi ilmoitettava eläimillä esiintyvistä
sairauden oireista tai asiakyoissa ilrnenneis- terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön
ta puutteista virkaeläinlääkarille. Eläimet, sisaisessa siipikarjan ja siitosmunien kaupasjotka eivat tayta tuonnin ehtoja, voidaan pa- sa ja tuonnissa kolmansista maista;
- neuvoston direktiivi 91168/ETY elainten
lauttaa lähtömaahan tai lopettaa.
Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan sovellet- terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön
tavia elainten terveytta koskevia ehtoja sisäl- sisaisessa lampaiden ja vuohien kaupassa;
- neuvoston direktiivi 92165ETY elainten
tyy seuraaviin direktiiveihin ja asetuksiin sekä niiden nojalla annettuihin komission pää- terveytta koskevista vaatimuksista elainten,
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhtöksiin ja asetuksiin:
- tiettyjen tarttuvien spongiformisten enketeisön sisaisessa kaupassa ja yhteisöön tuonfalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittä- nissa siltä osin, kuin niitä eivat koske direkmistä koskevista säännöistä annettu Euroo- tiivin 901425ETY liitteessa A olevassa 1jakpan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) sossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten elainten terveytta koskevat vaatimukset,
N:o 99912001;
- lemmikkieläinten muihin kuin kaupalli- jaljempana neuvoston direktiivi 92/65/ETY;
- neuvoston direktiivi 9211 18ETY elainten
siin kuljetuksiin sovellettavista elainten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston terveytta ja kansanterveyttä koskevista vaadirektiivin 92/65/ETY muuttamisesta annettu timuksista sellaisten tuotteiden yhteisön siEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus säisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joi(EY) N:o 99812003, jaljempana lemmik- ta eivat koske direktiivin 891662ETY ja,
taudinaiheuttajien
osalta,
direktiivin
kielainasetus;
- neuvoston direktiivi 641432lETY elainten
901425ETY liitteessa A olevassa 1 luvussa
terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön si- mainittujen erityisten yhteisön säädösten kysäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa;
seiset vaatimukset;
- neuvoston direktiivi 881407/ETY elainten
- neuvoston direktiivi 96193EY elaimia ja
terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön eläintuotteita koskevien todistusten laadinsisaisessa naudansukuisten kotielainten pa- nasta;

- neuvoston direktiivi 20021991EY ihmisravinnoksi tarkoitettujen elainperaisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja
yhteisön alueelle tuomiseen liittyvista elainten terveytta koskevista säännöistä; seka
- neuvoston direktiivi 2006/88/EY vesiviljelyelaimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista elainten terveyttä koskevista
vaatimuksista seka vesieläinten tiettyjen tautien ehkaisemisesta ja torjunnasta, jaljempana vesiviljelyeläinten teweysdirektiivi.
Direktiiveilla on annettu säännökset vahimmaistoimenpiteista sellaisten eläintautien
havittamiseksi, joiden tehokas torjunta on
elainten ja eläimistä saatujen tuotteiden kaupan jatkumisen edellytys. Tarkoituksena on
yleensä taudin hävittäminen mahdollisimman
nopeasti taudinpurkauksen jälkeen, jos se on
suinkin mahdollista ilman kohtuuttomia ponnistuksia. Jos tauti leviää hyönteisten välityksellä, se pyritään pitämään hallinnassa ja
mahdollisesti havittamaan pidemmän ajan
kuluessa rokotteilla. Direktiivit sisältävät
saannöksia tautien ilmoittamisvelvollisuudesta, toimenpiteista elaintautiepailyjen ja todettujen tautitapausten yhteydessä seka erilaisten rajoitusvyöhykkeiden ja rajoitusalueiden
perustamisesta.
Toimenpiteistä taudinpurkauksissa saadetaan seuraavissa direktiiveissa:
- neuvoston direktiivi 82/894/ETY elaintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä;
- neuvoston direktiivi 92135lETY afiikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteista;
- neuvoston direktiivi 92/66/ETY yhteisön
toimenpiteista Newcastlen taudin torjumiseksi;
- neuvoston direktiivi 9211 19lETY yhteisön yleisistä toimenpiteista tiettyjen eläintautien torjumiseksi seka swine vesicular
-tautiin liittyvistä erityistoimenpiteista;
- neuvoston direktiivi 2000/75/EY larnpaan bluetongue-taudin torjunta- ja havittamistoimenpiteita koskevista erityissaannöksista;
- neuvoston direktiivi 200 1/89/EY yhteisön toimenpiteista klassisen sikaruton torjumiseksi;
- neuvoston direktiivi 2002/60/EY erityissaannöksista afiikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 9211 19/ETY muuttamises-

ta Teschenin taudin ja afr-ikkalaisensikaruton
osalta;
- neuvoston direktiivi 2003185lEY yhteisön toimenpiteista suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 851511/EY seka päätösten 89/53 1/ETY ja 9 11665lETY kurnoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta, jaljempana suu- j a sorkkatautidirektiivi;
seka
- neuvoston direktiivi 2005/94/EY yhteisön toimenpiteista lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta, jaljempana lintuinjluenssadirektiivi.
Edellä mainittujen unionin säädösten sisältöä kasitellaän tarkemmin yksityiskohtaisissa
perusteluissa.
Elaimissa esiintyy myös sellaisia ihmiseen
tarttuvia tauteja eli zoonooseja, joiden hävittäminen kokonaan ei ole kaytannössa mahdollista. Niiden seurannasta ja raportoinnista
saadetaan tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissa
2003/99/EY, jaljempana zoonoosidirektiivi.
Direktiivi edellyttää myös antibiooteille resistenttien mikrobien seurantaa elaimissa.
Tiettyjen zoonoosien valvonnasta saadetaan
myös salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen ZOOnoosien aiheuttajien valvonnasta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216012003, jaljempana ZOOnoosiasetus.
1.2.2 Elaintautien rahoitusta koskevat unionin säädökset ja periaatteet
Elaintautien vastustamiseen myönnettävä
valtiontuki
Myös kilpailusäännökset vaikuttavat elaintautien torjuntaan jasenvaltioissa. Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107
artiklan mukaan sellainen valtion varoista
muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka
vaaristaa tai uhkaa vaaristaa kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, on
soveltumaton yhteismarkkinoille silta osin
kuin se vaikuttaa jasenvaltioiden väliseen
kauppaan. Valtiontukeen liittyviä kilpailusaannöksia sovelletaan maataloustuotteiden
tuotantoon ja kauppaan kuitenkin vain silta
osin kuin siitä erikseen saadetaan lainsaata-

misjärjestyksessa. Käytännössä valtiontuki- jelyyn eikä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden
säännösten soveltamisalan ulkopuolelle jaa- jalostukseen ja kaupan pitämiseen, vaan niitä
vat kuitenkin maatalousalan tuotteista vain koskien sovelletaan yleisiä kilpailusaannökne tuotteet, jotka eivät kuulu yhteisten mark- sia seka erityisiä saannöksia, jotka koskevat
kinajarj estelyjen piiriin.
jasenvaltioiden suorittamia rahoitusosuuksia
Komissio on vahvistanut etukateen suunta- Euroopan unionin kalatalousrahaston toirninviivat, joissa esitettyjä kriteerejä se soveltaa taohjelmaan osana toimintaohjelmaa. Kalatatutkiessaan ilmoitettujen maatalousalan tuki- lousrahastosta voidaan myöntää tietyin edelen soveltuvuuden yhteismarkkinoille. Voi- lytyksin rahoitusta elainten terveyttä koskemassa olevat suuntaviivat on julkaistu ko- viin toimenpiteisiin. Rahoitusta voidaan niin
mission tiedonannossa maa- ja metsatalous- sanottujen eksoottisten tautien osalta myönalan valtiontukea koskevista suuntaviivoista tää vesiviljelyeläinten terveysdirektiivin muvuosiksi 2007-201 3 (20061C 3 19/01). Maa- kaisiin taudintorjuntaa koskeviin vahimmaistalousalalla sovelletaan uusien suuntaviivo- toimenpiteisiin. Muiden kuin eksoottisten
jen ohella vuoden 2007 alussa voimaan tul- tautien osalta tuki voi kattaa vesiviljelyelainlutta niin sanottua ryhmapoikkeusasetusta eli ten terveysdirektiivin mukaisesti laaditut ja
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan so- hyväksytyt havittamisohjelmat.
veltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen
alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityk- Euroopan unionin osallistuminen elainsiin seka asetuksen (EY) N:o 70/2001 muut- taudeista aiheutuviin kustannuksiin
tamisesta annettua komission asetusta (EY)
N:o 185712006.
Euroopan unionin osallistumisesta elainSuuntaviivojen ja ryhmäpoikkeusasetuksen tautien torjuntakustannuksiin säädetään tiemukaan tukea voidaan maksaa vain alkutuo- tyistä elainlaakintaalan kustannuksista annetantoa harjoittaville toimijoille, ei yrityksille, tussa neuvoston päätöksessä 20091470EY.
jotka jalostavat tai pitävät kaupan maatalous- Tiettyjen elaintautien ja zoonoosien kansallituotteita. Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan siin havittamis-, torjunta- ja seurantaohjelyhteismarkkinoille soveltuu palvelujen muo- miin sovellettavista yhteisön vaatimuksista
dossa myönnetty tuki, jota annetaan viljeli- annettu komission päätös 20081341EY sisaljöille elaintautien esiintymisen torjuntaan tai taa tarkemmat säännökset niista edellytyksishavittamiseen liittyvien terveystarkastusten, tä, joilla jasenvaltioille myönnetään Eurootesteista ja muista seulontatutkimuksista ai- pan unionin rahoitusta eläintaudeista johtuviheutuvien kustannusten, rokotteiden ja laäk- en hätätoimenpiteiden kustannuksiin. Eurookeiden hankinnan ja annostelun seka teuras- pan unionin varoista ei myönnetä elaintauteituskulujen korvaamiseksi. Lisäksi yhteis- hin liittyviä korvauksia suoraan elaintenpitamarkkinoille soveltuvia ovat tuet, jotka liit- jille tai muille toimijalle, vaan rahoitus maktyvät eläintaudeista tuottajille aiheutuviin setaan jasenvaltiolle.
menetyksiin, edellyttäen että tuissa on kyse
Euroopan unioni voi rahoittaa hatatoimenkaranteenivelvollisuuksista tai uusien elain- piteita seuraavien tautien hävittamiseksi: karten hankintaan liittyvistä vaikeuksista aiheu- jarutto, pienten märehtijäin rutto, swine vesituneiden tulonmenetysten taikka taudin cular -tauti, bluetongue, teschenintauti, larnvuoksi kuolleiden tai pakollisen julkisen tau- mas- ja vuohirokko, Rift valley -kuume,
dintorjuntaohjelman nojalla tapettaviksi maa- lurnpy skin -tauti, afiikkalainen hevosmtto,
rattyjen elainten markkina-arvon korvaami- vesicular stomatitis-tauti, venemelalainen
sesta ja että kyseessä oleva taudinpurkaus on hevosenkefaliitti, EHD, klassinen sikarutto,
viranomaisen virallisesti tunnustama. Tuen afrikkalainen sikarutto, naudan tarttuva keuhon lisäksi koskettava Maailman elaintautijär- korutto, lintuinfluenssa ja Newcastlen tauti.
jestön vahvistamassa luettelossa tai tietyistä Suomessa taudit kuuluvat helposti leviaviin
eläinlääkintäalan kustannuksista annetun elaintauteihin.
Rahoituksella korvataan puolet niistä kusneuvoston päätöksen 901424ETY liitteessä
tannuksista, jotka liittyvät elainten teurastamainittua elaintautia.
Edellä esitettyjä maatalousalan valtiontu- miseen, elainten ja eläintuotteiden havittamikea koskevia saannöksia ei sovelleta vesivil- seen, tilojen puhdistukseen ja desinfektioon

seka saastuneen rehun ja saastuneiden väli- rantaa kilpailukykya seka samalla huolehtia
neiden havittamiseen. Suu- ja sorkkataudin elainten hyvinvoinnista ja ympäristönsuojeosalta korvataan kuitenkin 60 prosenttia maa- lusta.
Eläintautistrategian toimeenpanemiseksi on
ratyista taudin havittamiskustannuksista ja
elainten omistajille maksetuista korvauksista. julkaistu toimintasuunnitelma, joka sisältää
Jos unionin tasolla tehdään päätös hätä- 3 1 erillista toimenpidettä. Tärkein naista lierokotuksiin ryhtymisestä, unioni korvaa ro- nee elaintautilainsaädännön kokonaisuudiskotteiden hankintaan liittyvät kustannukset tus. Muita tärkeitä toimenpiteitä ovat elainkokonaisuudessaan seka puolet rokottamises- tautien luokitus, EU:n maksamien eläintautita aiheutuvista kustannuksista. Rokotteita ja korvausten uudistaminen ja siirtäminen ositrokotuskustannuksia ei kuitenkaan korvata, tain elinkeinolle, maatilojen kannustaminen
parempaan tautisuojaukseen, elainten ja
jos kysymyksessä on Newcastlen tauti.
Eläimen omistajalle on maksettava korvaus eläintuotteiden kauppaan liittyvan tietokanlopetetusta elaimesta 90 päivän kuluessa 10- nan (TRACES) kehittaminen ja siirtyminen
petuksesta. Komissio maksaa korvaukset jal- sahköisiin elainlaakaritodistuksiin, yhteyksikikäteen jasenvaltioille niiden tekemien kor- en kehittaminen kansallisten eläintietokantovaushakemusten perusteella. Enimmäismaa- jen välillä, siirtyminen elainten sahköiseen
räa yhteisön maksamille korvauksille ei ole tunnistamiseen, elainlaakinnallisen rajatarkastuksen kehittaminen riskiperusteiseksi,
asetettu.
Unionin rahoitusta voidaan myöntaa myös eläintautiseurannan kehittaminen, elaintiettyihin jasenvaltioiden suunnitelmallisiin tauteihin liittyvan tieteellisen tutkimuksen
toimenpiteisiin maassa esiintyvän taudin ha- edistäminen, mikrobilaakeresistenssin seuvittamiseksi tai valvomiseksi seka eläintau- ranta ja torjunta seka elainlaakkeiden hyvaktien seurantaohjelmien toteuttamiseen. Ra- symista koskevan lainsaadannön uudelleen
hoituksen enimmaismaarasta ja -ehdoista tarkastelu.
Elaintautilainsaadannön kokonaisuudistukpäätetään ohjelmaa edeltävänä vuonna jäsenvaltioiden hakemusten perusteella unionin sessa on tarkoitus koota nykyinen pirstaleibudjetin asettamissa rajoissa. Rahoitus mak- nen unionin lainsäädäntö uudentyyppiseksi
setaan ohjelmaa seuraavana vuonna jasenval- kokonaisuudeksi, joka koostuisi yhdestä uution tekemän korvaushakemuksen perusteel- desta Euroopan parlamentin ja neuvoston
la. Rahoitus voidaan myös myöntaa moni- asetuksesta, puitesaadöksesta, jonka muodosvuotisena. Rahoitusta voidaan myöntaa seu- taman sateenvarjon alle voimassa oleviin diraaville taudeille: nautojen tuberkuloosi, rektiiveihin ja niiden nojalla annettuihin konaudan luomistauti (Br. abortus), lampaan ja mission päätöksiin ja asetuksiin sisältyvä ykvuohen luomistauti (Br. melitensis), Blue- sityiskohtaisempi sääntely sisallytettaisiin
tongue alueilla, joilla tauti on endeeminen tai vaiheittain alemmanasteisella saantelylla. Lijoita on luokiteltu riskialueiksi, afrikkalainen säksi viranomaisvalvontaa koskevat säänsikarutto, Swine vesicular-tauti, klassinen si- nökset on tarkoitus koota erilliseen Euroopan
karutto, pernarutto, naudan tarttuva keuhko- parlamentin ja neuvoston asetukseen. Tavoitrutto, lintuinfluenssa, raivotauti, ekinokok- teena on antaa puitesaadösta koskeva komiskoosi, TSE-taudit, karnpylobakterioosi, liste- sion esitys syksyllä 2012. Esityksessä ei oteta
rioosi, salmonelloosi (zoonoottinen salmo- kantaa toimenpiteiden rahoitukseen tai toinella), trikinoosi seka EHEC. Taudeista suu- menpiteistä maksettaviin korvauksiin. Naista
rin osa kuuluu Suomessa lakisääteisesti vas- on tulossa erillinen esitys aikaisintaan vuoden 20 12 lopussa.
tustettaviin elaintauteihin.
1.2.3 Unionin lainsaadannön uudistaminen
1.3

Komissio julkaisi uutta eläintautistrategiaa
koskevan asiakuJan vuoden 2007 syyskuussa. Strategian tavoitteena on turvata ihmisten
terveys ja elintarviketurvallisuus, turvata
maatalouden taloudelliset edellytykset, pa-

Elaintautisaadantö eri maissa

1.3.1 Ruotsi
Ruotsissa eläintautisaannökset on jaettu
viiteen lakiin. Nämä ovat: epizootilagen

(1999:657), joka on hyvin samankaltainen toimenpiteistä eläintauteja koskevien epailykuin Suomen eläintautilaki, zoonoslagen jen ja todettujen tautitapausten yhteydessa.
(1999:658), jossa on salmonellavalvontaa Laissa on laajat valtuudet säätää alernrnanaskoskevat saannökset, lagen (2006:806) om teisella lainsäädännöllä elainten tai tuotteiden
provtagning pA djur, jossa on laajat valtuudet tutkimisesta, valvonnasta, merkitsemisesta,
tutkia elaimia ja ryhtyä toimenpiteisiin mui- hoitamisesta, rokottamisesta, eristämisestä,
den kuin epizootilagenissa lueteltujen tautien luovuttamisesta, lopettamisesta tai teurastaosalta, lagen (2006:807) om kontroll av misesta seka hävittämisestä.
husdjur, jossa on saannökset terveysvalvonLain nojalla voidaan myös velvoittaa tonasta seka bisjukdomslagen (1974:21 l), jos- teuttamaan toimenpiteitä elaintautien ennalta
sa saadetaan mehiläisten taudeista.
ehkäisemiseksi. Vuonna 2008 bioturvalliVuoden 2010 lopussa julkaistiin Ruotsissa suussuunnitelma ja tietyt konkreettiset biolaaja selvitys, Djursmittsutredningen (SOU turvallisuustoimenpiteet tulivat pakollisiksi
2010:106), joka sisältää esityksen Ruotsin pitopaikoissa, joissa on vähintään 380 lypsyeläintautilainsäädännön kokonaisuudistuk- lehmää, 550 emolehmaa, 3 000 teurasvasiksesta. Selvityksessä eläintautisäännöksiä eh- kaa, 1 500 hiehoa, 1 360 emakkoa ja porsaita
dotetaan koottavaksi yhteen lakiin, djurs- 32 kiloon asti, 2 150 emakkoa ja porsaita 7
mittslagen. Ehdotetun lain mukaan elaintau- kiloon asti, 4 500 teurassikaa tai 15 400 pikdit jaettaisiin valvottaviin eläintauteihin kuporsasta. Suunnitelma on toimitettava pai(spärrsmittor), joiden esiintymistä ainoastaan kalliselle valvontaviranomaiselle hyvaksyttarajoitetaan, ja havitettaviin eläintauteihin (At- vaksi, ja se on paivitettava vuosittain. Pakolgardssmittor). Lisaksi lakiin sisältyisi kol- lisen suunnitelman lisaksi nautatiloilla vaadimantena luokkana taudit, joista unionin saa- taan karanteeniosasto, jonka kautta uudet
döksissa saadetaan asetustasolla (EU forord- eläimet tuodaan, ja sikatilat on jaettava osasningssmittor). Laki sisältäisi uutena vaati- toihin. Lypsylehmätilat ja emakkosikalat
muksena kaikille kaupallisille tiloille pakolli- saavat ottaa vastaan elaimia korkeintaan
set bioturvallisuussuunnitelmat. Valtio kou- kolmelta eri tilalta vuoden aikana. Lisaksi
luttaisi kaikki tuottajat laatimaan näitä suun- elintarvikkeiden tai sivutuotteiden jalostus
nitelmia. Lääninelainlääkärit valvoisivat pitopaikan yhteydessa on kielletty, biokaasusuunnitelmia satunnaisotannalla elainsuoje- laitoksia lukuun ottamatta.
lumaaraysten valvonnan tavoin. Laki sisaltaisi voimassa olevien säädösten tapaan saanKansainväliset sopimukset ja stannöksia terveysvalvontaohjelmista, mutta 1.4
dardit
kaikki ohjelmat muuttuisivat vapaaehtoisiksi.
Lisaksi laki sisaltaisi saannökset unionin jaMaailman elaintautijarjestö OIE on vuonna
senvaltioiden välisten ja unionin rajat ylittavien elainten ja tuotteiden siirtojen valvon- 1924 perustettu kansainvälinen yhteistyöelin,
nasta. Tautien ilmoitusvelvollisuus ja toi- joka edistää elaintautien vastustamista ja tutmenpiteet havitettavien tautien yhteydessa kimusta seka kansainvälisen kaupan turvalliolisivat samankaltaisia kuin nykyisessä epi- suutta. OiE hyväksyy kansainväliseen kaupzootilagenissa. Korvaussäännökset muutet- paan standardit, jotka luovat perustan elaintaisiin siten, että korvauksia ei enää makset- tautien leviämisen estamiselle. Järjestön tehtaisi valvottavien tautien kuten salmonellan tavakenttaan kuuluu elaintautien vastustamisen lisaksi nykyään myös elainten hyvinyhteydessa.
voinnin ja elintarviketurvallisuuden edistaminen. OiE pitää luetteloa ilmoitettavista
1.3.2 Tanska
elaintaudeista.
Maailman kauppajarjestön WT0:n UruguTanskassa eläintaudeista saadetaan osana
laajempaa elaintenpidosta annettua lakia ayn kierroksella solmittiin terveys- ja kasvin(Lov om hold af dyr 43212004). Laissa saa- suojelutoimia koskeva SPS-sopimus. Sopidetaan elaintautien jakamisesta neljään luok- mus kattaa ne tekniset määräykset, standarkaan, pitopaikkojen tutkimisesta zoonosien dit, vaatimustenmukaisuuden arviointimenetvaralta, elaintautien ilmoittamisesta seka telyt ja muut toimet, joiden tarkoituksena on

Suomessa viimeksi vuonna 1918. Afrikkalaista sikaruttoa ei sen sijaan ole koskaan todettu Suomessa. Maassa ei pääosin ilmastollisista syistä ole esiintynyt myöskään sellaisia hyönteisten valityksella leviäviä eläintauteja kuten sinikielitauti.
Vuonna 1988 Suomen luonnonvaraisiin
pienpetoihin levisi raivotautia idasta. Tauti
onnistuttiin hävittämään syöttirokotuksilla jo
seuraavana vuonna.
Joitakin zoonooseja, kuten salmonellaa,
EHEC:iä, kampylobakteeria ja yersiniaa,
esiintyy ympäristössä niin yleisesti, ettei niiden hävittäminen maasta ole realistista. Tautien valvonta tuotantoeläintiloilla perustuu
rehujen puhtauden ja hyvän hygienian varmistamiseen seka yleiseen eläintautien ennaltaehkäisyyn. Suomen tuotantoeläimissä esiintyy mainittuja tauteja vähemmän kuin Euroopan tuotantoeläimissä keskimäärin. Erityisesti salmonellatilanne on poikkeuksellisen hyvä, minkä johdosta Suomelle myönnettiin salmonellalisävakuudet vuonna 1995.
1.5
Suomen eläintautitilanne
Suomen liittyessa Euroopan unioniin
Suomessa on historiallisesti esiintynyt vä- vuonna 1995 pelättiin Suomen eläintautitihemmän tarttuvia eläintauteja kuin useim- lanteen heikkenevän rajavalvonnan poistumimissa muissa maissa. Tämä johtuu osaksi sen seurauksena. Uhkakuvat eivät ole kuitenSuomen syrjäisestä sijainnista, kylmästä il- kaan toteutuneet, mika on paljolti elintarvikemastosta ja alhaisesta eläintiheydestä, osaksi teollisuuden ja tuottajien vastuullisen toimintaas tehokkaasta tuontivalvonnasta seka vi- nan sekä naiden tahojen perustaman Eläinranomaisten ja elinkeinon yhteisistä ponnis- tautien torjuntayhdistyksen harjoittaman
teluista eniten haittaa aiheuttavien eläintau- tuonnin ohjauksen ansiota. Viime vuositien hävittämiseksi. Viime vuosisadalla kymmenten haasteita Euroopassa ovat olleet
Suomesta havitettiin nautatuberkuloosi ja BSE, lintuinfluenssa ja sinikielitauti. Naista
nautojen bruselloosi. Molemmat taudit voivat ainoastaan BSE-tauti levisi Suomeen, ja sentarttua kuluttajiin pastöroirnattoman maidon kin suhteen Suomi on jo saavuttanut kanvalityksella. Suomeen levisi vuonna 1959 sainvälisesti niin sanotun mitättömän riskin
idasta suu- ja sorkkatautia, joka havitettiin aseman.
viranomaisten päättävaisen toiminnan seurauksena. Klassista sikaruttoa on esiintynyt

elintarviketurvallisuus sekä elainten tai kasvien terveyden suojelu. Keinoina ovat harmonisointi, vastaavuuden tunnustaminen ja
ilmoitusmenettely. Sopimuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee saantöjen harmonisoimiseksi perustaa terveyden- ja kasvinsuojelutoimensa kansainvälisiin standardeihin.
Eläinten ja eläinperäisten elintarvikkeiden
kauppaa koskevien standardien osalta sopimuksessa viitataan 0IE:hen. Lähtökohtana
siis on, että kansainvälistä elainten ja elintarvikkeiden kauppaa ei elainten terveyteen liittyvien syiden perusteella rajoiteta enempää
kuin 0IE:n säännöstö sallii. 0IE:n standardeja tiukempia sääntöjä voi SPS-sopimuksen
mukaan soveltaa vain siinä laajuudessa kuin
ne ovat tarpeellisia ihmisten tai elainten elämän tai terveyden suojelemiseksi. Lisäksi
naiden saantöjen tulee perustua tieteelliseen
riskiarviointiin.

Suu- ja sorkkatauti
Sikarutto
Afrikkalainen sikarutto
Sinikielitauti
Pienten marehtiiöiden rutto
Lammas- ja vuohirokko
Lintuinfluenssa
Newcastlen tauti
Raivotauti
Nautatuberkuloosi
Nautojen luomistauti

BSE
- --

1959
1918
Ei koskaan
Ei koskaan
Ei koskaan
Ei koskaan
Ei koskaan
2004 (siipikarja)
1989 (suomalaiset pienpedot)
2009 (suomalainen lepakko)
1982
1960
2001
-.
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Taulukko 1. Eräiden elaintautien esiintyminen Suomessa.
1.6

Elaintautien vastustamistyöstä aiheutuvat kustannukset

Elaintautien vastustamisesta aiheutuvat
kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen maan eläintautitilanteesta. Taudinpurkausten maara on jo pitkaan pysynyt melko
vakiona, minkä vuoksi alla olevat tiedot tautien aiheuttamista kustannuksista perustuvat
n y b s e e n tilanteeseen. Elaintautiepidemian
sattuessa kustannukset luonnollisesti kasvavat.
Aluehallintovirastojen palveluksessa on
tällä hetkellä 45 laäninelainlaakaria, joiden
työajasta kuluu eläintautilaista aiheutuviin
tehtaviin nykyisin vain keskimäärin kymmenesosa. Jos maan eläintautitilanne huononisi,
aluehallintovirastojen voimavaroja keskitettäisiin nykyistä suuremmassa määrin elaintautivalvontaan ja tarvittaessa lykättäisiin
muiden vähemmän kiireellisten tehtavien
hoitamista. Kuntien palveluksessa on noin
400 kunnanelainlaakaria, joista suurin osa

seka tuottaa kunnan järjestamisvastuulla olevia elainlaäkaripalveluja että hoitaa elainsuojelu- ja elaintautivalvontaan liittyvia tehtavia.
Pelkästään tai pääosin elintarvike-, elainsuojelu tai elaintautivalvontaan liittyvia tehtavia
hoitavien kunnanelainlaakareiden eli niin sanottujen valvontaelainlaakareiden määrä on
39. Eläintautiepidemian sattuessa myös kunnanelainlaakareiden eläintautilain mukaisiin
tehtaviin käyttämä aika lisääntyisi ja samalla
valtion tehtavien hoitamisesta kunnille maksama korvaus kasvaisi.
Arvio elaintautien vastustamiseen liittyvasta viranomaistoiminnasta valtiolle aihetuvista
vuosittaisista kustannuksista on esitetty alla
olevassa taulukossa. Taulukossa ei ole otettu
huomioon ehdotetun lain ulkopuolelle jaavaa
sivutuotteiden käytön, kasittelyn ja hävittamisen valvontaa eika myöskään elaintunnistusjarjestelmasta annetun lain tai elainlaakinnallisesta rajatarkastuksesta annetun lain noj alla tapahtuvaa valvontaa.

Maa- ja metsätalousministeriö
Eiintarviketurvaiiisuusvirasto- valvonta ja ohjaus
Eiintarviketurvaiiisuusvirasto- laboratoriotutkimukset ja vertailulaboratoriotoiminta
Aluehallintovirastot
Kunnanelainlaakarit

420 000 euroa
1 346 000 euroa
9 600 000 euroa
280 000 euroa
550 000 euroa

Taulukko 2. Arvio eläintautivalvonnan vuosittaisista menoista.

Osa taulukossa esitetyistä laboratoriotutkimusten kustannuksista korvataan EU:n varoista. Vuonna 2010 valtio sai noin 630 000
euroa tukea eräitä eläintauteja koskeviin tutkimuksiin. Tästä tuesta suurin osa, 590 000
euroa, koski BSE- ja scrapie-taudin varalta
tehtyjä tutkimuksia.
Taulukossa eivat ole mukana kustannukset,
jotka
valtiolle
aiheutuvat
rabiessyöttirokotusten toteuttamisesta Suomen itärajalla. Näiden kustannusten määrä oli vuonna 20 10 noin 2 12 000 euroa, mistä summasta
korvattiin EU:n varoista 150 000 euroa.
Syöttirokotusten laajentamisen vuoksi kustannusten arvioidaan nousevan vuosina
20 11-20 12 keskimäarin noin 300 000 euroon vuosittain.
Toimijoilta laskutetaan hieman yli puolet
kunnaneläinlääkäreiden vuosittain suorittaman noin 2 600 tarkastus- ja näytteenottokäynnin kustannuksista. Toimijoiden maksamista tarkastuksista suurin osa, noin 950
tarkastusta vuodessa, liittyy salmonellavalvontaan. Tarkastuksesta peritään kesimäärin
noin 80 euron suuruinen maksu. Muut tarkasVuosi

Toimijalle maksettu korvaus / euroa
viranomaisen taloudelliomistajan
hakemukses- maarayksesta nen vahinhävitetty
ko
ta tapetut
omaisuus
eläimet
0
0
49 638
131 883
16 952
32 136
191 926
2 750
0
0
2 000
18 169
0
3 476
74 925
21 739
4 113
39 527
320
18 081

viranomaisen
maarayksesta
tapetut eläimet
2006
2007
2008
2009
2010

tukset, joista peritään maksu toimijoilta, liittyvät valtaosin elainten, alkioiden ja sukusolujen vientiin toisiin jäsenvaltioihin
(noin 375 tarkastusta vuodessa). Toimijoille
aiheutuu mainittujen tarkastusten lisaksi kustannuksia salmonellavalvontaan liittyvien
näytteiden tutkituttamisesta laboratoriossa.
Toimijoiden maksamia analyyseja tehdään
vuosittain noin 11 000, ja niista aiheutuvat
kustannukset ovat yhteensä noin 300 000 euroa vuosittain. Toimijat maksavat lisaksi Euroopan unionin ulkopuolisiin valtioihin vietavia eläimiä ja niista saatuja tuotteita koskevat, viennin kohdemaan vaatimuksesta suoritettavat vientitarkastukset, joiden määrästä ei
ole tarkkaa tietoa.
Taudinpurkauksissa toimijoille aiheutuu
aina kustannuksia ja menetyksiä, joista osa
korvataan eläintautilain nojalla. Valtion talousarvion eläinlääkintähuollon momentilta
30.30.20 (arviomääräraha) vuosina 20062010 maksetut korvaukset ja elaintautien hävittämiskustannukset käyvät ilmi seuraavasta
taulukosta:

Muu kustanYhteensä
nus / euroa
pitopaikkojen saneerauskustannukset
242 150
60 629
244 737
973
148 533
26 315
148 534
48 394
62 491
450

Taulukko 3. Elaintautilain noialla maksetut korvaukset ja tautien havittamiskustannukset vuosina 2006-2010.
Helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien esiintyessä valtion maksamat korvaukset
kattavat tapettujen elainten ja havitetyn
omaisuuden arvon, minkä lisaksi omistaja
voi saada korvausta taloudellisesta vahingosta. Myös pitopaikan tyhjennys ja desinfiointi
toteutetaan valtion varoin. Valtion maksamat
korvaukset ja kustannukset eivat kuitenkaan
koskaan kata kaikkia eläintaudista aiheutuva
kustannuksia ja vahinkoja.

Valvottavien elaintautien kyseessä ollen
elainten omistaja voi saada korvauksen taudin vuoksi tapetuista eläimistä, mutta pitopaikan tyhjentämisestä ja desinfioinnista aihetuvat kustannukset jäävät toimijan maksettavaksi. Toimijoiden arvioidaan maksavan
vuosittain noin 1,4 miljoonaa euroa vakuutusmaksuina pääosin valvottavien eläintautien kuten salmonellan varalta otetuista vakuutuksista.

1.7

Nykytilan arviointi

Eläintautilakiin liittyy perustuslain näkökulmasta useita ongelmia. Vuonna 2006 toteutetun lainmuutoksen yhteydessä lain asetuksenantovaltuuksien ja täytäntöönpanotehtavia koskevien valtuuksien ero pyrittiin tekemään aiempaa selvemmäksi, minkä lisaksi
lakiin otettiin säännöksiä eräistä elinkeinovapautta rajoittavista lupa- ja ilmoitusmenettelyista sekä elinkeinotoimintaa koskevista
kielloista ja rajoituksista, joista oli aiemmin
säädetty vain asetustasolla. Lain perusongelmana on kuitenkin edelleen se, että yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään suurelta osin lain nojalla annetuissa asetuksissa eika perustuslain 80 §:n
edellyttämällä tavalla lain tasolla. Muun muassa elainten ja tuotteiden unionin sisäisessä
kaupassa noudatettavista vaatimuksista säädetään ainoastaan valtioneuvoston ja maa- ja
metsätalousministeriön asetuksissa. Perustuslain 80 §:ssä tarkoitetut valtuudet antaa lain
nojalla asetuksia eivat myöskaan ole soveltamisalaltaan riittävän täsmällisesti rajattuja,
eika valtuuksien kattamia asioita ole määritelty laissa riittavan tarkasti. Myös helposti
leviävien elaintautien vastustamisesta annettuun lakiin liittyy edellä mainittuja ongelmia.
Eläintautilain, kotieläinjalostuslain ja hevostalouslain seka niiden nojalla annettujen
saannösten muodostama, elainten keinollista
lisäämistä säänteleva kokonaisuus on osin
vanhentunut ja vaikeaselkoinen, eika kotieläinjalostuslain ja hevostalouslain sääntely
myöskaan kaikilta osiltaan täytä perustuslain
vaatimuksia. Kotieläinjalostuslain ja elaintautilain samanaikainen käyttäminen alemmanasteisten saannösten valtuutena aiheuttaa
ongelmia myös siksi, että lakien mukainen
viranomaisjärjestelmä ei ole kaikilta osin yhtenevä. Myöskään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta
annetun lain avoimet säännökset unionin
säädöksissä tarkoitetun viranomaistoimivallan siirrosta eivat vastaa perustuslain vaatimuksia. Maa- ja metsätalousministeriössä ollaan parhaillaan valmistelemassa mainitun
lain sekä kotieläinjalostuslain ja hevostalouslain uudistamista.
Vaikka eläintautilakiin liittyy mainittuja
ongelmia, lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten muodostama sääntelykokonaisuus on
kuitenkin sisältönsä puolesta pääosin toimiva
ja elaintautien vastustamisen kannalta tarkoituksenmukainen. Sääntelyyn ei siten ole perustuslaista johtuvien muutosten lisaksi tarpeen tehdä suurempia sisällöllisiä muutoksia
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Eräs voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyvä ongelma on, että sääntelyn painopiste on
elaintautien ennaltaehkäisyn sijasta eläintautien seurannassa, valvonnassa, leviämisen estämisessä ja torjunnassa. Eläintuotannossa on
kuitenkin viime aikoina tapahtunut muutoksia, jotka ovat omiaan lisäämään elaintautien
leviämisvaaraa maassa ja joiden vuoksi pitopaikoissa toteutettavien, eläintaudeilta suojautumiseen liittyvien toimintatapojen merkitys on korostunut. Mainittuja tuotannossa tapahtuneita muutoksia ovat kotieläintilojen
yksikkökoon kasvu sekä tuotannon ketjuunturninen. Useat pitopaikat ovat erikoistuneet
kasvattamaan elaimia vain niiden tietyn elinvaiheen ajan, mistä syystä pitopaikkojen väliset elainten siirrot ovat lisääntyneet ja eläimillä saattaa olla elinaikanaan useita pitopaikkoja. Lisäksi unionin sisäisen seka unionin ja sen ulkopuolisten valtioiden välisen
kaupan lisääntyminen on jonkin verran kasvattanut elaintautien leviämisuhkaa. Lainsäädäntöä uudistettaessa olisikin perusteltua nykyistä suuremmassa määrin painottaa eläintautien ennaltaehkaisyä.
Toinen lainsäädäntöön liittyvä puute koskee Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvan viennin valvontaa. Unionin jäsenmaiden välillä elaimia ja niistä saatuja tuotteita
siirtäviltä toimijoilta edellytetään rekisteröintia, mutta vaatimus ei ulotu toimijoihin, jotka
vievät elaimia tai tuotteita unionin alueen ulkopuolelle. Unionin ulkopuolelle suuntautuvan viennin kyseessä ollen elaimia ja tuotteita koskevia tietoja ei myöskaän talleteta
unionin sisäistä kauppaa varten luotuun Traces-tietojärjestelmään, eivätka viejiä tai vientieria koskevat tiedot tallennu muuhunkaan
eläinlääkintäviranomaisten saatavilla olevaan
tietokantaan. Näin ollen viennin valvonta tapahtuu ainoastaan paikallistasolla, eika rnillään viranomaisella ole kokonaiskasitystä siitä, mitä eläimistä saatuja elintarvikkeita tai
muita tuotteita taikka eläviä elaimia Suomesta viedään kolmansiin maihin, mihin maihin
vienti suuntautuu taikka millaisia vientitodis-

tuksia kunnaneläinlääkärit ja tarkastuselainlaakarit myöntävät vientierille.
Elaintautilain mukaan lain mukaisia viranomaistehtavia voidaan tietyin edellytyksin
antaa muun eläinlääkärin kuin kunnaneläinlääkärin, laaninelainlaakarin tai tarkastuselainlaakarin tehtäväksi. Tehtäviin ei ole
kuitenkaan mahdollista valtuuttaa sellaisia
henkilöitä kuten mehilaisneuvojia tai kalaasiantuntijoita, joilla on muuta eläimiä koskevaa erityisosaamista, vaikka tällaisille
henkilöille olisi tarvetta elaintautivalvonnassa varsinkin tiettyjä harvinaisempia elainlajeja koskevien näytteenottotehtävien osalta.
Elaintautilain ongelmana on lisäksi se, että
lain pakkokeinoja koskevat säännökset ovat
säännösten noudattamisen valvonnan kannalta riittämättömiä. Elaintautilain rangaistussäannös ei myöskään kaikilta osin täytä rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen
liittyvia vaatimuksia.
2

2.1

Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset
Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot

Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on
yhdistää voimassa olevan elaintautilain ja
helposti leviävien elaintautien vastustamisesta annetun lain saannökset yhdeksi kokonaisuudeksi, johon sisältyisi myös kotielainjalostuslakiin pohjautuva elainten keinollisen
lisäämisen luvanvaraisuutta koskeva saantely
silta osin kuin sääntelyn tarkoituksena on
elaintautien vastustaminen. Samalla voimassa olevan lainsäädännön perustuslainmukaisuuteen liittyvät ongelmat poistettaisiin muun
muassa nostamalla yksilöiden oikeuksia ja
velvollisuuksia koskevat pemssäännökset
asetustasolta lain tasolle. Ehdotuksen tavoitteena on myös selkeyttää ja täsmentää lainsäädännön täytantöönpanoon ja valvontaan
osallistuvien viranomaisten välistä tehtävienja toimivallanjakoa.
Lainsäädännön uudistaminen on valttamatönta, jotta saantely saataisiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Suurin osa ehdotettuun lakiin sisältyvistä, lakitasolla uusista
velvoitteista sisältyy voimassa oleviin asetuksiin ja on tarpeen unionin säädösten taytantöön panemiseksi. Lain valmisteluvai-

heessa on pohdittu, tulisiko eläimistä saatujen sivutuotteiden valvontaa koskeva saantely sisällyttää ehdotettuun kokonaisuuteen vai
säätää siitä erikseen. Koska sivutuotteiden
käyttöä, käsittelyä ja hävittämistä koskeva
saantely on yhteydessä paitsi eläintautilakiin
myös elintarvikkeita, rehuja ja lannoitteita
koskevaan lainsaadantöön, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi irrottaa sivutuotteita
koskeva saantely ehdotetusta kokonaisuudesta ja koota se uudeksi laiksi, joka valmistellaan ehdotetusta laista erillään.
2.2

Keskeiset ehdotukset

Ehdotetun lain tavoitteet olisivat pääosin
samat kuin voimassa olevan elaintautilain tavoitteet eli elaintautien esiintymisen ehkaiseminen ja vähentäminen sekä elainten ja
ihmisten terveyden, elintarvikkeiden turvallisuuden ja kotieläintuotannon toimintaedellytysten turvaaminen. Elaintautilain painopiste
kuitenkin siirtyisi enenevässä määrin elaintautien leviämisen estamisesta ja torjunnasta
tautien ennaltaehkaisyyn. Pitopaikoista vastuussa oleville toimijoille saadettaisiin velvollisuus noudattaa elaintenpitoon liittyviä
menettelytapoja, jotka ovat tarpeen pitopaikan suojaamiseksi elaintaudeilta. Lisäksi alkutuotantopaikkojen osalta tulisi laatia kirjallinen kuvaus mainituista menettelytavoista.
Ehdotettu laki koskisi voimassa olevan
elaintautilain tavoin vain tarttuvia elaintauteja. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin elainten ja niistä saatujen tuotteiden
maahantuonti Euroopan unionin ulkopuolelta. Myös ehdotettu elaintautien luokitus pohjautuisi voimassa olevaan lainsaadantöön.
Laki koskisi nykyiseen tapaan paitsi ihmisen
hallinnassa olevissa elaimissä myös luonnonvaraisissa elaimissa esiintyvien elaintautien vastustamista.
Ehdotetussa laissa saadettaisiin elainten
pakollisesta ja vapaaehtoisesta terveysvalvonnasta. Sääntely vastaisi pitkälti voimassa
olevan elaintautilain terveysvalvontaohjelmia
koskevaa saantelya. Laissa olisi myös saannöksia pakollisista rokotuksista, elainnäyttelyjen jarjestamisestä, elainten vapauttamisesta luontoon, eläintautiepailyjen ilmoittamisesta viranomaiselle seka elainten tutkimisesta tautitilanteen seuraamiseksi. Uusia olisivat
saannökset Elintarviketurvallisuusviraston

velvollisuudesta laatia suunnitelma elainten
yleisen terveydentilan ja elaintautien esiintymisen seurannasta seka eraiden toimijoiden
velvollisuudesta laatia pitopaikkaa koskeva
valmiussuunnitelma.
Ehdotetut saannökset vastustettavia elaintauteja koskevien epailyjen vahvistamisesta
tai pois sulkemisesta, tartuntalahteen ja taudin leviamisreittien selvittämisestä seka taudin leviämisen estämiseksi tai havittamiseksi
valttamattömista toimenpiteistä, kielloista ja
rajoituksista vastaisivat pääosin voimassa
olevan eläintautilain, helposti leviävien elaintautien vastustamisesta annetun lain seka
elaintautilain nojalla annettujen asetusten
säännöksiä. Eläintautien torjuntaan liittyvät
toimivaltuudet suhteutettaisiin kuitenkin siihen, kuinka vakava eläintauti olisi kyseessa.
Lakiin sisaltyisivat myös saannökset helposti leviävän eläintaudin esiintymispaikan
ympärille perustettavasta tartunta-alueesta,
rajoitusvyöhykkeestä tai rajoitusalueesta seka
niillä noudatettavista kielloista, ehdoista ja
rajoituksista. Tartunta-alue ja vyöhykkeet perustettaisiin Elintarviketurvallisuusviraston
päätöksellä eika maa- ja metsatalousministeriön asetuksella kuten nykyisin. Lakiin otettaisiin hallintolaista (43412003) poikkeavat
saannökset päätösten tiedoksiannosta.
Ehdotetun lain perusteella voitaisiin ryhtyä
tiettyihin toimenpiteisiin ihmisten terveyden
suojelemiseksi myös silloin, kun kyseessa
olevaa tautia ei olisi luokiteltu laissa vastustettavaksi elaintaudiksi. Toimenpiteet voisivat koskea lähinnä elinkeinonharjoittajan ja
kuluttajan valilla tapahtuvaa elainten kauppaa seka eläimiin liittyvää harrastustoimintaa.
Ehdotetussa laissa saadettaisiin sperman
keraysasemien, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmien, spermavarastojen, karanteenien seka eraiden unionin sisäistä elainten tai niista
saatujen tuotteiden kauppaa harjoittavien
toimijoiden hyväksymisestä, vesiviljelyelaimia kasvattavien ja eraiden kalojen perkaamista harjoittavien toimijoiden velvollisuudesta hakea toimintaansa varten lupaa seka hyväksyttyjen ja luvan saaneiden toimijoiden ja toimintojen valvonnasta. Saannökset vastaisivat pitkälti voimassa olevaa asetuksentasoista saäntelya. Sperman keraysaseman hyväksymistä olisi kuitenkin voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen haettava

myös sellaisille oriasemille, joissa kerättyä
spermaa ei toimiteta muihin Euroopan unionin jasenvaltioihin. Lisäksi laissa saadettaisiin elaimia, alkioita ja sukusoluja jasenvaltioiden valilla siirtavien ja elaimia tai niista
saatuja tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelle vievien toimijoiden rekisteröinnista seka
vaatimuksista, jotka maan rajat ylittävien
elainten tai tuotteiden olisi elaintautien vastustamiseksi täytettävä.
Ehdotettu unionin ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvä rekisteröityrnisvelvollisuus olisi voimassa olevaan lainsäädäntöön
nähden uusi. Rekisteröitymisvelvollisuutta
koskevan säännöksen ottamista lakiin on pidettävä välttämättömänä viennin valvonnan
tehostamiseksi seka viennin keskitetyn seurannan ja valvonnan mahdollistamiseksi.
Keskitetty seuranta ja valvonta ovat edellytyksenä vientivalvontaa koskevien menettelyjen kehittämiselle ja niiden yhtenevaisyyden ja asianmukaisuuden varmistamiselle seka vientitodistuksia koskevien mallien laadinnalle. Mainituilla seikoilla taas on keskeinen merkitys kolmansien maiden luottamuksen säilymiselle Suomesta vietavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden turvallisuuteen ja elainten terveyteen seka sitä kautta
viennin jatkumiseen. Vietavia elaimia ja tuotteita seka vientivalvontaa koskevan kokonaiskuvan ja kontrollin puute on omiaan
myös altistamaan vientiä petoksille ja vaarinkaytöksille, jotka osaltaan vaarantavat
Suomen luotettavuuden viejamaana.
Suomella on lisäksi velvollisuus tiedottaa
elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maaranpaavaltiota Suomesta jo toimitettujen
vientierien turvallisuuteen vaikuttavista, vasta viennin jälkeen tietoon tulleista seikoista
kuten eläintautitilanteen muuttumisesta, eika
tätä velvollisuutta ole mahdollista täyttää,
elleivät viejia koskevat tiedot ole keskitetysti
saatavilla. Viejärekisterin myötä Elintarviketurvallisuusvirasto voisi myös valittaa ajantasaista ja kohdennettua informaatiota vientiyrityksille esimerkiksi vientiehtojen muuttuessa tai äkillisten vientiin liittyvien ongelmatilanteiden yhteydessä.
Voimassa olevan eläintautilain ja helposti
leviavien elaintautien vastustamisesta annetun lain viranomaisjarjestelma ehdotetaan
säilytettäväksi pääpiirteittäin ennallaan.
Kunnaneläinlääkärin roolia elaintauti- ja

elainsuojeluvalvontaan liittyvia tehtavia hoitavana viranomaisena selkeytettiin vuoden
2009 lopussa voimaan tulleella elainlaakintahuoltolailla, jolla säädettiin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnanelainlaakarille
saadettyjen tehtavien hoidon edellytysten jarjestamisesta seka valtion velvollisuudesta
maksaa kunnille korvaus tehtavien hoitamiseen kuluvasta kunnaneläinlaakareiden työajasta. Ehdotettu laki olisi omiaan edelleen
selkeyttamaan viranomaisten välistä tehtavienjakoa, kun kunnanelainiaakarin ja aluehallintoviraston paallekkainen toimivalta
eläintautien torjunnan ja leviämisen estamisen osalta pitkälti poistuisi ja hallintopaatösten tekoon liittyvat toimivaltuudet keskitettäisiin aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle. Laissa saadettaisiin
myös elaintautilailla täytäntöön pantavissa
unionin saadöksissa tarkoitetun toimivallan
jakautumisesta lain mukaisten valvontaviranomaisten kesken.
Ehdotuksen mukaan elaintautivalvontaan
liittyvia tehtavia voisivat hoitaa viranomaisten lisaksi valtuutetut tarkastajat, jotka voisivat olla muidenkin alojen kuin elainlaaketieteen asiantuntijoita. Muiden kuin elainlaakareiden kayttaminen valvontatehtavissa voi olla tarpeen, kun otetaan huomioon kunnanelainlaakareiden laaja työkentta seka eri
eläinlajien ja tuotantomuotojen runsaus ja
niiden väliset erot.
Vaikka Suomen eläintautitilanne on pysynyt jo pitkään hyvänä ja varsinaisen elaintautikriisiin uhka on pieni, tulee laajamittaiseen
epidemiaan kuitenkin varautua, koska sen taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset voivat olla huomattavia. Ehdotetussa laissa selkeytettaisiin valvontaviranomaisten vastuita taudinpurkausten torjunnassa ja torjunnan johtamisessa. Aluehallintovirastolla olisi yleinen
taudintorjuntaa koskeva johtovastuu, minkä
lisaksi Elintarviketurvallisuusvirasto koordinoisi taudintorjuntatoimenpiteita valtakunnallisesti ja voisi erityisin perustein ottaa johtovastuun itselleen. Valvontaviranomaisten
resurssit ovat elaintautiepidemioita ajatellen
varsin niukat, ja lievatkin kriisit johtavat nopeasti työvoimapulaan, ellei lisatyövoimaa
ole saatavissa. Tarvittaessa kunnanelainlaakareita voitaisiin osoittaa taudintojuntatehtaviin myös oman toimialueensa ulkopuolelle. Silta varalta, että tamä taikka lisatyövoi-

man hankkiminen vapaaehtoisin ja rjestelyin
ei olisi riittävää, laissa ehdotetaan voimassa
olevien säännösten tapaan saadettavaksi
elainlaakarinammatin hq'oittajia koskevasta
työvelvollisuudesta.
Voimassa olevan eläintautilain mukainen
korvausjarjestelma ehdotetaan säilytettäväksi
pääosin ennallaan. Korvausjärjestelma paitsi
turvaa alkutuotannon harjoittajien oikeuksia
ja taloudellista asemaa myös edistää lain tavoitteiden saavuttamista. Eläintautien leviamisen estämiseksi on ensiarvoisen tärkeää,
etteivät toimijat taloudellisten menetysten pelossa laiminlyö tautiepailyja koskevaa ilmoitusvelvollisuuttaan, vaan ilmoittavat epailyista mahdollisimman varhain. Nykyisen korvausjarjestelman puitteissa maksettujen korvausten kokonaismäärä on pysynyt vuodesta
toiseen varsin alhaisena. Korvausjärjestelmaan saattaa joidenkin vuosien kuluttua olla
tulossa Euroopan unionin lainsaadannösta
johtuvia muutostarpeita, mutta niiden sisältöä
on tässä vaiheessa mahdotonta ennakoida.
Viranomaissuoritteista perittavia maksuja
koskevia säännöksiä ei ehdotuksen mukaan
enää sisallytettaisi elaintautilakiin, vaan niiden osalta viitattaisiin valtion maksuperustelakiin. Laissa kuitenkin saadettaisiin voimassa olevasta lainsaadannösta poiketen, että
kunnanelainlaakareiden suoritteista perittaisiin maksu valtiolle. Nykyistä saantelya, jonka mukaan kunnanelainlaakarilla on oikeus
periä itselleen maksu suorittamastaan, maksulliseksi saadetysta toirnenpiteesta, ei voida
enää pitää tarkoituksenmukaisena, silla kunnissa elaintauti- elainsuojelu- ja elintarvikevalvontaan liittyvat tehtävät on enenevässä
määrin keskitetty ainoastaan valvontatehtavia hoitaville elainlaakareille,jotka eivät
lainkaan tarjoa elainlaakäripalveluita eivatka
siten peri eläimistä vastuussa olevilta henkilöilta itselleen muitakaan maksuja. Myöskään maksujen perimista kunnalle ei ehdoteta, silla elaintautivalvonta ei elainlaäkintahuoltolain mukaan kuulu kunnan tehtäviin,
vaan kunnan tulee ainoastaan huolehtia kunnanelainlaakärille saadettyjen valvontatehtavien hoidon edellytysten järjestämisestä. Ehdotetun muutoksen myötä elainlaakintahuoltolain 23 §:aa muutettaisiin siten, että jatkossa valtion kunnille maksamaa korvausta maarattaessa otettaisiin huomioon myös ne tar-

kastukset ja toimenpiteet, joista kunnaneläinlääkäri voi periä maksun asiakkaalta.
Elaintautilainsäädannön
noudattamisen
valvontaan liittyviä pakkokeinoja koskeva
sääntely ehdotetaan uudistettavaksi. Lisaksi
rikoslakia (3911889) ehdotetaan muutettavaksi ottamalla lakiin elaintaudin leviämisvaaran aiheuttamista koskevat säännökset.
Eläintautilaissa viitattaisiin mainittuihin
säännöksiin sekä säädettäisiin sellaisista
merkitykseltään vähäisemmistä teoista, joista
voi seurata enintään sakkorangaistus. Eläintautilain mukaisia päätöksiä koskeva valitustie ehdotetaan ohjattavaksi maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan sijasta hallintooikeuksiin, mika edellyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n
muuttamista. Muutos on tarpeen, jotta eläintautilain sekä muiden elintarviketurvallisuutta ja eläintenpitoa koskevien lakien valitustiet olisivat yhtenevät. Joissakin tapauksissa
hallintopäätöksen antaminen voi perustua
kahden lain kuten eläintautilain ja elintarvikelain samanaikaiseen soveltamiseen.
3
3.1

Esityksen vaikutukset
Vaikutukset valtiontalouteen ja viranomaisten tehtäviin

Ehdotus ei merkitsisi muutoksia Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriotoiminnan
kustannuksiin. Virasto huolehtisi elaintautien
varalta otettujen näytteiden analysoinnista
kuten nykyisinkin seka toimisi edelleen vastustettavien elaintautien kansallisena vertailulaboratoriona.
Uusina valvontatehtävinä Elintarviketurvallisuusvirasto rekisteröisi ilmoitettavien
elaintautien laboratoriot seka toimijat, jotka
vievät eläimiä tai niistä saatuja tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelle. Laboratorioiden
rekisteröinnistä aiheutuisi vähäistä ja pääosin
kertaluonteista lisatyötä. Viejiä koskevan rekisterin pitämisestä aiheutuva lisätyö olisi
sen sijaan tätä merkittävämpää, mutta Elintarviketurvallisuusvirasto pystyisi kuitenkin
suoriutumaan tehtävästä nykyisillä resursseilla. Virastolle aiheutuu jo nyt työtä viejien sekä vientitodistuksia myöntävien viranomaisten ohjauksesta sekä viennin valvonnasta ja
koordinoinnista, ja rekisteri olisi omiaan hel-

pottamaan näiden tehtävien suorittamista.
Rekisteri olisi lisäksi sisällöltään hyvin samanlainen kuin unionin sisäistä kauppaa harjoittavia toimijoita koskeva rekisteri, jota virasto pitää voimassa olevan lainsäädännön
perusteella. Viimeksi mainitun rekisterin
päivittämiseen liittyvä työ vähenisi, kun rekisteröinti olisi voimassa vuoden sijasta ehdotetut kolme vuotta, mika vapauttaisi voimavaroja viejiä koskevan uuden rekisterin
pitoon.
Ehdotuksen mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto päättäisi maa- ja metsätalousministeriön sijasta tartunta-alueen, rajoitusvyöhykkeen ja rajoitusalueen perustamisesta.
Ehdotuksella ei ole juurikaan merkitystä
mainittujen viranomaisten työmäärään, sillä
ministeriön tekemät paatökset ovat aina perustuneet Elintarviketurvallisuusviraston esitykseen. Elintarviketurvallisuusvirastolta siirtyisi aluehallintovirastoihin toimivalta päättää karanteenien hyvaksymisesta seka eläinten lopettamisesta tautiepäilyn selvittämiseksi. Elintarviketurvallisuusvirastolle, joka tekee muut kuin edellä mainitut paatökset
elainten lopettamisesta, siirtyisi puolestaan
aluehallintovirastoita toimivalta päättää
elaintaudin torjumiseksi välttämättömästä pitopaikan tyhjennyksestä ja desinfioinnista.
Lopettamis- ja saneerauspäätöksiä tehdään
yleensä alle kymmenen ja karanteenipäätöksiä korkeintaan muutama vuosittain. Ehdotetut muutokset eivät aiheuta muutostarpeita
viranomaisten resursseihin.
Aluehallintovirasto tekisi ehdotuksen mukaan vapaaehtoiseen elainten terveysvalvontaan liittyvät paatökset pitopaikkojen terveysluokista. Päätöksiä arvioidaan tehtävän enintään 50 vuosittain. Lisaksi aluehallintovirastot päättäisivät uutena tehtävänä hyväksymisvaatimuksen piiriin tulevien noin 70
oriaseman hyvaksymisesta. Sperman keräystä tai varastointia taikka alkioiden keräystä
tai tuotantoa harjoittavien laitosten ja toimijoiden valvonta siirtyisi toisaalta aluehallintovirastoilta kunnaneläinläakareille.
Eläintautilakiin liittyvää hallinnollista päatöksentekoa koskevia kunnaneläinlääkäreiden ja aluehallintoviraston pitkälti päällekkäisiä toimivaltuuksia käyttäisi jatkossa lähtökohtaisesti aluehallintovirasto, mika merkitsisi aluehallintovirastojen työmaärän lisääntymistä noin 25 päätöksellä vuosittain.

Muiden aluehallintovirastoille tulevien uusien tehtavien maara jaa vähäiseksi. Päätöksiä,
jotka koskevat muiden kuin vastustettavien
zoonoosien vuoksi toteutettavia toimenpiteitä
taikka maan rajat ylittavaan eläinten kauppaan osallistuvien eläinvälittäjien tai kerayskeskusten hyväksymistä, tehtaisiin arvioilta
vain muutamia vuosittain. Kun otetaan huomioon edellä mainitut aluehallintoviraston
uudet tehtavat ja silta pois siirtyvät tehtavat,
on katsottava, ettei tehtavien maara muutu
merkittävästi ja että aluehallintovirastot pystyvät suoriutumaan ehdotetuista tehtävistä
nykyisillä resursseilla.
Ehdotuksen mukaan aluehallintovirasto perisi maksut kunnaneläinlääkäreiden maksullisista suoritteista. Tämä tultaisiin todennäköisesti hoitamaan keskitettyna tehtävänä jostakin aluehallintovirastosta. Koska maksullisista suoritteista toimijalta perittavaan maksuun
tulee sisällyttää laskutuksesta aiheutuvat kustannukset, mainitusta tehtävästä ei tule aiheutumaan kustannuksia valtiolle.
Kunnaneläinlääkäreiden suorittamien tarkastus- ja naytteenottokayntien maaran arvioidaan lisääntyvän noin 150 kaynnilla, kun
otetaan huomioon, että sperman keraysasemien, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmien
seka spermavarastojen valvonta siirtyisi
aluehallintovirastoilta kunnaneläinlääkäreille
ja että kaikki oriiden sperman keräystä harjoittavat asemat tulisivat jatkossa laissa saadetyn hyvaksymis- ja valvontamenettelyn
piiriin. Aluehallintovirastosta siirtyvien tehtävien arvioidaan merkitsevän noin 20 tarkastusta vuodessa, minkä lisäksi oriasemien
valvontaan arvioidaan tarvittavan vuosittain
noin 75 tarkastusta. Loput uudet tarkastustehtavat aiheutuisivat pitopaikan tautisuojausta
koskevien velvoitteiden sekä zoonoosien leviämisen estämiseksi toteutettavien toimenpiteiden valvonnasta.
Kunnanelainlaäkareiden tehtäviin vaikuttaa
myös se, että lampailla ja vuohilla esiintyvän
maedi-visnan ja scrapien varalta toteutettava,
nykyisin pakollinen terveysvalvonta on tarkoitus muuttaa vapaaehtoiseksi. Tämän oletetaan laskevan terveysvalvontaan osallistuvien pitopaikkojen määrän noin puoleen nykyisestä. Kunnaneläinlääkärin vuosittain suorittamasta, mainittuun terveysvalvontaan liittyvästä noin 270 tarkastuksesta jäisi siten
pois noin 135 tarkastusta, mikä pitkälti vas-

taisi kunnaneläinlääkärille ehdotuksesta aiheutuvien uusien tarkastus- ja naytteenottokayntien määrää. Lisäksi kunnanelainlaakareiden tehtäviä hieman vähentäisi se, että ehdotuksen mukaan eläintautilakiin liittyvä hallinnollinen päätöksenteko pääosin keskitettäisiin aluehallintovirastoille. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella lain ei arvioida aiheuttavan muutosta kunnaneläinlääkäreiden
tehtavien kokonaismaaraan eikä siten lisaavan valtion kunnille maksamaa korvausta.
Eläintautilain nojalla tehtyjä päätöksiä koskevat valitukset ehdotetaan ohjattavaksi maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan sijasta
hallinto-oikeuksiin.
Maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnalta saadun tiedon mukaan
lautakunta on käsitellyt vuosina 2008-201 1
vain keskimäarin 2 eläintautilakiin liittyvää
juttua vuosittain. Myös vuosina 2000-2007
juttujen maara on jäänyt vuosittain muutamiin. Eläintautilakiin liittyvien valitusten vahaisen maaran vuoksi valitustieta koskevat
muutokset ehdotetaan tehtäväksi ilman lisäresurssien osoittamista hallinto-oikeuksiin.
Valitusten alhaiseen määrään on osaltaan
vaikuttanut Suomessa pitkaan vallinnut hyvä
eläintautitilanne. Tiedossa ei kuitenkaan ole
seikkoja, jotka ennustaisivat elaintautitilanteen olennaista huononemista ja sitä kautta
juttumäärän kasvua.
3.2

Yritysvaikutukset

Ehdotettujen saannösten, jotka koskevat pitopaikkojen suojaamista elaintaudeilta, voidaan arvioida hieman lisäävän elaintenpitajien kustannuksia. Säännös ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa aiheuttaisi muutosta kustannuksissa, sillä valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan Nasevaan tai Sikavaan
kuuluvan ja sen ehtoja noudattavan pitopaikan lähtökohtaisesti oletetaan täyttävän ehdotetut vaatimukset. Tarve muuttaa eläintenpidossa noudatettavia menettelytapoja muissa
pitopaikoissa seka muutoksista mahdollisesti
aiheutuvat kustannukset riippuisivat pitopaikan tautisuojauksen tasosta. Ehdotettujen
saannösten perusteella toimijoita ei voitaisi
velvoittaa toteuttamaan eläinsuojissa merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, joten velvollisuuden noudattamisesta aiheutuvat kustannukset jäisivät oletettavasti vähäisiksi. Tau-

tisuojausta koskevan ehdotuksen tavoitteena
on alentaa eläintautien leviämisriskia, mika
on toisaalta omiaan vähentämään taudeista
toimijoille aiheutuvia eläintuotannon tappioita.
Alkutuotantopaikoissa noudatettavia menettelytapoja koskevan kirjallisen kuvauksen
laatimisesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan vaihtelevan 200-1 500 euron välillä
riippuen muun muassa pitopaikan koosta ja
tuotantomuodosta sekä siitä, laatiiko toimija
kuvauksen itse vai ostaako hän palvelun ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kuvaus voitaisiin
hallinnollisen taakan vähentämiseksi yhdistää alkutuotantopaikalta vaadittavaan omavalvonnan kuvaukseen taikka valtakunnallisen elainten terveydenhuolto-ohjelman puitteissa laadittavaan terveydenhuoltosuunnitelmaan.
Ehdotus, jonka mukaan eläintautilaissa viitattaisiin viranomaissuoritteiden maksullisuuden osalta valtion maksuperustelakiin,
merkitsisi joitakin muutoksia toimijoille aiheutuvissa kustannuksissa. Muutokset koskisivat lähinnä valvontasuoritteiden maksullisuutta. Voimassa olevat eläintautilain 15 §:n
säännökset ovat tältä osin vanhentuneita ja
puutteellisia, ja niiden suhde maksuperustelain saannöksiin on osin epäselvä.
Valtion maksuperustelain mukaan maksullisia ovat lahtökohtaisesti viranomaisen tuottamat palvelut, jotka ovat seurausta vastaanottajan toimenpiteesta. Tällä perusteella
maksullisena on lähtökohtaisesti pidetty tuotantolaitosten ja vastaavien yritysten säännöllistä olosuhdevalvontaa seka toiminnan aloittamisen edellytyksenä olevia tarkastuksia.
Nämä perustuvat viranomaiselle lainsäädännössä säädettyyn valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen, ja mainituilla valvontasuoritteilla luodaan yrityksille mahdollisuus harjoittaa
taloudellista toimintaa.
Tarkoituksena on, että ehdotetun lain voimaantulon myötä pakolliseen ja vapaaehtoiseen terveysvalvontaan liittyvat, 2 luvussa
säädetyt säännönmukaiset viranomaistarkastukset sekä niihin liittyvat näytteenotot ja laboratoriotutkimukset tulisivat kaikilta osin
maksullisiksi. Maksu perittäisiin myös toimijan omalla vastuulla olevien naytteiden tutkimisesta silloin, kun tutkimukset suoritetaan
Elintarviketurvallisuusvirastossa. Muutokset
eivät kuitenkaan olisi voimassa olevaan lain-

säädäntöön nähden suuria, sillä pakollisen
terveysvalvonnan maksuttomuudesta tehtyjen
poikkeusten ja terveysvalvontaohjelmien vähäisyyden vuoksi ainoastaan lampaiden ja
vuohien scrapie- ja maedi visna -taudin valvontaohjelmiin sisältyvä pakollinen valvonta
on nykyään kokonaan maksutonta.
Maksulliseksi muuttuisi myös sperman keräysasemien, alkioiden siirto- ja tuotantoryhmien ja spermavarastojen säännönmukainen, lain 7 luvussa säädetty valvonta sekä karanteenien ja lokerojen nirnenomaisiin lain
saannöksiin perustuva valvonta. Jasenvaltioiden väliseen kauppaan tai jäsenvaltioiden ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvat
tarkastukset, näytteenotot ja laboratoriotutkimukset, pistokoeluonteisesti suoritettavia
tarkastuksia lukuun ottamatta, olisivat nykyiseen tapaan maksullisia. Sen sijaan niistä tarkastuksista, näytteenotoista ja laboratoriotutkimuksista, jotka valvontaviranomainen suorittaisi oma-aloitteisesti lain 87 §:ääri ehdotetun yleisen tarkastusoikeutensa perusteella, ei
perittäisi maksuja.
Valtion maksuperustelain nojalla Elintarviketurvallisuusvirasto voisi kuitenkin nykyiseen tapaan jättää perimatta maksun pakolliseen tai vapaaehtoiseen terveysvalvontaan
taikka elainten keinollisen lisäämisen valvontaan liittyvästä laboratoriotutkimuksesta silloin, kun tutkimukset olisivat välttämättömiä
maan eläintautitilanteen seuraamiseksi. Nykyisin esimerkiksi nautojen ja sikojen tautitilannetta seurataan suurelta osin keinosiemennyselaimista otettavien naytteiden avulla.
Lampaiden ja vuohien maedi-visna tilanteen
seuranta perustuu valvontaohjelman yhteydessä otettaviin näytteisiin. Samoista näytteistä voidaan seurata myös brucella melitensis -taudin esiintymistä.
Eläintautiepäilyn selvittämiseksi tehtävät
tarkastukset ja tutkimukset sekä taudinpurkauksen hallintaan liittyvat tarkastukset ja muut
toimet ovat pääosin luonteeltaan yleisiä eivätkä johdu toimijoiden omista toimenpiteistä, mistä syystä toimenpiteet on tarkoitus pitää maksuttomina lain voimaantulon jälkeenkin.Myös vesiviljelylaitosten ja eräiden perkaamojen valvonta on tarkoitus pitää nykyiseen tapaan maksuttomana. Valvonta perustuu Elintarviketurvallisuusviraston valvontasuunnitelmaan, joka laaditaan riskiperusteisesti. Laitosten omistaja ei useinkaan voi

vaikuttaa laitoksen riskin, koska se riippuu
suurelta osin laitoksen sijainnista. Vesiviljelylaitosten valvonnan tarkoituksena on
seurata maan vesieläintautitilannetta yleisesti, eika pelkästään tilannetta kyseisessä laitoksessa.
Tehtyjen laskelmien mukaan kunnaneläinlääkärin suorittamasta tarkastus- ja näytteenottokäynnistä aiheutuvat kustannukset
ovat keskimaarin 200 euroa käyntiä kohden,
kun esimerkiksi salmonellavalvontaan liittyvästä käynnistä peritään toimijoilta tällä hetkellä keskimaarin noin 80 euron suuruinen
maksu. Koska maksulliset suoritteet tulee
hinnoitella lahtökohtaisesti omakustannusarVon perusteella, on maksuihin todennäköisesti tulossa korotuksia.
Ehdotetussa eläintautilaissa säädetään
useista elinkeinonharjoittamiseen vaikuttavista lupa- rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyista. Niistä suurin osa perustuu voimassa
olevaan lainsäädäntöön. Lupia ja hyväksymisia koskeviin hakemuksiin annetut päätökset
ja viranomaistodistukset kuten vientitodistukset olisivat nykyiseen tapaan lähtökohtaisesti maksullisia. Toimijoille, joiden tulisi
rekisteröityä elainten ja niistä saatujen tuotteiden viejiksi ehdotettuun uuteen rekisteriin,
aiheutuisi rekisteröitymisesta kolmen vuoden
välein noin sadan euron kustannus, jos rekisteröinnista perittävä maksu vastaisi unionin
sisäistä kauppaa harjoittavien toimijoiden rekisteröinnista perittavaa maksua. Kertaluonteinen maksu perittäisiin niiden laboratorioiden rekisteröinnista, jotka tutkivat näytteitä
ilmoitettavien elaintautien varalta.
3.3

Vaikutukset kuntiin

Ehdotuksella ei puututtaisi siihen elainläakintähuoltolain lahtökohtaan, jonka mukaan
valtio vastaa eläintautivalvonnasta ja kunnat
huolehtivat kunnaneläinlääkäreille säädettyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten
järjestämisestä alueellisen suunnitelman ja
valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Ehdotuksella kunnanelainlaakäreiden tehtäviä
koskevaa saäntelya kuitenkin selkeytettaisiin
ja aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin
toimivallan päällekkäisyyttä karsittaisiin. Lisäksi laissa saadettaisiin voimassa olevaa
eläintautilakia täsmällisemmin taudintorjun-

nan johtamisesta, kunnanelainlaakäreiden
osoittamisesta eläintautikriisien hoitoon tarvittaessa myös virka-alueensa ulkopuolelle
seka kuntien muiden tehtavien huomioon ottamisesta tässä yhteydessä.
Ehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia
kuntien taloudelliseen asemaan. Kunnat saavat elainlaakintähuoltolain mukaan valtiolta
korvauksen siitä työajasta, jonka niiden palveluksessa olevat kunnanelainlaakarit kayttavat eläintautilain mukaisten tehtavien hoitoon. Koska kaikki eläintautilain mukaisista
suoritteista perittavat maksut ehdotetaan perittavaksi jatkossa valtiolle, korvauksessa
otettaisiin huomioon myös se työaika, joka
kunnaneläinlääkäreiltä kuluu maksullisten
suoritteiden tuottamiseen.
3.4

Ympäristövaikutukset

Esityksen tavoitteena on estää elaintautien
leviämistä luonnonvaraisina elaviin eläimiin
ihmisen toiminnan seurauksena. Eläintautilain säännökset, joilla tähdätään kotielaimissa esiintyvän taudin leviämisen estamiseen
tai havittamiseen, ovat omiaan estamaan
myös luonnonvaraisten elainten sairastumista. Luonnonvaraisten elainten terveyden kannalta merkitystä on myös kielloilla ja rajoituksilla, jotka koskevat elainten vapauttamista luontoon. Vesieläinten terveyttä turvaavat
lisäksi ne lain vaatimukset, jotka liittyvät vesiviljelyeläinten siirtoihin eri vesialueiden
välillä seka vesiviljelylaitosten toimintaan ja
niiden poistovesien kasittelyyn.
Esityksellä pyritään estamaan luonnonvaraisissa elaimissa esiintyvien elaintautien
tarttuminen kotieläimiin tai ihmisiin. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi voidaan toteuttaa
luonnonvaraisten elainten terveydentilan seurantaa seka erilaisia toimenpiteitä sen estamiseksi, etteivät tautia mahdollisesti levittävät
luonnonvaraiset eläimet pääsisi kosketuksiin
kotieläinten tai ihmisten kanssa. Kyseeseen
voivat tulla esimerkiksi luonnonvaraisten
elainten ruokintaa koskevat kiellot tai rajoitukset.
3.5

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Vanhentuneen eläintautilainsäädännön uudistamisella vastaamaan perustuslain vaati-

muksia selkeytetaan toimijoiden ja viranomaisten välistä vastuunjakoa elaintautien
vastustamisessa seka parannetaan toimijoiden oikeusturvaa ja perusoikeuksia. Esityksellä pyritään pitämään Suomi vapaana vakavimmista eläintaudeista sekä vähentämään
myös muista tarttuvista eläintaudeista aiheutuvia riskejä, millä on olennainen merkitys
kotieläintuotannon tuottavuuden ja ennakoitavuuden sekä elintarvikkeiden turvallisuuden ja ihmisten terveyden kannalta. Lailla
turvataan paitsi elintarviketuotannossa kaytettavien elainten myös seura- ja harrastuselainten seka luonnonvaraisten elainten
terveyttä. Tama on omiaan alentamaan ihmisten riskiä sairastua muihin kuin elintarvikkeiden välityksellä leviaviin tauteihin
kuten rabiekseen seka ylläpitämään myönteistä asennetta seuraeläinten pitoon ja elaimiin liittyvään harrastustoimintaan.
Vakavimpien elaintautien taudinpurkauksissa, erityisesti laajemman elaintautiepidemian sattuessa lain nojalla suorittavat toimenpiteet eläintaudin leviämisen estämiseksi
rajoittaisivat elaintenpitäjien, elintarvikkeiden jalostajien, eläinkuljettajien seka eräiden
muiden elainten kanssa tekemisissä olevien
toimijoiden toimintavapautta. Rajoituksilla
voi olla vaikutusta muun muassa elainten ja
eläintuotteiden vientiin seka lihan, maidon tai
muiden eläimistä peräisin olevien tuotteiden
saatavuuteen. Esityksellä pyritään kuitenkin
tekemään mahdolliseksi viranomaisten nopea
ja tehokas toiminta kriisitilanteissa, mikä on
omiaan vähentämään eläintenpitäjille ja
muille toimijoille seka kuluttajille elaintaudeista aiheutuvia haittoja.
4
4.1

Asian valmistelu
Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Ehdotus on valmisteltu maa- ja metsatalousministeriön asettamassa työryhmassa, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muodossa ehdotus elaintautien val-

vontaa koskeviksi lain tason saannöksiksi.
Hankkeessa tuli ottaa huomioon elainlaakintahuoltoa seka elainten tunnistamista ja jaljittamistä koskevat lainsaadäntöhankkeet. Työryhmän tuli kuulla valmistelun aikana sidosryhmiä, eraita viranomaisia seka tarpeen mukaan asiantuntijoita...
4.2

5

Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Riippuvuus muista esityksistä

Ehdotettuun elaintautilakiin sisallytettaisiin
elainten keinollisen lisäämisen luvanvaraisuutta koskeva sääntely silta osin kuin saantelyn tarkoituksena on elaintautien vastustaminen. Maa- ja metsätalousministeriössä on
parhaillaan valmisteilla kotieläinjalostuslain
ja hevostalouslain uudistus. Tässä yhteydessa
arvioidaan elainten keinollisen lisäämiseen
liittyvän yleisen lupajärjestelmän tarpeellisuus. Uudistuksen yhteydessa tullaan myös
poistamaan elainten keinollista lisäämistä
koskevaan yleiseen lupavelvoitteeseen ja Euroopan unionin eläintautilainsäädännöstäjohtuvaan, tiettyjä toimintoja koskevaan erilliseen hyvaksymisvaatimukseen liittyvä paallekkäisyys. Tama paallekkaisyys liittyy voimassa olevaan lainsäädäntöön eika siten aiheudu ehdotetusta elaintautilaista.
Ehdotettuun elaintautilakiin ei sisälly elaimistä saatavien sivutuotteiden kayttöa, käsittelyä tai hävittämistä koskevia säännöksiä
eraita taudinpurkauksiin liittyviä erityistilanteita lukuun ottamatta, vaan mainitut saännökset on tarkoitus sisällyttää erilliseen lakiin, joka valmistellaan sitä varten asetettavassa työryhmässä. Ehdotetun eläintautilain
siirtymasaannöksillä sivutuoteasetuksen taytantöönpanoon liittyvät voimassa olevan
elaintautilain säännökset jätettäisiin voimaan
siihen saakka, kunnes ne uuden lain valmistumisen yhteydessa kumottaisiin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1

Lakiehdotusten perustelut

1.1

1 luku

Eläintautilaki
Yleiset säännökset

1 5. Tarkoitus. Pykalan mukaan lain tarkoituksena olisi ehkäistä ja vähentää elaintautien
esiintymistä. Eläintautien ehkaisylla ja vahentamisella pyrittäisiin edistämaan elainten
terveytta seka turvaamaan ihmisten terveytta,
elintarvikkeiden turvallisuutta ja kotielaintuotannon toimintaedellytyksiä.
2 §. Soveltamisala. Pykalan mukaan lain
soveltamisalaan kuuluisivat elaintautien ennaltaehkäisy, elainten terveydentilan ja elaintautien esiintymisen seuranta seka elaintautien havittaminen ja leviämisen estäminen.
Nämä sisaltyisivat laissa käyttöön otettavaan
käsitteeseen elaintautien vastustamistyö.
Eläintaudilla tarkoitettaisiin voimassa olevan
eläintautilain tapaan sellaista sairautta tai tartuntaa, joka voi suoraan tai välillisesti siirtyä
elaimesta toiseen eläimeen tai ihmiseen. Kyseeseen tulisivat lähinnä bakteerien ja virusten, mutta myös niiden kaltaisten pieneliöiden sekä loisten aiheuttamat sairaudet. Koska
on mahdollista, että elaimessa on taudin aiheuttaja, vaikka silla ei olisikaan sairaudelle
tyypillisiä oireita, pykalaän ehdotetaan selvyyden vuoksi mainintaa, jonka mukaan
eläintaudiksi katsotaan myös taudin tartunta.
Pykalassa ehdotetaan maariteltavaksi lain
soveltamisala suhteessa elainlaakinnallisesta
rajatarkastuksesta annettuun lakiin. Elaintautilakia ei sovellettaisi elaintautien vastustamistyöhön silta osin kuin siitä säädetään
mainitussa laissa. Eläintautilain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät siten muista
kuin jasenvaltioista tuotavien tai naista valtioista Suomen kautta edelleen kuljetettavien
elainten, eläimistä saatujen tuotteiden tai
muiden eläintauteja mahdollisesti levittavien
esineiden tuontivaatimukset, mainituille
eläimille, tuotteille tai esineille maahantuonnin edellytyksenä tehtävät tarkastukset seka
näiden vaatimusten ja tarkastusten laiminlyöntiin liittyvät pakkokeinot kuten elainten
lopettaminen, tuotteiden havittaminen taikka

elainten tai tuotteiden palautus lähtömaahan.
Muilta osin elaintautilaki soveltuisi myös
muista kuin jasenvaltioista maahantuotuihin
eläimiin, tuotteisiin ja esineisiin.
Eräissä tapauksissa elainlääkinnallisessa rajatarkastusmenettelyssa tehtävä päätös voi olla ehdollinen ja sisältää esimerkiksi vaatimuksen tuontierän kuljettamisesta suoraan
maaränpaana olevaan laitokseen. Näissä tapauksissa elainlaakinnällinen rajatarkastus on
vireillä ja elainlaakinnallisesta rajatarkastuksesta annettua lakia sovelletaan siihen saakka, kunnes päätökseen sisältyvä ehto on taytetty.
3 §. Euroopan unionin lainsäädäntö. Pykalassa lueteltaisiin ne Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukset, joiden taytantöönpanoon lakia sovellettaisiin, seka ne direktiivit, joiden nojalla annettujen komission asetusten taytantöönpanoon laki myös soveltuisi. Viime vuosina useita elaintautien vastustamista koskevien direktiivien liitteitä on
muutettu komission asetuksilla, minkä lisäksi
komissiolla on eräiden direktiivien mukaan
laajat toimivaltuudet antaa alernmanasteisia
säädöksiä unionin alueella todetun taudinpurkauksen johdosta toteutettavista hatatoimenpiteista.
4 5. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykalassa määriteltäisiin lain suhdetta eräisiin
muihin lakeihin. Eläintautilain soveltamisala
suhteessa elintarvikelakiin ja tartuntatautilakiin olisi nykyiseen tapaan paallekkainen siten, että myös eläintautilaissa saädettaisiin
ihmisiin tarttuvista eläintaudeista eli zoonooseista. Lisäksi eläintautilakiin sisältyisi
rehulain tavoin säännöksiä, joilla pyritään estämään elaintautien leviäminen rehujen valityksella. Koska ehdotettu eläintautilaki olisi
elaintautien vastustamista koskeva yleislaki,
sen soveltamisala olisi mainituista paallekkaisyyksista huolimatta tarkoituksenmukaista
pitää laajana. Paallekkaisyydet eivät ole omiaan aiheuttamaan ongelmia lakien soveltamistilanteissa, silla eläintautilain toimenpiteet elintarvikkeiden ja rehujen osalta koskisivat pääasiassa erityistilanteita kuten akillisia taudinpurkauksia, eikä lailla saadettaisi
elintarvikkeita tai rehuja koskevista pysyvista

valvontamekanismeista. Eläintautilaki ei esimerkiksi ilman tai vektorien välityksellä ja
myöskään koskisi tartuntatautilain tavoin ih- jonka tehokas torjunta edellyttää tästä syystä
misesta toiseen ihmiseen leviävien tartunto- elaintenpitoa ja elainten ja tuotteiden siirtajen estämistä.
mistä koskevia rajoituksia taudin esiintymisEläintautilain ja elaintunnistusjarjestelmas- paikkaa yrnparöivalla alueella, luokiteltaisiin
ta annetun lain soveltamisalat olisivat siinä helposti leviavaksi elaintaudiksi. Tauti, joka
määrin erilliset, että viimeksi mainitussa lais- voidaan havittaa ilman mainittuja alueellisia
sa saadettaisiin elainten pakollisista ja pysy- rajoituksia, luokiteltaisiin vaaralliseksi elainvaisluonteisista tunnistusjarjestelmista, kun taudiksi. Valvottavaksi elaintaudiksi luokiteltaas eläintautilain säännökset elainten tunnis- taisiin sellainen tauti, josta aiheutuvat vahintamisesta koskisivat vain erityistilanteissa got eivät ole merkittäviä ja josta ihmisten
kuten taudinpurkauksissa tarvittavia tehostet- terveydelle mahdollisesti aiheutuva vaara ei
tuja toimenpiteitä elainten tunnistettavuuden ole suuri, mutta jonka esiintymista haluttaija jaljitettavyyden takaamiseksi.
siin kuitenkin rajoittaa tai joka haluttaisiin
Pykalassa maariteltaisiin lain suhdetta havittaa maasta pidemmällä aikavälillä.
myös laakelakiin, elainten lääkitsemisestä
Ehdotetun pykalan mukaan vastustettavat
annettuun lakiin seka elainlaakintahuoltola- elaintaudit nimettaisiin maa- ja metsatalouskiin.
ministeriön asetuksella. Nimeamisen yhtey5 §. Eläintautien luokitus. Ehdotetun pyka- dessä vastustettavat elaintaudit jaettaisiin
lan 1 momentin mukaan elaintaudit jaettai- valvottaviin, vaarallisiin ja helposti leviaviin
siin vastustettaviin elaintauteihin, ilmoitetta- elaintauteihin. Nimeamisessa ja tautien luoviin elaintauteihin seka muihin elaintautei- kittelussa olisi otettava huomioon Euroopan
hin. Vastustettaviin elaintauteihin kuuluisivat unionin lainsäädäntö seka Suomea sitovat
valvottavat, vaaralliset ja helposti leviävät kansainväliset sopimukset. Eläintaudin nielaintaudit, jotka maariteltaisiin pykalassa meäminen vastustettavaksi elaintaudiksi
elaintaudin ihmisten terveydelle aiheuttaman edellyttaisi pykalan 3 momentin mukaan, että
vaaran, taudin aiheuttamien taloudellisten elaintaudin esiintyvyyteen voitaisiin vaikutvahinkojen seka taudin tarttuvuuden perus- taa elaintautien vastustamistyölla. Näin ollen
teella. Määritelmät vastaisivat tässä suhteessa tilanteissa, joissa tautia ei olisi mahdollista
pitkälti 0IE:n käyttämiä määritelmiä, joskin havittaa maasta taikka sen esiintymista rajoit0IE:n maarittelyissa viitataan taloudellisten taa lain mukaisilla torjuntatoimenpiteillä tai
vaikutusten sijasta taudin aiheuttamaan elain- joissa taudin hävittäminen edellyttaisi huoten kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen. Vaaral- mattavia resursseja sen havittamisella saavulisiin ja helposti leviaviin elaintauteihin sisal- tettaviin hyötyihin nähden, eläintautia ei tulilytettaisiin ainakin ne elaintaudit, joiden ha- si nimeta vastustettavaksi elaintaudiksi. Vasvittamiseen on ryhdyttävä Euroopan unionin tustettavaksi elaintaudiksi jo nimetyltä elainlainsaadannön nojalla. Valvottaviin elain- taudilta tulisi vastaavasti poistaa vastustettatauteihin sisallytettaisiin sellaiset elaintaudit, Van elaintaudin asema.
Eläintauti olisi pykalan 2 momentin mujoiden esiintymista valvotaan Euroopan
unionin lainsaadannön nojalla taikka kansal- kaan mahdollista nimeta vastustettavaksi
lisista syistä, mutta joita ei ole välttämätöntä elaintaudiksi vain tietyllä maantieteellisesti
rajatulla alueella taikka vain tiettyjen elainlahavittaa.
Ehdotettu elaintautien luokitus vastaa paa- jien tai tuotantomuotojen osalta, jos se olisi
osin myös voimassa olevan elaintautilain elaintaudin aiheuttamien haittojen taikka taumukaista luokitusta. Jos maa haluttaisiin pi- dintorjuntatoimenpiteiden tehokkuuden kantää vapaana jostakin eläintaudista siitä elain- nalta tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi Gytenpidolle, luonnonvaraisille elainkannoille rodactylus salaris -loinen aiheuttaa haittaa
tai viennille aiheutuvien merkittävien vahin- vain Jäämereen laskevissa vesistöissa esiinkojen taikka ihmisten terveydelle aiheutuvan tyville luonnonlohikannoille. Tietyt siipikarvakavan vaaran vuoksi, tauti luokiteltaisiin jan taudit voivat aiheuttaa menetyksiä vain
joko vaaralliseksi tai helposti leviavaksi tietyissä tuotantomuodoissa, kuten munanelaintaudiksi sen tarttuvuuden mukaan. Tauti, tai lihantuotannossa. Momentin mukaan
joka leviää pitopaikan ulkopuolelle helposti eläintauti voitaisiin myös nimetä vastustetta-

vaksi elaintaudiksi, vaikka sen tarttuvuudesta, leviavyydesta tai taudin aiheuttamista haitoista ei olisi taytta varmuutta, jos taudista
katsottaisiin aiheutuvan välitönta uhkaa
elainten tai ihmisten terveydelle. Tämä voisi
tulla kyseeseen erityisesti uudehkojen tautien
osalta, joiden leviavyytta tai vaikutuksia koskeva tieteellinen tutkimus on vielä kesken.
Voimassa olevan elaintautilain mukaisessa
elaintautien luokituksessa ei ole mainintaa
ilmoitettavista elaintaudeista, vaikka asetustasolla onkin saadetty eläinlääkäreiden velvollisuudesta tietyin aikavälein raportoida
valvontaviranomaisille maarattyjen muiden
kuin vastustettavien elaintautien esiintyvyydesta. Epäkohdan poistamiseksi pykalassa
ehdotetaan saadettäväksi ilmoitettavista
elaintaudeista osana elaintautien luokitusta.
Ilmoitettavaksi eläintaudiksi voitaisiin pykalan 4 momentin mukaan nimeta sellainen
muu kuin vastustettava eläintauti, jonka
esiintymisen seuranta olisi tarpeen ihmisten
tai elainten terveyden suojaamiseksi taikka
elainten tai tuotteiden kaupan tai viennin turvaamiseksi. Tauti voitaisiin nimeta ilmoitettavakasi elaintaudiksi, vaikka sen tarttuvuudesta ei olisi taytta varmuutta, jos taudin seuranta katsottaisiin tarpeelliseksi.
6 5. Maaritelmat. Lakiehdotuksen 6 §:ääri
on koottu laissa esiintyvien käsitteiden maaritelmia. Osa laissa käytettävistä käsitteistä
perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja
osa taas muihin kansallisiin lakeihin. Maäritelmia koskevat seuraavat perustelut:
Pykalan 1 momentin 1 kohdassa maariteltaisiin uusi vakava elaintauti ja 2 kohdassa
zoonoosi. Zoonooseja ovat sellaiset taudit
kuten kampylobakteeri, salrnonella ja lintuinfluenssa, jotka voivat tarttua elaimesta ihmiseen tai ihmisesta elaimeen.
Ehdotuksen mukaan lain määräyksiä, kieltoja ja toimenpiteitä koskevat toimivaltuudet
ulottuisivat lahtökohtaisesti vain elaimiin,
jotka kuuluvat kyseessä olevalle eläintaudille
alttiiseen elainlajiin. Momentin 3 kohdan
mukaan taudille alttiit lajit maariteltaisiin
viittaamalla asiaa koskevaan tieteelliseen
selvitykseen tai Euroopan unionin lainsaädannön mäaritelmiin.
kohdassa määriteltäisiin
Momentin 4-6
eräät laissa esiintyvät, eläimiin viittaavat kasitteet. Lemmikkieläimet määriteltäisiin momentin 7 kohdassa viittaamalla lemmik-

kielainasetuksen maaritelmaan. Mainittu asetus koskee koiria, kissoja, hillereitä ja fretteja. Momentin 8 ja 9 kohdassa määriteltäisiin
vesieläimet ja vesiviljelyeläimet kayttäen vesiviljelyelainten terveysdirektiivissä esiintyviä määritelmiä. Momentin 10 kohdan mukaan vektorilla tarkoitettaisiin vesieläinta tai
selkarangatonta maaeläinta, joka voi levittää
eläintautia elaimesta toiseen elaimeen, elaimesta ihmiseen tai ihmisesta elaimeen sairastumatta siihen itse. Vektoreina toimivat esimerkiksi hyönteiset, ja niillä on olennainen
merkitys eräiden vastustettavien elaintautien
kuten marehtijöiden sinikielitaudin leviamisessa.
Pykalan 1 momentin 11 kohdassa maariteltäisiin alkiot ja sukusolut. Voimassa olevan
eläintautilain mukaan alkiot ja sukusolut ovat
sisältyneet elaimen maaritelmaan, mutta ehdotetun lain mukaan näin ei enää olisi, vaan
elaimista, alkioista ja sukusoluista saadettaisiin aina erikseen. Sukusoluilla tarkoitettaisiin seka hedelmöitettyja että hedelmöittymattömia sukusoluja, kuten nisakkaiden munasoluja ja siittiöitä, lintujen siitosmunia ja
siittiöitä seka kalojen ja muiden vesieläinten
mätiä ja maitia. Määritelmä edellyttäisi lisaksi, että sukusoluja olisi tarkoitus käyttää
elainten lisäämiseen, jolloin esimerkiksi elintarvikekayttöön tarkoitetut lintujen munat ja
kalojen mäti rajautuisivat maaritelman ulkopuolelle. Alkioilla tarkoitettaisiin momentin
12 kohdan mukaan nisakkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka on tarkoitus siirtää vastaanottajaelaimeen.
Lain kannalta keskeinen on momentin 13
kohdassa saadetty elaimesta saadun tuotteen
määritelmä. Tämän piiriin kuuluisivat kaikki
sellaiset elävästä tai kuolleesta elaimesta peräisin olevat tuotteet, joiden välityksellä
eläintauti voi levitä. Elaimestä saatuja tuotteita olisivat maaritelman mukaan muun muassa elintarvikkeet kuten liha, maito seka
niistä saadut muut tuotteet, elainten sukusolut
ja alkiot seka elaimista saadut sivutuotteet
kuten kokonaiset elainten raadot, elainperainen rehu, teurasjatteet, kasittelemattömät nahat ja vuodat, sulat ja höyhenet seka virtsa,
lanta ja muut elaimen eritteet.
Lain kannalta olennaisia ovat myös elaimistä vastuussa olevan toimijan, pitopaikan
seka pitopaikasta vastuussa olevan toimijan
määritelmät. Pykalan 1 momentin 14 kohdas-

sa eläimistä vastuussa oleva toimija maariteltaisiin viittaamalla elaintunnistusjarjestelmasta annetun lain vastaavaan määritelmään.
Eläimistä vastuussa olevia toimijoita olisivat
elaintenpitajat eli elainten omistajat tai haltijat, elainvalittajat seka elintarvikealan toimijat, jotka harjoittaisivat elintarvikehuoneistossa elainten teurastusta tai kasvatettujen kalojen perkaamista. Myös pitopaikan maaritelman osalta viitattaisiin momentin 15 kohdassa elaintunnistusjärjestelmasta annettuun
lakiin. Pitopaikalla tarkoitetaan mainitun lain
mukaan sellaista maantieteellista paikkaa,
jossa elaimia pidetaan, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti. Momentin 16
kohdan mukaan pitopaikasta vastuussa olevalla toimijalla tarkoitettaisiin, samoin kuin
elaintunnistusjarjestelmassa annetussa laissa,
pitopaikan omistajaa tai haltijaa.
Eläinlääkärillä tarkoitettaisiin pykalan 1
momentin 17 kohdan mukaan henkilöä, jolla
on elainlaakarinammatin harjoittamisesta annetun lain nojalla oikeus harjoittaa elainlaakärinammattia Suomessa. Tällaisia henkilöitä
ovat Suomessa laillistetut elainlaakarit, elainlääketieteen opiskelijat, joilla on mainitun
lain 7 §:n mukainen oikeus harjoittaa elainlääkärin ammattia väliaikaisesti, enintään
kolmen vuoden ajan eläinlääkärin sijaisena
seka henkilöt, joilla on oikeus toimia elainlaakarina toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jotka ovat tehneet Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoituksen väliaikaisesta
eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta. Valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin momentin 18
kohdan mukaan Elintarviketurvallisuusvirastoa, aluehallintovirastoa tai kunnanelainlaakaria.
Pykalan 1 momentin 19-24
kohdassa
määriteltäisiin elainten lopettaminen ja teurastaminen, kalojen perkaaminen ja perkaamo seka alkioiden kerääminen ja tuottaminen. Momentin 26 kohtaan sisältyisi karanteenin maaritelma. Karanteenilla tarkoitettaisiin pitopaikkaa, jossa elaimia pidetaan eristyksissä sen selvittämiseksi, esiintyykö niillä
elaintautia. Momentin 28-30 kohtaan sisaltyisivat lisäksi elainten kerayskeskuksen,
eläinvälittäjän seka laboratorion määritelmät.
Eräät ehdotetun lain säännökset kuten vaa- .
timus elainten sperman keraämisesta hyväksytylla sperman keraysasemalla koskisivat tilanteita, joissa elaimia tai niistä saatuja tuot-

teita on tarkoitus saattaa markkinoille. Markkinoille saattamisen maaritelma on kuitenkin
ehdotetun momentin 25 kohdan mukaan laaja
ja kattaa paitsi myytäväksi tarjoamisen,
myynnin ja muun korvausta vastaan tapahtuvan siirtamisen, myös korvauksetta tapahtuvan siirtamisen kuten elainten siirrot saman
omistajan eri pitopaikkojen valilla. Pitopaikan sisäiset siirrot olisi kuitenkin suljettu
määritelmän ulkopuolelle. Ehdotettu markkinoille saattamisen käsite, joka ei kaikilta osin
kytkeydy tarkoitukseen luovuttaa elaimia tai
tuotteita toimijalta toiselle, ei ole yhteneva
yleiskielen kanssa. Koska edellä esitetty
maaritelma on kuitenkin yleisesti kaytössa
eläintautien vastustamista koskevassa unionin lainsaadannössa, sitä ehdotetaan saantelykokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi käytettävän myös ehdotetussa laissa.
Pykalan 1 momentin 27 kohdan mukaan jasenvaltiolla tarkoitettaisiin Euroopan unionin
jasenvaltiota seka valtiota, joka Euroopan
unionin sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sovellettaessa rinnastetaan Euroopan unionin jäsenvaltioon Euroopan unionin ja kyseisen valtion valilla tehdyn sopimuksen perusteella.
Määritelmä ulottaisi käsitteen koskemaan
paitsi Euroopan talousalueeseen kuuluvia
Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia myös eraita sellaisia valtioita kuten Sveitsia ja Andorraa, jotka ovat tehneet Euroopan unionin
kanssa elainlaakintaalaa koskevan kahdenvalisen sopimuksen.
2 luku

Eläintautien ennaltaehkäisy ja
valvonta

7 5. Pitopaikan suojaaminen elaintaudeilta. Ehdotetun pykalan mukaan toimijoilla
olisi yleinen velvollisuus noudattaa pitopaikassa sellaisia elaintenpitoon liittyvia menettelytapoja, joilla pitopaikkaa voitaisiin suojata elaintaudeilta. Lisäksi pykälaan ehdotetun
asetuksenantovaltuuden mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä menettelytavoista eräissä elaintaudin leviamisvaaran suhteen riskialttiiksi
katsottavissa pitopaikoissa. Pykala olisi voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden uusi.
Velvollisuudet sen sijaan olisivat vain osittain uusia, sillä eräitä elaintenpitoon liittyviä

menettelytapoja koskevia vaatimuksia on
eläintautilain 12 d §:n mukaan voinut sisältyä
eläintautikohtaisiin pakollisiin terveysvalvontaohjelmiin.
Taudeilta suojautumisen yhteydessä kaytetään usein kasitettä bioturvallisuus, jolla tarkoitetaan joukkoa ennalta ehkaiseviä toimenpiteitä, joilla vähennetään riskiä tartuntatautien leviämisestä. Bioturvallisuuteen liittyvat
toimenpiteet ovat usein hyvin yksinkertaisia,
mutta niillä voi olla keskeinen rooli eläintautien leviämisen estämisessä. Yksi tehokkaimmista keinoista estää pitopaikan ympäristössä esiintyvien virusten ja bakteerien
pääsy tuotantotiloihin on varmistaa, että
eläinsuojissa käyvät henkilöt vaihtavat ennen
elainsuojan elaimille tarkoitettuihin tiloihin
menoa jalkineensa ja päällysvaatteensa ja pesevät kätensä. Usein eläinsuojien sisäänkayntien yhteyteen järjestetään tautisulku, jonka
tehokkuus perustuu paitsi vaatteiden ja jalkineiden vaihtoon myös yksinkertaisiin rakenteellisiin keinoihin, joilla elainsuojan eläimille tarkoitetut tilat pyritään pitämään vapaina
taudinaiheuttajista.
Eläintaudit voivat levitä pitopaikkaan
elainten, alkioiden, sukusolujen tai rehujen
mukana, mutta myös esimerkiksi muiden
eläimistä saatujen tuotteiden taikka ajoneuvojen välityksellä. Jotta eläintaudit eivat pääsisi leviamaan pitopaikkaan elainten mukana,
keskeistä on varmistaa pitopaikkaan hankittavien elainten alkuperä ja terveydentila seka
huolehtia haittaeläinten torjunnasta. Merkitystä on usein myös eri-ikäisten elainten erillään pidolla, tuotantoyksikön osastoinnilla
sekä osastojen pesulla ja desinfioinnilla ennen seuraavan kasvatuserän ohjaamista niihin. Jos eläinvirtojen ohjaus on onnistunutta,
eläimet siirtyvät tuotantoyksiköstä toiseen
ennalta suunnitellusti, ja eläintiheyden kasvusta tai eläinryhmien yhdistelystä johtuvien
tilapäisten, elaintaudin leviämisriskiin vaikuttavien hairiöiden määrä vähenee. Bioturvallisuutta parantaa myös elainten lastaamisen järjestäminen erillisissa tiloissa siten, että
eläinkuljetusajoneuvon mukana mahdollisesti
leviävät taudit eivat pääse leviamaan elainten
kasvatustiloihin. Myös elaimille tarkoitetun
rehun tai eläin-suojiin tarkoitettujen kuivikkeiden pääseminen kosketuksiin taudinaiheuttajien kanssa tulisi pyrkiä estämään. Tautien leviämisen ennaltaehkäisyyn vaikuttaa

myös esimerkiksi pitopaikassa työskentelevien henkilöiden asianmukainen ohjeistaminen
ja koulutus.
Pykalan 1 momenttiin ehdotettu yleinen
säännös velvoittaisi toimijoita noudattamaan
eläintenpidossa menettelytapoja, jotka olisivat taudeilta suojautumisen kannalta riittäviä
ottaen huomioon pitopaikan toiminta. Pitopaikat eroavat toisistaan kooltaan, tuotantosuunnaltaan ja toiminnaltaan, ja menettelytapojen asianmukaisuus ja riittävyys riippuu
suuresti siitä, millainen pitopaikka on kyseessä. Pykalan vaatimus koskisi ainoastaan
eläintenpitoon liittyviä menettelytapoja eli
elainten hoitokäytantöjä ja muita pitopaikan
toimintaan liittyviä järjestelyjä. Pykälä ei siten velvoittaisi toimijoita toteuttamaan sellaisia pitopaikkaa tai eläinsuojia koskevia rakenteellisia uudistuksia, jotka edellyttäisivät
merkittäviä taloudellisia investointeja. Valtakunnallisiin
elainten
terveydenhuoltoohjelmiin sisältyy eläintaudeilta suojautumiseen liittyvia ehtoja. Lähtökohtana olisi, että
terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluminen ja
ohjelman tautisuojausta koskevien ehtojen
noudattaminen olisi momenttiin ehdotetun
velvollisuuden täyttymiseksi riittävää.
Kuitenkin sellaisia pitopaikkoja koskien,
joissa vastustettavan elaintaudin esiintymisen
vaara olisi poikkeuksellisen suuri tai joista
levitessään eläintauti voisi aiheuttaa tavanomaista mittavammat vahingot, voitaisiin
valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia
säännöksiä menettelytapoihin liittyvistä vaatimuksista. Pitopaikkaan liittyvää tavanomaista suurempaa taudin leviämisvaaraa tai
mahdollisesta taudista aiheutuvia haittoja arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon pitopaikassa harjoitettava tuotantomuoto ja pitopaikan eläinmäara. Tuotantomuodon vuoksi
muita riskialttiimpia ovat yleensä sellaiset pitopaikat, joissa eläimiä pidetään tai kasvatetaan vain lyhyen ajan ja jotka ovat yhteydessä suureen määrään muita pitopaikkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi niin sanotut hiehohotellit sekä ternimaitovasikkakasvattamot.
Eläibaärän perusteella suunnitteluvelvollisuus voitaisiin säätää koskemaan erityisen
suuria tuotantoyksiköitä, joita on Suomessa
vain vähän verrattuna useisiin muihin Euroopan maihin. Näiden riskialttiiksi katsottavien
pitopaikkojen osalta taudeilta suojautumiseen
liittyvat vaatimukset voisivat eläintenpidossa

noudatettavien menettelytapojen osalta ylit- tenkin maa- ja metsätalousministeriön asetää valtakunnallisiin elainten terveydenhuol- tuksella
to-ohjelmiin sisältyvien bioturvallisuustoiVoimassa olevan elaintautilain nojalla toteutettavaan terveysvalvontaan saattaa sisälmenpiteiden tason.
Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston ase- tyä myös eläintenpidossa noudatettaviin metuksella voitaisiin antaa tarkempia säännök- nettelytapoihin liittyvia toimenpiteitä sen essiä pykälässä tarkoitetuista menettelytavoista tämiseksi, ettei eläintauti pääse leviämään pimyös silloin, kun zoonoosien vastustamista topaikkaan tai pitopaikasta muihin pitopaikkoskeva Euroopan unionin lainsäädäntö sitä koihin. Näitä toimenpiteita koskevia vaatiedellyttäisi. Salmonellan vastustamista kos- muksia ei kuitenkaan liittyisi ehdotetun pykeviin unionin säädöksiin sisältyy eräitä, to- kälän mukaiseen terveysvalvontaan, sillä
sin hyvin yleisluonteisia bioturvallisuuteen eläintaudeilta suojautumiseen liittyvistä vaaliittyvia vaatimuksia.
timuksista säädettäisiin lain 7 5:ssä.
8 5. Pakollinen terveysvalvonta. Pykalassa
Ehdotetun 2 momentin mukaan kunnanehdotetaan säädettäväksi edellytyksistä, joilla eläinlääkärin tulisi tehda pitopaikoissa sääneläimestä vastuussa oleva toimija voitaisiin nöllisiä tarkastuksia sen selvittämiseksi, onko
velvoittaa toteuttamaan eläintautien esiinty- terveysvalvontaan liittyviä velvoitteita noumisen valvontaa pitopaikassa. Velvollisuus datettu ja esiintyykö pitopaikassa valvonnan
koskisi pitopaikkoja, joihin liittyisi jonkin kohteena olevaa eläintautia. Pykälän 3 movastustettavan elaintaudin esiintymisen tai menttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden
leviämisen vaaraa. Lisäedellytyksenä olisi, mukaan maa- ja metsätalousministeriön aseettä taudin esiintymisen säännöllinen valvon- tuksella annettaisiin tarkemmat saannökset
ta olisi välttämätöntä Euroopan unionin sää- terveysvalvontaan liittyvästä viranomaisvaldösten täytäntöön panemiseksi tai taudin le- vonnasta.
9 5. Vapaaehtoinen terveysvalvonta j a piviämisvaaran hallitsemiseksi.
Pykälän nojalla pantaisiin täytäntöön zoo- topaikkojen terveysluokitus. Pykalassa säänoosiasetukseen perustuvat, kansallisten sal- dettäisiin vapaaehtoisesta terveysvalvonnasmonellavalvontaohjelmien
toteuttamiseen ta, johon pitopaikasta vastuussa oleva henkiliittyvat näytteenottovelvoitteet. Tarvittaessa lö voisi sitoutua saadakseen pitopaikalleen
voitaisiin säätää myös muiden elaintautien asetuksella säädettävän luokituksen mukaivalvonnasta. Voimassa olevan elaintautilain sen terveysluokan, jota hän voisi hyödyntää
12 d §:n nojalla on säädetty lampailla ja vuo- muun muassa kaydessään kauppaa eläimillä.
hilla esiintyvän maedi-visnan ja scrapien Terveysvalvontaa voitaisiin 1 momentin muvalvonnasta. Terveysvalvontaa koskevan kaan toteuttaa vastustettavan tai muun eläinvelvollisuuden piiriin kuuluvat pitopaikat taudin ennaltaehkaisemiseksi ja esiintymisen
määriteltäisiin pykälän 3 momentin mukaan valvomiseksi. Siihen liittyisi toimijan velvollisuus teettää säännöllisiä terveystarkastuksia
valtioneuvoston asetuksella.
Eläinten terveysvalvontaan liittyisi elainten eläimille, ottaa tai otattaa eläimistä naytteita
terveydentilan tarkkailua, naytteiden ottamis- ja lähettää naytteet tutkittavaksi sekä pitää
ta ja niiden lähettämistä tutkittavaksi seka naytteita koskevaa kirjanpitoa. Vapaaehtoinaytteiden lähettämistä koskevaa kirjanpitoa. seen terveysvalvontaan kuuluvissa pitopaiTarvittaessa viranomaiselle tulisi lähettää koissa voitaisiin myös rajoittaa uusien eläinomavalvontanäytteitä koskevien tutkimusten ten ottamista tai elainten lisäämiseen tarkoitulokset seka tehda ilmoitus uusien elainten tettujen sukusolujen tai alkioiden hankintaa
ottamisesta pitopaikkaan. Viimeksi mainitut sellaisista pitopaikoista, jotka eivät ole sitouvelvoitteet liittyvät lähinnä salmonellaval- tuneet terveysvalvontaan tai jotka kuuluvat
vontaan. Kunkin elaintaudin valvomiseksi alempaan terveysluokkaan kuin elaimia, alnoudatettavista velvoitteista ja siitä, mitä pi- kioita tai sukusoluja hankkiva pitopaikka.
topaikkoja velvoitteet koskisivat, säädettäi- Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan voisi lisiin valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat säksi liittyä elainten merkitsemiseen sekä
säännökset naytteiden määrästä, näytteenoton elaimia, alkioita tai sukusoluja koskevaan
tiheydestä sekä tavasta, jolla naytteet otetaan kirjanpitoon liittyvia velvoitteita.
ja lähetetään tutkittavaksi, annettaisiin kui-

Pykalan 2 momentissa saadettaisiin vapaaehtoiseen terveysvalvontaan liittyvästä pitopaikkojen terveysluokituksesta. Pitopaikat
jaettaisiin terveysluokkiin sen mukaan, kuinka suurella varmuudella ne ovat vapaita siitä
elaintaudista, jonka ennaltaehkaisemistä ja
valvontaa vapaaehtoinen terveysvalvonta
koskee. Pykalassa saadettaisiin luokittelussa
huomioon otettavista tekijöistä. Näitä olisivat
pitopaikassa pidettavilla tai niiden kanssa
kosketuksessa olleilla eläimillä epäillyt ja todetut elaintaudit, terveysvalvonnan yhteydessä elaintautien varalta tehtyjen tutkimusten
tulokset seka aika, jonka pitopaikka on kuulunut terveysvalvonnan piiriin.
Pykalä vastaisi suurelta osin voimassa olevan lain 12 d §:n säännöstä vapaaehtoisista
terveysvalvontaohjelmista.Peurojen tuberkuloosivalvontaan liittyy pakollisen valvonnan
lisäksi mainitun pykalan nojalla toteutettu
vapaaehtoinen osuus. Lampailla ja vuohilla
esiintyvän maedi-visnan ja scrapien varalta
toteutettava, nykyisin pakollinen terveysvalvonta edellyttaa elaintenpitajilta sitoutumista
ja on siten luonteeltaan sellaista, että se sopii
paremmin toteutettaviksi vapaaehtoisena
kuin pakollisena. Myös kyseisesta terveysvalvonnasta on siksi tarkoitus säätää pykalan
nojalla.
Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sitoutuneiden pitopaikkojen valvontaan sovellettaisiin 8 §:n 2 momentin saannöksia pakolliseen
terveysvalvontaan liittyvästä valvonnasta.
Säännökset siita, mitä pitopaikkoja ja minkä
eläintautien valvontaa terveysvalvonta koskisi, sekä tarkemmat säännökset terveysvalvonnan sisällöstä seka pitopaikkojen valvonnasta annettaisiin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
10 5. Sitotituminen vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sekä päätös terveysluokasta.
Pykalassa saadettaisiin menettelyista, jotka
koskevat sitoutumista vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sekä terveysluokkaa koskevaa
päätöksentekoa. Terveysvalvontaan sitouduttaisiin tekemällä asiaa koskeva ilmoitus valvontaviranomaiselle. Aluehallintovirasto tekisi päätöksen terveysluokasta seka sen peruuttamisesta niissä tapauksissa, joissa terveysvalvontaan sisältyviä vaatimuksia rikottaisiin tai joissa pitopaikasta vastuussa oleva
toimija ilmoittaisi aikomuksestaan lopettaa
terveysvalvonnan. Pykalaän sisältyisi myös

asetuksenantovaltuus, jonka mukaan maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin
antaa tarkempia saannöksia ilmoitusten sisallösta ja niiden tekemisesta.
11 5. Pakolliset eliiinten rokotukset j a käsittelyt. Vastustettavan eläintaudin torjurniseksi voitaisiin pykälässä saadetyin edellytyksin toteuttaa pakollisia elainten rokotuksia
tai käsittelyitä. Nämä voisivat koskea vain
tiettyjä riskialttiita pitopaikkoja tai elaimia
taikka kaikkia taudille alttiiseen eläinlajiin
kuuluvia elaimia, joille rokote on saatavissa
tai jotka on mahdollista laäkita tai muulla tavoin kasitella. Voimassa olevan eläintautilain
12 4:ään sisältyy valtuus määrätä elaimia rokotettaviksi tai muutoin käsiteltäviksi. Tätä
valtuutta on käytetty rabiesrokotuksen saätämiseksi pakolliseksi metsästyskoirille ja viranomaisten palveluskoirille sekä Newcastlen tautia vastaan annettavan rokotuksen saatamiseksi pakolliseksi viestilqyhkyille. Ehdotetun pykalan nojalla olisi mahdollista saataa rabiesrokotus pakolliseksi muillekin
eläimille sekä edellyttaa elainten rokottamista esimerkiksi Newcastlen taudin tai marehtijöiden sinikielitaudin varalta. Eläinten rokottamista tai kasittelya koskeva velvoite voisi
perustua myös Euroopan unionin lainsaadantöön.
Ehdotetun pykalan 2 momentin mukaan
rokottamis- tai käsittelyvelvollisuus olisi
eläimistä vastuussa olevalla toimijalla. Pakollisiin rokotuksiin voisi myös liittyä rokotuksia tai kasittelyita koskeva kirjanpito- tai
ilmoitusvelvollisuus.
Ehdotetun 2 momentin mukaan valvontaviranomaisten tulisi toteuttaa tarvittavia tutkimuksia rokotusten vaikutusten seuraamiseksi. Tutkimukset voisivat koskea paitsi rokotettuja tai käsiteltyja elaimia myös rokotustai käsittelyvelvollisuuden ulkopuolelle jaaneita elaimia, sillä rokotusten tai kasittelyjen
vaikutusten kuten rokotusta seuranneen vasta-ainetason nousun arviointi edellyttaa myös
verrokkiryhrnaan kuuluvien elainten tutkimista.
Pykalan 3 momenttiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaan pakollisten rokotusten tai kasittelyjen toteuttamisesta ja rokotuksiin tai käsittelyihin liittyvistä velvoitteista säadettaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lisäksi maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-

kempia saannöksia rokotuksiin tai kasittelyihin liittyvistä viranomaistutkimuksista.
Pykalan 3 momentin saännökset koskisivat
ihmisen hallinnassa olevien elainten rokottamista. Pykalaan sisaltyisi lisäksi säannös,
jonka mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto
voisi toteuttaa vastustettavan eläintaudin torjumiseksi luonnonvaraisten elainten syöttirokotuksia.
12 5. Eliiinnäyttelyiden ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestäminen. Pykälässä
saadettäisiin elainten terveydelle asetettavista
vaatimuksista järjestettäessä eläinnäyttelyitä,
elainkilpailuita tai muita vastaavia tilaisuuksia, joihin kootaan nautaelaimia, lampaita,
vuohia, sikoja tai siipikarjaa väliaikaisesti
useasta eri pitopaikasta. Mainituilla elainlajeilla on keskeinen merkitys ja elintarviketurvallisuuden kannalta, joten niita koskevaa
näyttely- ja harrastustoimintaa on tästä syystä
perusteltua säännellä muita elainlajeja koskevaa vastaavaa toimintaa tiukemmin. Säännökset koskisivat kuitenkin myös muita kuin
edellä lueteltuja elainlajeja silloin, kun niita
tuotaisiin samoihin tilaisuuksiin kuin nautaelaimia, lampaita, vuohia, sikoja tai siipikarjaa. Pykalaan sisaltyisi asetuksenantovaltuus,
jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
saannöksia tilaisuuksiin tuotavien nautojen,
lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan
terveydelle asetettavista vaatimuksista.
Lakiin ehdotetut säännökset vastaisivat pitkalti voimassa olevan eläintautilain 12 §:n 1
momentin 4 kohdan säännöstä, jonka nojalla
voidaan määrätä eläinnäyttelyitä, -kilpailuita
tai muita vastaavia tilaisuuksia koskevia välttämättömiä ehtoja, rajoituksia tai kieltoja, seka sen nojalla annettuja alernmanasteisia
saannöksia. Valtuutta ei ole tähän mennessä
kaytetty asetuksen antamiseen, mutta Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut ohjeita
elainten terveyden tarkistamisesta ennen
osallistumista valtakunnallisiin eläinnäyttelyihin. Ehdotettuun lakiin sisaltyisi lisäksi
eräitä muita helposti leviävien elaintautien
vastustamiseksi välttämättömiä saannöksia,
jotka koskisivat muihin kuin edellä lueteltuihin eläinlajeihin kuuluvien elainten kokoamista näyttelyihin, kilpailuihin tai muihin
vastaaviin tilaisuuksiin.
13 5. Eläinten vapauttaminen luontoon.
Ehdotetun pykalan mukaan luontoon ei saisi

vapauttaa elaimia, joiden epailtaisiin sairastavan sellaista vastustettavaa elaintautia tai
muuta elaintautia, josta voi olla haittaa muille eläimille tai ihmisille. Pykalan tavoitteena
olisi erityisesti suojella maan luonnonvaraisia
eläinkantoja eläintautien leviamiselta, mutta
myös estää ihmisten tai kotieläinten sairastuminen vapaaksi paastettyjen elainten tai
niiden tartuttamien luonnonvaraisten elainten
levittamiin sairauksiin. Vastuu vapautettaviin
eläimiin liittyvän taudin leviamisvaaran arvioinnista olisi sillä, joka vapauttaa eläimiä
luontoon. Pykalaan ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
saannöksia luontoon vapautettavien elainten
terveydentilalle asetettavista vaatimuksista.
Pykalän piiriin kuuluisivat etenkin kalaistutukset, joita toteutetaan yleisesti koko maassa. Istukkaiden kasvattaminen edellyttää
voimassa olevan ja ehdotetun lain mukaan
lupaa, joten valvontaviranomaisilla on pykälän noudattamisen valvontaa varten kattava
tieto istutuksia harjoittavista toimijoista. Tarvittaessa voitaisiin säätää vaatimuksista myös
muita eläinlajeja kuin kaloja koskien.

3 luku

Eläintaudeista ilmoittaminen
ja eläintautitilanteen seuranta

14 5. Ilmoitusvelvollisuus elaintaudeista.
Pykalaan sisaltyisi voimassa olevan elaintautilain 9 §:n säännöstä vastaava säännös eläimistä vastuussa olevan toimijan velvollisuudesta ilmoittaa valvontaviranomaiselle vastustettavaa tai uutta vakavaa elaintautia koskevasta epäilysta. Ehdotetun pykalan mukaan
ilmoitusvelvollisuus ulottuisi myös muihin
sellaisiin henkilöihin, jotka työnsä tai harrastuksensa puolesta osallistuvat elaimen tutkimiseen, hoitoon, kasittelyyn, kuljetukseen,
lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen,
pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun. Paitsi
elaimen sairauteen viittaavista oireista, eläimista vastuussa olevan toimijan tulisi ehdotuksen mukaan tehdä ilmoitus myös sellaisesta elainten joukkosairastumisesta tai joukkokuolemasta sekä sellaisesta olennaisesta
elainten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen
liittyvästä muutoksesta kuten äkillisestä munan- tai maidontuotannon laskusta, joka voi
viitata vastustettavan tai uuden vakavan

eläintaudin esiintymiseen. Ilmoitus tulisi tehdä kunnanelainlaäkarille tai aluehallintovirastolle, ja se tulisi tehda viipymättä.
Ilmoitusvelvollisuuden ulottaminen eläimistä vastuussa olevan toimijan ohella muihinkin elainten kanssa kosketuksissa oleviin
henkilöihin ja velvollisuuden laajentaminen
koskemaan myös elainten joukkosairasturnista tai -kuolemaa sekä tuotantoon liittyviä
olennaisia muutoksia on tarpeen Euroopan
unionin säännösten kuten lintuinfluenssadirektiivin täytäntöön panemiseksi. Ilmoitusvelvollisuutta on kuitenkin arvioitava aina
tapauskohtaisesti ottaen huomioon kyseessa
olevan henkilön tiedot ja taidot sekä hänen
mahdollisuutensa ymmärtää havaintojensa ja
elaintautien välinen mahdollinen syy-yhteys.
Pykalän 2 momenttiin ehdotettu asetuksenantovaltuus mahdollistaisi kuitenkin sen, että
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
yksilöitäisiin niitä tuotannossa tapahtuvia
muutoksia, joista ilmoitus tulisi aina tehda.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin lisäksi antaa tarkempia saannöksia
ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä.
15 5. Elainlaakarin ja laboratorion ilmoitusvelvollisuus. Pykalän 1 momentin mukaan
eläinlääkärillä olisi elaimista vastuussa olevan toirnijan tavoin ilmoitusvelvollisuus vastustettavista ja uusista vakavista eläintaudeista. Ilmoitus olisi tehtava kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle eläinlääkarin potilastietoja koskevan salassapitovelvollisuuden estämättä. Paitsi vastustettavia ja
uusia vakavia eläintauteja, ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ilmoitettavia eläintauteja.
Säännös vastaisi voimassa olevan elaintautilain 6 §:ää.
Pykalan 2 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus olisi myös laboratoriolla, jonka
suorittaman tutkimuksen perusteella eläimel1ä todettaisiin olevan vastustettava, uusi vakava tai ilmoitettava elaintauti taikka jos tällaista eläintautia koskeva epäily heräisi laboratoriossa. Laboratorion ilmoitusvelvollisuus
ei olisi riippuvainen siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessa olevan taudin varalta tehtavaa vai muuta tutkimusta varten, vaan
ilmoitus olisi tehtava molemmissa tapauksissa. Eläinlääkäreitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään voimassa olevan
elaintautilain 8 §:n 2 momentissa, mutta la-

boratorioita koskevaa ilmoitusvelvollisuutta
laissa ei tällä hetkellä ole. Laboratorion ilmoituksella voi kuitenkin olla taudintorjunnan kannalta keskeinen rooli niissä tapauksissa, joissa elaimista vastuussa oleva toimija
laiminlyö ilmoituksen teon.
16 5. Valvontaviranomaisen ilmoitusvelvollislit~s.Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaisten velvollisuudesta tehda elaintauteja
koskevia ilmoituksia ja todettuja eläintautitapauksia koskevia yhteenvetoja ylemmälle viranomaiselle tai terveysviranomaisille. Vastaavat saannökset sisältyvät voimassa olevan
elaintautilain nojalla annettuihin valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. Pykalan 4 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa
tarkempia saannöksia ilmoitusten ja pykalässä tarkoitettujen yhteenvetojen sisällöstä, niiden tekemiseen sovellettavasta määräajasta
seka niiden tekemisessä noudatettavasta menettelystä.
17 5. Seurantatutkimukset. Pykälään sisältyisivät saannökset elaintauteja koskevasta
seurannasta sekä erityisesti seurantatutkimuksista ja niihin liittyvistä toimijoiden ja
viranomaisten velvollisuuksista. Eläintautien
seuranta voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen seurantaan, joista ensiksi mainitulla
tarkoitetaan seurantaa varten otetuista näytteistä kuten maitonäytteistä, teurastamoilla
tai tiloilla otetuista veri- tai kudosnäytteistä
taikka luonnonvaraisten elainten osalta metsästäjien, riistantutkijoiden tai rengastajien
keräämistä näytteistä tehtavaa seurantaa ja
jälkimmäisellä elainten tutkimista tautiepäilyjen perusteella. Passiiviseen seurantaan
voidaan kuitenkin sisällyttää myös taudinmääritykseen ja kuolinsyyn selvittämiseen
liittyvät tutkimukset, jolloin tautia koskeva
epaily voi syntyä laboratoriossa.
Eläintautiseurantaa on voimassa olevan
lain aikana toteutettu elaintautilain 12 §:n 1
momentin 1 kohdan nojalla, jonka mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto on voinut määrätä eläimiä tutkittaviksi. Seurantaa tehdään
yleensä vastustettavien elaintautien varalta,
mutta sitä on tarpeen mukaan tehty myös
muiden tautien esiintymisen seuraamiseksi.
Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää
eräissä tapauksissa jäsenmailta elaintautien
esiintymisen säännöllistä seurantaa taikka

tauteja koskeviin määräaikaisiin kartoitustut- säätää tarkemmin unionin lainsäädäntöön pekimuksiin osallistumista. Esimerkiksi sal- rustuvan seurantatutkimuksen toteuttamisesmonellan osalta edellytetään molempia. Zoo- ta.
noosidirektiivin mukaan pakollisesti seuratElintarviketurvallisuusvirasto voisi pykälan
tavia eläintauteja ovat salmonellan lisaksi 3 momentin mukaan toteuttaa seurantatutkinautatuberkuloosi, bruselloosi, trikinoosi, muksen itse taikka mäarata sen muun valvonekinokokkoosi, EHEC ja kampylobakteeri. taviranomaisen tehtäväksi. SeurantatutkiZoonoosidirektiivi edellyttää lisaksi antibi- mukseen liittyviä, näytteenottoon ja näytteioottiresistenssin seurantaa eläimissä. Euroo- den lähettämiseen liittyvia tehtäviä voitaisiin
pan unionin lainsaadantöön sisältyvät seuran- mäarata myös elaimista tai pitopaikoista vastaan liittyvät velvoitteet voivat koskea koko tuussa olevalle toimijalle taikka elaimista
maata taikka vain esimerkiksi helposti le- saatuja tuotteita vastaanottavalle laitokselle.
viävien elaintautien leviämisen estämiseksi Tämä olisi kuitenkin mahdollista vain, jos
tehtävissä ei vaadittaisi sellaisia erityisiä tieperustettavia vyöhykkeitä.
Ehdotetun pykälan 1 momentissa säädettäi- toja tai taitoja, joita elaimista vastuussa olesiin Elintarviketurvallisuusvirastollevelvolli- villa toimijoilla tai laitosten työtekijöilla ei
suus seurata elainten terveydentilaa ja eläin- voitaisi edellyttaa olevan. Elintarviketurvallitautien esiintymistä eläintauteja koskevien suusvirasto voisi ehdotuksen mukaan lisaksi
ilmoitusten ja koosteiden sekä muiden tieto- sopia valtakunnallista elainten terveydenlähteiden perusteella. Tällaisia olisivat lähin- huolto-ohjelmaa hallinnoivan tahon kanssa,
nä laboratoriotutkimukset, muiden laborato- että seurantatutkimukseen liittyvä näytteenotrioiden lähettämät tiedot ja mikrobikannat to toteutetaan terveydenhuolto-ohjelman
seka eläinlääkärinammatin harjoittamisesta puitteissa.
annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut,
Pykalän 4 momentissa ehdotetaan lisaksi
eläinlääkäreiden hoitamia tautitapauksia kos- säädettäväksi, että Elintarviketurvallisuusvirasto voisi tehdä seurantatutkimuksia luonkevat tilastotiedot.
Eläintautien seuraamiseksi voitaisiin pykä- nonvaraisista elaimista sekä virastoon muita
län 2 momentin mukaan lisaksi toteuttaa tutkimuksia varten lähetyistä näytteistä.
18 5. Seurantasuunnitelma. Ehdotetussa
Elintarviketurvallisuusviraston päätöksellä
seurantatutkimuksia eli pakollisia elainten pykälässä säädettäisiin Elintarviketurvallijoukkotutkimuksia. Niiden yhteydessä voitai- suusviraston velvollisuudesta laatia elainten
siin tutkia eläimiä niiden terveydentilan sel- yleisen terveydentilan ja elaintautien esiinvittämiseksi seka ottaa elaimista ja niistä tymisen seurantaa koskeva seurantasuunnisaaduista tuotteista seka pitopaikasta tarvitta- telma. Vastaavaa velvollisuutta ei sisälly
via näytteitä. Seurantatutkimukset voisivat voimassa olevaan lainsaadantöön. Suunnikoskea koko maata taikka vain tietyntyyppi- telrnan laatimista voidaan kuitenkin pitää pesiä pitopaikkoja, joihin arvioitaisiin esimer- rusteltuna seurantatoiminnan ennakoitavuukiksi tuotantomuodon perusteella liittyvän den lisäämiseksi seka Euroopan unionin lainerityistä vaaraa eläintaudin leviämisestä. säädännössä asetettujen tautiseurantaa kosEläimistä ja pitopaikoista vastuussa olevilla kevien vaatimusten toteutumisen seuraamitoimijoilla seka elaimista saatuja tuotteita seksi. Suunnitelman laatiminen helpottaisi
vastaanottavilla laitoksilla olisi velvollisuus myös Elintarviketurvallisuusviraston laborasallia seurantatutkimukseen liittyvä elainten toriotoimintaan osoitettavan valtion rahoituksen ennakointia ja kohdentamista.
tutkiminen ja näytteenotto.
Pykalän mukaan ElintarviketurvallisuusviHarkintavalta sen suhteen, mita seurantatutkimuksia maassa kulloinkin toteutettaisiin raston tulisi laatia seurantasuunnitelma vuoja missa laajuudessa niitä toteutettaisiin, olisi sittain. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mita
ehdotuksen mukaan lähtökohtaisesti Elintar- 17 §:ssä tarkoitettuja seurantatutkimuksia
viketurvallisuusvirastolla. Seurantatutkimus aiotaan toteuttaa sekä miten ja missa määrin
olisi kuitenkin pykälän 2 momentin mukaan seurannassa aiotaan hyödyntää muita kuin
toteutettava aina silloin, kun Euroopan unio- seurantaa varten eli lähinnä taudin määrittänin lainsäädäntö niin edellyttäisi. Maa- ja miseksi tai kuolinsyyn selvittämiseksi Elinmetsätalousministeriön asetuksella voitaisiin

tarviketurvallisuusvirastoon lähetettyja naytteitä.

4 luku

Toimenpiteet taudinpurkausten yhteydessa

19 5. Ensisijaiset toimenpiteet taticlin leviämisen estiimiseksi. Pykalan 1 momentissa
saadettaisiin elaimista vastuussa olevan toimijan ensisijaisista toimenpiteistä tilanteissa,
joissa henkilö itse tai esimerkiksi elainta hoitanut elainlaakari epäilisi eläimen sairastuneen vastustettavaan elaintautiin tai uuteen
vakavaan elaintautiin. Toimenpiteet tulisivat
sovellettaviksi myös tilanteissa, joissa elaintauti olisi todettu laboratoriotutkimuksissa
ilman, että valvontaviranomainen olisi vielä
tarkastanut pitopaikkaa tai elainta tai muutenkaan ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.
Eläimistä vastuussa olevan toimijan olisi
mahdollisuuksiensa mukaan eristettava elain
pitopaikan muista elaimista seka vältettävä
sellaisten elainten, tuotteiden, tavaroiden ja
aineiden siirtämistä, joissa saattaa olla tartuntaa. Ensisijaisia toimenpiteitä olisi ehdotuksen mukaan toteutettava siihen saakka, kunnes valvontaviranomainen päättaisi asiaa
koskevista jatkotoimenpiteista. Säännös vastaa pitkälti voimassa olevan eläintautilain
9 §:n 1 momentin saannösta.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin elainlaakarille, joka epäilee tai toteaa elaimella
olevan vastustettava elaintauti tai uusi vakava elaintauti, velvollisuus antaa elaimesta
vastuussa olevalle henkilölle viipymättä neuvoja tartunnan leviamisen estämiseksi valttamattömistä toimenpiteistä.
20 5. Tarkastus ja näytteenotto. Pykalaan
sisältyisi voimassa olevan lain 8 §:n 1 momentin saannösta vastaava saannös valvontaviranomaisen velvollisuudesta suorittaa tarkastus epailtaessa elaimellä olevan vastustettava tai uusi vakava eläintauti. Viranomaistarkastusta koskeva velvollisuus sisältyy
myös useisiin eläintautien vastustamista koskeviin direktiiveihin. Tarkastuksen suorittaisi
nykyiseen tapaan pääasiassa paikallistason
viranomaisena toimiva kunnanelainlaäkari,
mutta pykalän mukaan myös aluehallintovirastolla ja Elintarviketurvallisuusvirastolla
olisi toimivalta suorittaa tarkastus tarvittaessa. Aluehallintoviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston tarkastuksia koskeva toimival-

ta olisi tarpeen siitä syystä, että mainituilla
virastoilla on toimivaltaa päättää eläintautien
torjuntaa ja leviamisen estämistä koskevista
kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä.
Tarkastuksen yhteydessa sairastuneeksi
epäilty elain olisi tutkittava, ja siitä olisi otettava tarvittavat näytteet. Tarkastus olisi ulotettava myös pitopaikan muihin eläimiin ja
elainten elinympäristöön. Jos vastustettavaa
elaintautia epailtaisiin luonnonvaraisessa
elaimessa, näytteitä olisi otettava ymparöivasta luonnosta. Pykalaan ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä elainten tutkimisesta,
naytteiden laadusta ja määrästä, naytteiden
lahettamisessä noudatettavasta menettelystä
sekä naytteiden tutkimisesta laboratoriossa.
21 5. Virallinen elaintautiepaily. Pykälässä
ehdotetaan otettavaksi käyttöön käsite virallinen elaintautiepaily. Kasitteen avulla laissa
määriteltäisiin, kuinka vahva elaintautia koskevan epailyn tulisi kussakin tilanteessa olla,
jotta sen perusteella voitaisiin ryhtyä toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Lakiehdotuksen tavoitteena on, etta W y s ilmoittaa epäilystä viranomaiselle olisi mahdollisimman matala.
Toisaalta oikeusturvanäkökohdat edellyttavat, ettei yksilöiden oikeuksiin puututa ilman
riittäviä perusteita. Näin ollen toimijan tai
eläinlääkärin epaily olisi riittävä eräiden lain
säännösten soveltamiseksi, kun taas useimpiin pitopaikkaa koskeviin tai alueellisiin
toimenpiteisiin ryhdyttaessa kyseessä tulisi
olla viranomaisen perusteltu epaily.
Pykalan mukaan virallisella elaintautiepailylla tarkoitettaisiin vastustettavaa tai uutta
vakavaa eläintautia koskevaa epailyä, jonka
aluehallintovirasto olisi vahvistanut viralliseksi elaintautiepailyksi. Ehdotettu ratkaisu,
jossa aluehallintovirastolla olisi toimivalta
määritellä, milloin epaily olisi toimenpiteisiin ryhtymiseksi riittävän vahva, olisi omiaan yhtenäistämaan taudinpurkauksissa sovellettavia käytäntöja ja selkeyttämaän esimerkiksi eläintauteihin liittyvää viestintää ja
tiedottamista. Vahvistaakseen epailyn viralliseksi elaintautiepailyksi aluehallintoviraston
ei välttämättä itse tarvitsisi suorittaa tarkastusta pitopaikassa, vaan viralliseen elaintautiepailyyn voisivat johtaa esimerkiksi kun-

nanelainlaakarilta tai laboratoriolta saadut dot taudin alkuperän, laadun ja levinneisyytiedot.
den selvittämiseksi.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin eläiPykalassa selvityksen tekeminen saadettaimen lopettamisesta taudinrnaarityksen suorit- siin aluehallintoviraston tehtäväksi, koska se
tamiseksi tilanteissa, joissa kyseessa olisi vaatii voimavaroja ja edellyttää usein työshelposti leviavaa tai vaarallista eläintautia kentelyä kunnanelainlaakarin virka-aluetta
taikka uutta vakavaa eläintautia koskeva vi- laajemmalla alueella. Aluehallintovirasto
rallinen eläintautiepäily. Lopettaminen olisi voisi kuitenkin käyttää selvityksen laatimimahdollista aluehallintoviraston päätöksellä, sessa apunaan kunnanelainlaakariä.
jos taudin toteaminen tai epäilyn poissulkeSelvityksesta olisi käytävä ilmi ajankohta,
minen ei onnistuisi eläintä lopettamatta. Esi- jona tauti on todennäköisesti tullut pitopaikmerkiksi TSE-tauteja koskevat diagnoosit kaan, mahdolliset tartuntalähteet seka ne
voidaan tehda vain lopetetuista eläimistä. tuotteet, aineet ja tavarat, joiden välityksellä
Vastaava toimivaltuus sisältyy voimassa ole- tauti on voinut siirtya pitopaikan ulkopuolelvan eläintautilain 8 ja 12 §:aan. Mainittujen le. Lisäksi olisi selvitettävä ne tautiepäilyn
pykälien säännökset ovat kuitenkin monelta kohteena olevan pitopaikan tai taudin esiinosin vaikeaselkoisia, ja päällekkäistä toimi- tymispaikan kanssa kosketuksissa olleet pivaltaa asiassa on seka kunnanelainlaakarilla, topaikat, joista eläintauti on voinut siirtya tai
aluehallintovirastolla että Elintarviketurvalli- joihin tauti on voinut levita. Tartunta voi siirsuusvirastolla. Velvollisuudesta lopettaa tyä pitopaikkojen valilla esimerkiksi pitopaielain diagnoosia varten tarvittavien näyttei- kasta toiseen siirrettavien eläinten, teuraskulden saamiseksi säädetään useissa elaintautien jetus- tai maidonkeraysajoneuvon taikka pivastustamista koskevissa direktiiveissa.
topaikoissa vierailevien henkilöiden välitykPykalan 3 momentissa viitattaisiin elain- sellä. Selvityksesta tulee käydä lisäksi ilmi
taudin toteamisen osalta yleisesti hyväksyt- ne pitopaikat, joiden elaimet ovat voineet
tyihin eläinlääketieteellisiin perusteisiin. saada tartunnan samasta tartuntalähteestä.
Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa lähes Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilankaikki vastustettavien elaintautien varalta teissa, joissa pitopaikkoihin toimitetaan satehtävät laboratoriotutkimukset seka toimii maa eläintaudin saastuttamaa rehua.
kansallisena vertailulaboratoriona. Tästä
Pykälän 2 momentin mukaan kunnaneläinsyystä virastolla on keskeinen rooli paitsi yk- lääkärin tulisi tehda tarkastus tautiepäilyn
sittäisten tautiepailyjen vahvistamisessa kohteena olevan pitopaikan tai taudin esiinmyös yleisiä eri elaintautien toteamiseen liit- tymispaikan kanssa kosketuksissa olleissa pitopaikoissa sekä pitopaikoissa, joiden elaimet
tyviä kriteereita koskevassa päätöksenteossa.
22 5. Selvitys elaintaudin alkuperästä ja ovat voineet sairastua samasta tartuntalahlevinneisyydestä. Pykalan 1 momentissa saa- teestä. Naista pitopaikoista tulisi ottaa tarvitdettaisiin elaintaudin alkuperää ja levinnei- taessa näytteitä. Jos aluehallintovirasto pitäisi
syyttä koskevasta selvityksestä. Selvityksen selvityksen taikka tarkastuksen ja laboratotekeminen on keskeinen edellytys sille, että riotutkimuksen perusteella todennäköisenä,
taudin torjuntatoimenpiteet osataan kohden- että elaintautia esiintyy jossakin naista pitotaa oikein. Pyrkimyksenä on saada selville, paikoista, kyseessa olisi virallinen elaintaumistä epäilty tai todettu elaintauti on peräisin tiepaily, jonka perusteella voitaisiin ryhtyä
ja mihin se on mahdollisesti ehtinyt levita. vastaaviin toimenpiteisiin kuin pitopaikassa,
Selvityksessä käytetään apuna elainrekiste- jossa tartuntaa esiintyy tai jossa sitä epäillään
reita ja muita tietolähteitä kuten teurastamoi- esiintyvän. Se, ryhdytäänkö toimenpiteisiin
ta, meijereita, rehualan yrityksiä seka raato- vain joissakin vai jopa kaikissa selvityksessä
jen kerailysta vastaavia toimijoita. Voimassa luetelluissa pitopaikoissa, riippuu pitkälti
olevassa eläintautilaissa ei saadeta selvityk- taudin tarttuvuudesta ja leviävyydestä seka
sen laatimista koskevista viranomaisten vel- siita, miten vahva toiminnallinen tai muu yhvollisuuksista, mutta lain 9 §:n mukaan eläi- teys pitopaikkojen ja tautiepailyn kohteena
men omistajan tai haltijan velvollisuutena on olevan pitopaikan tai taudin esiintymispaikan
antaa valvontaviranomaiselle tarvittavat tie- välillä on ollut. Sovellettavat toimenpiteet
taas voivat riippua muun muassa siitä, kuinka

pitka itamisaika taudilla on ja onko epailya
mahdollista sulkea pois jo itämisaikana.
Etenkin sellaisten tautien kyseessa ollen, joilla on pitka itamisaika ja joiden osalta epailya
ei voida luotettavasti sulkea pois vielä itamisaikana, voi olla joissakin tapauksissa perusteltua soveltaa selvityksessa lueteltujen pitopaikkojen osalta lievempia rajoituksia kuin
sellaisten pitopaikkojen osalta, joissa elaintautia epäillään esiintyvän elaimissa todettujen kliinisten oireiden perusteella.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin, että
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä elaintaudin alkuperää ja levinneisyyttä koskevan
selvityksen tekemisesta sekä tarkastusten ja
näytteenoton suorittamisesta selvityksessa
luetelluissa pitopaikoissa.
23 5. Päätös toimenpiteista taudin leviämisen estämiseksi. Pykalassa saädettaisiin toimenpiteistä sen estamiseksi, ettei pitopaikassa esiintyvä tai esiintyväksi epäilty elaintauti
pääse leviämaan pitopaikan ulkopuolelle.
Toimenpiteisiin ryhtyminen edellyttäisi, että
kyseessa olisi vastustettava elaintauti tai uusi
vakava eläintauti taikka näitä koskeva virallinen eläintautiepäily. Toisaalta mainitun
taudin tai epäilyn kyseessa ollen aluehallintoviraston tulisi aina ryhtyä taudin leviamisen estamiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Pykalan 1 momenttiin sisältyisi luettelo
niistä kielloista ja rajoituksista, joita aluehallintovirasto voisi hallintopäätöksellä määrätä
noudatettavaksi sekä toimenpiteista, joita se
voisi määrätä toteutettavaksi pitopaikassa.
Päätöstä tehtäessä tulisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ottaa huomioon taudin tarttuvuus, leviavyys seka taudin aiheuttamat
haitat.
Pykalan 1 momentin mukaan pitopaikkaan
kohdistettavat kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet voisivat koskea elainten, elaimista saatujen tuotteiden tai tartuntaa levittavien muiden
aineiden tai tavaroiden siirtämistä. Kielto
siirtää eläimiä pois pitopaikasta on keskeisin
ja tehokkain toimenpide vastustettavien
eläintautien leviämisen estämiseksi. Yleensä
on syytä kieltaa myös uusien elainten hankinta pitopaikkaan, jotta vältettäisiin näiden
elainten sairastuminen. Jos tauti tarttuu lihan
välityksellä ihmisiin tai eläimiin, on lahtökohtaisesti tarpeen kieltaa myös elainten 1ahettaminen teuraaksi taikka asettaa niiden

teurastamiselle taikka lihan kasittelylle ehtoja. Muissa tapauksissa teurastaminen voidaan
sallia ilman ehtoja edellyttäen, ettei kuljettamisesta aiheudu taudin leviamisen vaaraa. Pitopaikan muista kuin sairastuneiksi epaillyista elaimista lypsetyn maidon luovutusta on
tarpeen rajoittaa vain harvoissa tapauksissa
kuten suu- ja sorkkataudin kyseessa ollen.
Taudin leviamistavasta riippuen voi olla aiheellista määrätä rehutoirnituksia, lannan
pois kuljettamista ja raatojen keräilyä koskevista rajoituksista.
Pykalan 1 momentin nojalla määrättavat
kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet voisivat
koskea myös elainten eristamistä tai niiden
pitämistä sisätiloissa, pitopaikassa kayvien
henkilöiden muuta kuin välttämätönta liikkumista, eläinsuojien ja niissä kaytettavien
vaatteiden ja varusteiden puhdistamista ja
desinfektiota, haittaeläinten seurantaa ja torjuntaa taikka pitopaikan elainten tutkimista,
rokottamista, kasittelya tai laäkitsemista.
Eläimet voitaisiin määrätä tutkittaviksi, rokotettaviksi, kasiteltaviksi tai laakittaviksi 1ahima silloin, kun taudin tehokas vastustaminen ei edellyttaisi niiden lopettamista. Rokottamiselle voivat kuitenkin olla esteenä elaintautikohtaiset rokottamiskiellot. Rokotusta
voitaisiin kayttaa esimerkiksi rabieksen seka
mahdollisesti myös hevosenkefaliittien ja sinikielitaudin yhteydessä. Kasittely voisi tulla
kysymykseen esimerkiksi ekinokokkoosin,
vektorilevitteisten tautien ja pernaruton yhteydessä.
Toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa myös sen
estämiseksi, ettei tartunta pääsisi leviämään
pitopaikasta ajoneuvojen, luonnonvaraisten
elainten tai lemmikkieläinten valityksella.
Mainittuja toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi ajoneuvojen renkaiden puhdistus tai
desinfiointi pitopaikasta poistuttaessa, luonnonvaraisten elainten ruokinnan kieltäminen
taikka kielto päästää lemmikkieläimiä pitopaikan ulkopuolelle. Erityisesti kalanviljelylaitosten osalta voitaisiin määrätä pitopaikan
poistoveden kasittelysta.
Aluehallintoviraston päätöksen taytantöönpanosta vastaisi se, jolle päätös olisi osoitettu, eli yleensä pitopaikasta vastuussa olevan
toimija. Eräät toimenpiteet kuten elainten
tutkiminen, rokottaminen, kasittely tai laäkitseminen voitaisiin kuitenkin määrätä kunnanelainlaakarin tehtäväksi. Pykalan 3 mo-

mentin mukaan aluehallintoviraston tulisi
saattaa paatöksensa Elintarviketurvallisuusviraston ja maa- ja metsatalousministeriön tietoon, jos paatös on annettu uuden vakavan
elaintaudin vastustamiseksi. Tämä on tarpeen, jotta maa- ja metsätalousministeriö
voisi ryhtya toimenpiteisiin uuden vakavan
elaintaudin nimeamiseksi vastustettavaksi
elaintaudiksi, jos tauti täyttää vastustettavan
eläintaudille saadetyt edellytykset.
Pykalan 4 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin säätää,
miltä osin valvontaviranomaisen tulee ryhtya
pykalan 1 momentissa saadettyihin toimenpiteisiin kunkin elaintaudin vastustamiseksi,
seka antaa toimenpiteista tarkempia saannöksia. Asetuksenantovaltuus on keskeinen
aluehallintoviraston harkintavallan rajaamiseksi. Ehdotettu pykälä sisältää laajoja yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin merkittavalla tavalla puuttuvia toimivaltuuksia, joiden kayttöa ei voida lain tasolla kuitenkaan
tarkasti rajata, silla toteutettavat toimenpiteet
vaihtelevat elaintautikohtaisesti. Kun yksityiskohtaiset säännökset siita, mitä toimenpiteitä kunkin taudin tehokas vastustaminen
edellyttäisi, sisaltyisivat nykyiseen tapaan
maa- ja metsatalousministeriön asetuksiin,
aluehallintoviraston toiminta taudinpurkauksen yhteydessä helpottuisi ja nopeutuisi ja
toimenpiteet olisivat yhteneväisiä maan eri
osissa. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksissa saadettavien toimenpiteiden sisältö
taas maarittyisi pääosin Euroopan unionin
lainsäädäntöön sisältyvien elaintautikohtaisten direktiivien perusteella.
Pykalan 3 momenttiin sisältyisi lisäksi
saannös, jonka mukaan aluehallintovirasto
voisi myöntaa hakemuksesta yksittaistapauksessa luvan poiketa päätöksellään maaraamastaän kiellosta, ehdosta, rajoituksesta tai
toimenpiteesta, jos poikkeaminen ei aiheuttaisi taudin leviämisen vaaraa. Poikkeus voitaisiin pykalan 4 momentin mukaan myöntaa
vain niissä tapauksissa, joissa asiasta olisi
säädetty maa- ja metsatalousministeriön asetuksella. Poikkeuslupamahdollisuus on tarpeen useiden eläintautien vastustamista koskevien direktiivien ja komission päätösten
täytäntöön panemiseksi, silla mainittujen
säädösten lähtökohtana on, että taudinpurkauksissa noudatettavat kiellot ja rajoitukset

määrätään mahdollisimman kattavina, mutta
perustellusta syystä niistä voidaan myöntaa
tapauskohtaisia poikkeuksia. Poikkeusten
myöntäminen edellyttää, että ennen luvan
myöntämistä on tehty tilannetta koskeva riskinarviointi ja sen tulos on poikkeamispaatöksen kannalta myönteinen. Esimerkiksi
elainten siirtokiellosta voi olla mahdollista
poiketa elainten siirtämiseksi toiseen pitopaikkaan jatkokasvatusta varten, jos rajoitustenalaisessa pitopaikassa ei ole riittävästi tilaa ja jos siirto voidaan toteuttaa siten, ettei
siita aiheudu elaintaudin leviamisen vaaraa.
24 8. Taudin leviämisen estämiseksi annettavan päätöksen voimassaolo. Aluehallintoviraston tulisi pykälän 1 momentin mukaan
kumota paatöksensa taudin leviamisen estamiseksi valttamattömista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteista heti, kun eläintautia
koskeva epäily on suljettu pois laboratoriotutkimuksen tai muun syyn perusteella. Kohtuuttomien taloudellisten menetysten valttamiseksi olisi epaily pyrittävä vahvistamaan
tai sulkemaan pois mahdollisimman pian.
Joissakin tapauksissa lopullisen diagnoosin
saamiseksi vaadittavat laboratoriotutkimukset kuitenkin kestävät viikkoja tai jopa kuukausia. Diagnoosin viivastymisesta aiheutuvia haittoja voidaan kuitenkin vähentää
23 §:aan ehdotetulla kieltoja, rajoituksia ja
toimenpiteitä
koskevalla
poikkeuslupajarjestelmalla.
Pykalan 1 momentin mukaan aluehallintoviraston tulisi kumota elaintaudin leviamisen
estamiseksi antamansa paatös myös, kun on
voitu laboratoriotutkimuksin tai muulla riittävällä tavalla varmistua siita, ettei elaintautia enää esiinny pitopaikassa. Eläintauti kuten
salmonella voi poistua pitopaikasta itsestään
elainten parannuttua sairaudesta. Eläintauti
voi hävitä myös pitopaikassa suoritettujen
toimenpiteiden seurauksena. Joissakin tapauksessa tartunta todetaan vasta eläimen kuoleman jalkeen, jolloin kiellot ja rajoitukset
voidaan kumota sen jalkeen kun on varmistuttu, etteivät pitopaikan muut eläimet ole
saaneet tartuntaa.
Helposti leviävän tai vaarallisen elaintaudin leviamisen estamiseksi suoritettavat taudin havittamistoimenpiteet kuten elainten lopettaminen ja pitopaikassa suoritettavat puhdistukset ja desinfioinnit perustuvat lahtökohtaisesti viranomaisen maaraykseen, kun

taas valvottavien elaintautien kyseessa ollen
toimenpiteisiin ryhtyminen ja siten myös
kieltojen ja rajoitusten kumoaminen riippuu
pitopaikasta vastuussa olevasta toimijasta.
Taudista vapautuminen ei useinkaan onnistu
ilman pitopaikasta vastuussa olevan toimijan
toteuttamia toimenpiteitä, ja vaikka onnistuisikin, toimenpiteisiin ryhtyminen voi olla
perusteltua kieltojen ja rajoitusten keston lyhentamiseksi seka kielloista ja rajoituksista
aiheutuvien tuotannollisten tappioiden minimoimiseksi.
Kieltoja ja rajoituksia sisältävän paatöksen
kumoaminen ei välttämättä edellyttaisi sen
todistamista, että pitopaikka on kokonaan
vapautunut elaintaudista, vaan tiettyjen valvottavien elaintautien kyseessa ollen riittäisi,
että elaintaudista ei pitopaikassa toteutettujen
toimenpiteiden seurauksena enää aiheutuisi
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
Saannös olisi tarpeen muun muassa sellaisten
tautien varalta, joiden täydellinen havittaminen pitopaikasta ei käytännössä ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista. Esimerkkinä
tällaisesta taudista on EHEC. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin säätää
siita, mika on riittävä tapa elaintaudista vapautumisen tai elaintaudista aiheutuvan vaaran poistumisen varmistamiseksi.
Kaikissa tapauksissa elaintaudista vapautumista tai taudin aiheuttaman vaaran poistumista koskevaa arvioita ei voida perustaa
ainoastaan laboratoriotutkimusten tuloksiin
tai muuhun vastaavaan selvitykseen, vaan
asiaa arvioitaessa on olennaista, mitä taudin
havittamistoimenpiteita pitopaikassa on suoritettu ja miten ne on suoritettu. Arvioita toimenpiteiden riittävyydestä ei aina voida riittävästi perustaa jälkikateen hankittavaan selvitykseen, vaan olennaista on, että viranomaisilla on mahdollisuus seurata ja valvoa
toimenpiteiden suorittamista. Toimenpiteiden
valvonta on tärkeää myös, kun otetaan huomioon saneeraustoimenpiteisiin liittyvä
elaintaudin leviämisen vaara.
Helposti leviävän tai vaarallisen elaintaudin kyseessa ollen saneeraustoimenpiteiden
valvontaan ei liity ongelmaa, sillä valvontaviranomaiset itse päättavat taudin havittamistoimenpiteista ja myös vastaavat niiden suorittamisesta. Sen sijaan valvottavan elaintaudin kyseessa ollen mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä paattaa ja toimenpiteiden

suorittamisesta vastaa pitopaikasta vastuussa
olevan toimija. Viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi näissä tapauksissa pykälän 2
momenttiin ehdotetaan otettavaksi saannös,
jonka mukaan pitopaikasta vastuussa olevan
toimijan tulee tehdä kunnaneläinlääkärille
ennakolta ilmoitus niistä taudin havittamistoimenpiteista, joita se aikoo toteuttaa pitopaikassa. Ilmoitus olisi tehtävä vain niiden
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
yksilöitavien elaintautien kyseessa ollen, joiden leviamisen estamiseksi tai joista vapautumisen varmistamiseksi havittamistoimenpiteiden seuranta olisi välttämätönta. Kunnaneläinlääkärin tulisi valvoa toimenpiteiden
suorittamista. Voimassa olevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten mukaan valvontaviranomaiset valvovat esimerkiksi salmonellan ja BKD-taudin havittamistoimenpiteiden toteuttamista.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin, että
aluehallintoviraston tulisi kumota paatös
23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kielloista,
rajoituksista ja toimenpiteista uuden vakavan
eläintaudin leviamisen estamiseksi viimeistään kuukauden kuluttua paatöksen antamisesta, jollei tautia olisi siihen mennessä nimetty vastustettavaksi elaintaudiksi. Saannöksella pyrittäisiin rajoittamaan aluehallintoviraston toimivaltaa paattaa taudin vastustamistoimista tilanteissa, joissa uutta vakavaa
eläintautia ei toimenpiteisiin ryhtymisen jälkeen suoritetun harkinnan perusteella katsottaisikaan tarpeelliseksi nimetä vastustettavaksi eläintaudiksi esimerkiksi siita syystä,
että tauti ei saatujen selvitysten perusteella
täytä vastustettavalle taudille säädettyja edellytyksiä.
25 5. Väliaikainen paatös kiireellisissa tilanteissa. Vaikka toimivalta paattaa taudin
leviamisen estamiseksi maarattavista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteista olisi ehdotetun lain mukaan aluehallintovirastolla,
pykälässä saadettaisiin, että myös kunnaneläinlääkäri voisi kayttaa tätä toimivaltaa
eräissä tilanteissa. Kunnaneläinlääkärin toimivallan käyttö edellyttaisi, että aluehallintovirasto ei olisi vielä ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin ja että kyse olisi kiireellisesta tilanteesta, jonka hallinta edellyttaisi välittömiä toimenpiteitä.
Taudinpurkauksissa ensi vaiheen toimenpiteiden ajoitus on taudin torjunnan onnistumi-

sen kannalta olennainen. Erityisesti pitopaikan elainten siirtämistä ja tuotteiden luovutusta koskevat kiellot on asetettava todella
nopeasti, jotta uudet tartunnat voitaisiin välttää. Päätöksentekoon kuluvan ajan lisäksi on
otettava huomioon aika, joka kuluu päätöksen tiedoksiantoon. Taudintorjuntaan liittyvän kiireen vuoksi ensi vaiheen kieltoja ja rajoituksia koskeva paatös onkin usein annettava tiedoksi henkilökohtaisesti luovutettavana tiedoksiantona postitse saantitodistusta
vastaan lähetettävän tiedoksiannon sijasta.
Hallintolain (43412003) 43 §:n säännös hallintopäätöksen muodosta mahdollistaa myös
sen, että paatös annetaan kiireellisessa tapauksessa suullisesti. Suullisesti annettava päätös voisi olla elaintautien vastustamisen osalta tarpeen erityisesti tilanteissa, joissa vakavaan eläintautiin viittaavat selvät oireet havaitaan pitopaikassa tehtävässä tarkastuksessa, eikä kirjallisen paatöksen tekeminen välittömästi paikan päällä onnistu. Suullinenkin
paatös on kuitenkin hallintolain mukaan annettava viipymättä kirjallisena.
Koska kunnaneläinlääkari suorittaa valtaosan eläintautiepäilyihin perustuvista tarkastuksista, voi ajan säästämiseksi olla joissakin
tapauksessa tarkoituksenmukaista, että kunnaneläinlääkäri tekee pitopaikkaan kohdistettavista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä väliaikaisen paatöksen. Päätöksen tekeminen olisi pykälän mukaan mahdollista,
vaikkei aluehallintovirasto olisi vielä ehtinyt
vahvistaa eläintautiepäilyä lain 21 §:ssä tarkoitetuksi viralliseksi eläintautiepäilyksi.
Ehdotuksen mukaan kunnaneläinlääkärin
paatös olisi voimassa siihen saakka, kunnes
aluehallintovirasto olisi antanut asiassa oman
päätöksensä tai kunnes paatös kumottaisiin
esimerkiksi siita syystä, että epäily todettaisiin perusteettomaksi. Päätös voisi olla voimassa kuitenkin enintään seitsemän vuorokautta. Kunnaneläinlääkärin tulisi saattaa tekemänsä paatös välittömästi aluehallintoviraston tietoon.
26 5. Toimenpidepaatös elaintaudin hävittämiseksi pitopaikasta. Pykälässä säädettäisiin toimenpiteistä, joihin Elintarviketurvallisuusvirasto voisi ryhtyä vaarallisen tai helposti leviävän elaintaudin taikka uuden vakavan elaintaudin hävittämiseksi pitopaikasta. Vastaava sääntely sisältyy voimassa olevan eläintautilain 8 ja 12 §:aan. Toimenpi-

teillä tähdätään yleensä sairastuneiden eläinten poistamiseen karjasta ja monissa tapauksissa myös pitopaikan kaikkien elainten lopettamiseen seka eläintilojen täydelliseen
tyhjentämiseen ja desinfiointiin, minkä jälkeen uusien elainten ottaminen pitopaikkaan
on mahdollista vasta riittävän varoajan kuluttua ja noudattaen riittäviä varotoimenpiteitä.
Erityisesti elainten lopettamista ja omaisuuden hävittämistä koskevien toimivaltuuksien
kayttö merkitsisi voimakasta, pakkolunastukseen verrattavaa puuttumista perusoikeuden
asemassa olevaan omaisuuden suojaan, joten
valtuuksien kayttö olisi mahdollista vain vakavimpien tautien esiintyessä. Valvottaviksi
nimettyjen elaintautien hävittämiseen pykälää ei voitaisi soveltaa, vaan mainittujen tautien hävittämistoimenpiteitä koskevat ratkaisut olisivat pitopaikasta vastuussa olevan
toimijan omassa harkinnassa. Pitopaikkaan
kohdistuvia lain 23 §:ssä tarkoitettuja kieltoja
ja rajoituksia ei näissäkaän tapauksissa voitaisi peruuttaa ennen kuin pitopaikka olisi
riittävässä määrin vapaa tartunnasta.
Pykalässä säädetty toimivalta ehdotetaan
keskitettäväksi Elintarviketurvallisuusvirastolle, sillä näin voitaisiin kyseessä olevien
vakavimpien ja harvoin esiintyvien eläintautien hävittämisen osalta varmistaa yhtenäinen
toimintatapa koko maassa. Taudin hävittämistoimenpiteitä koskevien päätösten tekeminen Elintarviketurvallisuusvirastossa olisi
tarkoituksenmukaista myös siksi, että virasto
päättää lopetetuista eläimistä ja hävitetystä
omaisuudesta maksettavista korvauksista.
Voimassa olevan lain aikana Elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt osan elainten lopettamista koskevista päätöksistä. Koska
aluehallintovirastolla olisi taudin leviämisen
estämistä koskevien toimenpiteiden toteuttajana tieto pitopaikkaan liittyvistä erityisolosuhteista, Elintarviketurvallisuusvirasto voisi
pyytää aluehallintovirastoa tekemään ehdotuksen pitopaikassa tarpeellisista saneeraustoimenpiteistä.
Pykalän 1 momentin 1 kohdan mukaan
eläimiä voitaisiin määrätä lopetettaviksi, teurastettaviksi tai perattaviksi. Se, määrätäänkö
eläimet lopetettaviksi vai teurastettaviksi tai
perattaviksi, riippuu siita leviääkö tauti lihan
välityksellä eli voidaanko eläimen liha käyttää elintarvikkeena seka siita, aiheutuuko
elainten kuljettamisesta teurastamoon taudin

leviämisen vaaraa. Taudin leviamistavasta
riippuu myös, ulotetaanko elainten lopettamista, teurastamista tai perkaamista koskeva
määräys tilan kaikkiin elaimiin, ainoastaan
osaan niistä tai ainoastaan tartunnan saaneisiin elaimiin. Esimerkiksi suu- ja sorkkataudin yhteydessa kaikki pitopaikan elaimet on
lopetettava, kun taas BSE-taudin yhteydessa
lopetettaviksi määrätään vain keskenään samanikaiset samaa rehua syöneet naudat.
BVD-taudin yhteydessa puolestaan riittää, että viruserittäjina toimivat elaimet teurastetaan. Sinikielitaudin vuoksi elaimia taas ei
yleensa määrätä lopetettaviksi, ellei kysymyksessä ole poikkeuksellinen yksittaistapaus, esimerkiksi tuonnin yhteydessa maahan
tullut elain. Joissakin tapauksissa elainten 10pettamista koskevasta velvollisuudesta on
mahdollista poiketa, jos elaimet ovat erityisen arvokkaita tai edustavat harvinaista eläinlajia tai -rotua tai niitä pidetään eläintarhassa
tai koe-eläinlaitoksessa. Eläinten lopettamista, teurastamista tai perkaamista koskevat
säännökset sisältyvät Euroopan unionissa
vastustettavien eläintautien osalta elaintautikohtaisiin direktiiveihin.
Pykalan 1 momentin 2 kohdan mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto voisi määrätä
elaimista saatujen tuotteiden seka tartuntaa
mahdollisesti levittavien muiden aineiden ja
tavaroiden hävittämisestä. Tämän säännöksen nojalla voitaisiin määrätä hävitettäväksi
esimerkiksi pitopaikan eläimistä lypsetty
maito tai pitopaikassa munitut kananmunat.
Jos lihan välityksellä leviävä elaintauti, esimerkiksi suu- ja sorkkatauti, sikarutto tai Iintuinfluenssa, todettaisiin teurastamossa, maarattaisiin hävitettäväksi kaikkien niiden tartunnalle altistuneiden elainten liha, jotka olisi
jo ehditty teurastaa. Havittamismaarays voisi
koskea myös sivutuotteita kuten elainten raatoja. Sivutuoteasetuksen mukaan itsestään
kuolleiden tai lopetettujen elainten havittamiseen voidaan taudinpurkausten yhteydessa
soveltaa eräitä poikkeussäännöksiä kuten sallia elainten hautaaminen tai polttaminen pitopaikassa, vaikka se muuten olisi kiellettyä.
Joissakin tapauksissa tuotteiden, aineiden tai
tavaroiden havittamiselle vaihtoehtoisena
taudintorjuntakeinona voitaisiin määrätä niiden käsittelystä tai kaytösta tavalla, joka
poistaisi taudin leviämiseen liittyvän vaaran.

Tartunnan saaneiden elainten poistamisen
jalkeen on eläintilat yleensa puhdistettava ja
desinfioitava tartunnan havittamiseksi. PykaIän 1 momentin 3 ja 4 kohdassa saadettaisiin
Elintarviketurvallisuusviraston toimivallasta
määrätä pitopaikassa suoritettavaksi perusteellinen puhdistus ja desinfektio seka määrätä laitumet ja muut ulkoalueet kayttökieltoon
tai käsiteltäviksi. Momentin 5 kohdan nojalla
voitaisiin määrätä, että esineet ja rakenteet,
joita ei voida puhdistaa tai desinfioida taikka
joiden puhdistus ja desinfiointi tulisi esineiden ja rakenteiden arvo huomioon ottaen
suhteettoman kalliiksi, tayiyy hävittää.
Pykalan 1 momentin 6 ja 7 kohdassa saadettaisiin toimivaltuuksista koskien uusien
elainten ottamista pitopaikkaan puhdistus- ja
desinfektiotoimien jalkeen. Lainkohtien nojalla voitaisiin määrätä pitopaikan tyhjennysja desinfektiotoimenpiteiden jälkeisestä varoajasta, jona uusien elainten ottaminen olisi
kielletty. Uudet elaimet voitaisiin myös maarata tutkittaviksi eläintaudin varalta. Joissakin tapauksissa pitopaikkaan tuodaan tyhjennyksen jalkeen ensin kokeeksi vähäinen maara elaimia. Näiden niin sanottujen sentinellielainten vasta-ainetasoja tutkimalla selvitetään, esiintyykö pitopaikassa vielä tartuntaa.
Pykalan 1 momentin 8 kohdan mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto voisi määrätä,
että 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kieltoja, rajoituksia ja toimenpiteitä on sovellettava
tartunnan havittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden tai uusien elainten ottamisen jalkeen
siihen saakka, kunnes on voitu varmistua,
ettei eläintautia enää esiinny pitopaikassa.
Koska aluehallintoviraston 23 §:n nojalla
maaraamat kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet
olisivat voimassa siihen saakka, kunnes tartunnan haviamisesta on saatu varmuus, Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen merkitys olisi aluehallintoviraston päätöstä täydentävä. Kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet voisivat koskea esimerkiksi uusien elainten kuten sentinellielainten ottamiseen liittyviä erityiskysymyksia.
Vaikka pykälässä saadettyihin toimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää lähtökohtaisesti,
että elaintauti on todettu, pykalan 2 momentin mukaan toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä
eräissä tilanteissa jo virallisen elaintautiepailyn perusteella. Näin voitaisiin tehdä, jos
toimenpiteet olisivat välttämättömiä taudin

leviämisen estämiseksi ja jos epailya ei voi- ten elainten lopettamistavasta, puhdistus- tai
taisi vahvistaa tai sulkea pois kohtuullisessa desinfiointiaineiden valinnasta taikka pitoajassa taudin tarttuvuuteen, leviavyyteen ja paikan tyhjennyksen ja desinfioinnin jälkeitaudin aiheuttamiin haittoihin nähden. Esi- sen varoajan pituudesta.
27 5. Toimenpidepäätös eläimen omistajan
merkiksi suu- ja sorkkatautiin sairastuneet
eläimet levittävät tautia tehokkaasti hengi- hakemuksesta. Koska 26 §:ssa tarkoitettuja
tysilrnassa, minka vuoksi elainten nopea lo- toimenpiteitä voitaisiin määrätä toteutettapettaminen hidastaa olennaisesti taudin le- vaksi vain vaarallisen, helposti leviävän tai
viämistä. Elainten lopettaminen epäilyn pe- uuden vakavan elaintaudin havittamiseksi pirusteella edellyttäisi lahtökohtaisesti paitsi topaikasta, valvottavien elaintautien havittalopullisen diagnoosin viivastymista ja viiväs- minen jaisi riippuvaiseksi pitopaikasta vastymisesta aiheutuvaa kohtuutonta taudin le- tuussa olevan toimijan omista toimenpiteistä.
viämisen vaaraa myös erittäin vahvaa epai- Elainten lopettaminen on kuitenkin toimijan
lya. Epäily voisi olla taudista riippuen vahva harjoittaman elinkeinotoiminnan kannattaesimerkiksi selvien kliinisten oireiden ja vuuden näkökulmasta usein ainoa mahdollinäytteen alustavan tutkimuksen perusteella nen vaihtoehto, koska taudin hävittäminen
tai siitä syystä, että elaintautia jo tiedetään pitopaikasta ei välttämättä muilla tavoin onesiintyvän maassa tai oireilevan elaimen pi- nistu ja koska tuotanto voi karsia kohtuuttomasti pitkaaikaisista kielloista ja rajoituksistopaikan lähialueilla.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin, että ta. Jotta elainten omistaja ei jäisi näissä tapaaluehallintovirasto vastaisi pykalan nojalla uksissa täysin ilman valtion varoista maksettehdyn paatöksen täytäntöönpanosta. Se voisi tavaa korvausta, omistaja voi voimassa oletarvittaessa kayttaa taytantöönpanossa apu- van eläintautilain 17 §:n mukaan hakea paänaan kunnanelainläakaria. Sen, jolle päätös tösta elainten lopettamisesta ja saada osittaiolisi osoitettu, tulisi avustaa paatöksen tay- sen korvauksen paatöksen perusteella lopetetäntöönpanossa siinä laajuudessa kuin olisi tuista elaimista. Ottaen huomioon, että vaakohtuullista ottaen huomioon henkilön kou- rallisten ja helposti leviävien elaintautien
lutus, työkokemus, terveydentila ja muut ha- vuoksi lopetetuista eläimistä elaimen omistanen henkilökohtaiset ominaisuutensa. Lope- jalle maksetaan lahtökohtaisesti täysi korvatettaessa suuria eläinmääriä tai eksoottisia us, sääntely on omiaan lisäämaan toimijoiden
eläimiä lopetuksessa on usein tarpeen kayttaa yhdenvertaista kohtelua tilanteissa, joissa
apuna viranomaisorganisaation ulkopuolelta elaimia joudutaan lopettamaan elaintaudin
ostettuja palveluja. Käytännössä myös pito- vuoksi.
Pykalaän sisältyisi säännös, jonka mukaan
paikan tyhjennyksen ja desinfioinnin toteutuksen suunnittelu perustuu usein aluehallin- Elintarviketurvallisuusvirasto voisi elaimen
toviraston ulkopuolisella asiantuntijalla teet- omistajan hakemuksesta tehda paatöksen yhden tai useamman pitopaikassa pidettävän
tämaän suunnitelmaan.
Pykalan 4 momenttiin sisaltyisi asetuk- elaimen lopettamisesta, teurastamisesta tai
senantovaltuus, jonka mukaan valtioneuvos- perkaamisesta, jos kyseessä olisi valvottavaa
ton asetuksella voitaisiin määritellä, mitkä tai uutta vakavaa elaintautia koskeva virallipykalan 1 momentissa tarkoitetut toimenpi- nen eläintautiepäily tai jos tällainen eläintauti
teet ovat kunkin elaintaudin osalta niitä valt- olisi todettu. Toimenpidepäätös voitaisiin
tämättömia toimenpiteita, joihin elaintaudin pykalan mukaan tehda vain tapauksissa, joishävittamiseksi on ryhdyttävä. Asetuksenan- sa 23 5:ssa tarkoitetut kiellot, rajoitukset tai
tovaltuus mahdollistaisi Euroopan unionin toimenpiteet huomattavasti vaikeuttaisivat
lainsäädäntöön sisältyvien elaintautikohtais- elainten pitoa taloudellisista tai elainten hyten säännösten täytäntöönpanon ja rajaisi vinvointiin liittyvistä syistä ja joissa elainten
Elintarviketurvallisuusviraston toimivaltaa lopettaminen, teurastaminen tai perkaaminen
taudinpurkausten edellyttämien toimenpitei- olisi välttämätöntä elaintaudin havittamiseksi
den valinnassa. Maa- ja metsatalousministe- pitopaikasta. Elainten hyvinvointiin liittyvilla
riö voisi ehdotuksen mukaan antaa asetuksel- syillä tarkoitetaan etenkin tilanteita, joissa
la tarkempia, teknisluonteisia säännöksiä 1 elainten lähettäminen teuraaksi tuotannon
momentissa tarkoitetuista toimenpiteista ku- kannalta oikeaan aikaan estyy elainten siir-

tämistä koskevan kiellon vuoksi ja eläimet
kasvavat käytössä olevaan tilaan nähden liian
suuriksi. Toimija on velvollinen noudattamaan eläinsuojelulakiaja sen nojalla annettuja säännöksiä myös eläintautien esiintyessä,
ja elainten lopettaminen voi monissa tapauksissa olla ainoa keino estää eläinsuojelusäännöksiin kohdistuvat rikkomukset.
Pykalässä säädetyn toimivallan käyttö olisi
mahdollista vain, jos eläintautia ei olisi mahdollista hävittää pitopaikasta muilla keinoin
tai jos kyseessä oleva tauti ei lähtökohtaisesti
voisi hävitä pitopaikasta kohtuullisessa ajassa
itsestään elainten parannuttua. Toimenpidepäätöksen antaminen edellyttäisi lisäksi, että
taloudelliset tappiot tai hyvinvointiongelmat
olisivat huomattavia. Ehdotettu toimenpidepäätös voitaisiin tehdä paitsi valvottavan
myös uuden vakavan eläintaudin vuoksi,
vaikka viimeksi mainitun taudin perusteella
voitaisiin ryhtya myös lain 26 §:ssä tarkoitettuihin taudin hävittämistoirniin. Uusia vakavia eläintauteja koskevat toimivaltuudet on
kuitenkin tarkoituksenmukaista pitaa voimassa olevan lain tapaan laajoina, sillä näiden tautien vastustamiseen ei ole olemassa
valmiita toimintamalleja.
Ehdotuksen mukaan hakija vastaisi päätöksen täytäntöönpanosta.
28 8. Toimenpiteet muiden kuin vastustettaviksi eläintaudeiksi nimettyjen zoonoosien
yhteydessä. Pykalä koskisi toimenpiteita sellaisten zoonoosien osalta, joita ei olisi nimetty vastustettaviksi eläintaudeiksi. Vastaavaa
säännöstä ei sisälly voimassa olevaan eläintautilakiin. Terveydensuojelulain (76311994)
5 1 § :n perusteella kunnan terveydensuojeluviranomainen on voinut antaa yksittäisiä
kieltoja tai määräyksiä zoonoosista aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi. Ongelmatilanteita on saattanut aiheuttaa esimerkiksi
ratsastustalleissa esiintynyt salmonella. Tauti
ei ole hevosissa esiintyessään vastustettava
eläintauti. Toisena esimerkkinä mainittakoon
kissaloiden sieni-infektiot, jotka ovat tarttuneet kissoja ostaneiden perheiden jäseniin.
Sieni-infektio ei ole vakava tauti, mutta tartuntojen leviämiseen on voinut olla syytä
puuttua erityisesti tilanteissa, joissa myyjä on
jatkanut toimintaansa asiasta piittaamatta.
Toimenpiteiden olisi jatkossa tarkoituksenmukaista perustua terveydensuojelulain sijasta eläintautilakiin, sillä eräs eläintautilain

keskeisistä tarkoituksista on nimenomaan
suojata ihmisiä zoonooseilta. Eläintautilain
mukaisilla viranomaisilla on yleensä myös
terveydensuojelulain mukaisia viranomaisia
paremmat edellytykset paattaa eläimiä ja niiden pitopaikkoja koskevista kunkin eläintaudin edellyttämistä toimenpiteistä.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi paitsi
viranomaisten toimivaltuuksista myös eräistä
zoonoosien leviämisen estämiseen liittyvistä
toimijoiden velvoitteista. Velvoitteet koskisivat pitopaikkoja, joissa harjoitetaan ammattimaista elainten myyntitoimintaa, elainten
näytteille asettamista tai eläimiin liittyvää
harrastustoimintaa. Eläinten myynti kuuluisi
pykalan piiriin vain silloin, kun kyse olisi
elinkeinonharjoittajan seka kuluttajan kuten
lemmikkieläimen ostajan välisestä kaupasta.
Säännös ei siten koskisi kahden elinkeinonharjoittajan, esimerkiksi kahden alkutuotantoa harjoittavan toimijan välisiä elainten luovutuksia.
Pitopaikasta vastuussa olevan henkilön tulisi tiedottaa muuta kuin vastustettavaa zoonoosia koskevasta epäilystä tai todetusta tartunnasta elainten ostajille tai pitopaikassa
vieraileville henkilöille. Lisäksi hänen tulisi
ryhtya tarvittaviin toimenpiteisiin ostajien tai
vierailijoiden suojaamiseksi tartunnalta.
Koska kyseessä ei olisi vastustettavaksi
elaintaudiksi nimetty tauti, toimijalta ei vaadittaisi toimenpiteita, joista aiheutuu merkittäviä kustannuksia tai taloudellisia menetyksiä. Toimenpiteillä ei myöskään tarvitsisi
tähdätä taudin havittämiseen pitopaikasta.
Tilanteissa, joissa mainittuja yleisiä velvoitteita ei voitaisi pitaa ihmisten terveyden
suojelemiseksi riittävina, aluehallintovirasto
voisi pykalan 2 momentin mukaan päätöksellään määrätä pitopaikassa toteutettavista toimenpiteistä. Aluehallintovirasto voisi paattaa
eläintenpitoon liittyvien varusteiden ja välineiden puhdistuksesta ja desinfektiosta, tartuntaa mahdollisesti sisältävien tuotteiden,
aineiden ja tavaroiden säilyttämisestä ja kaytöstä, eläinsuojien ja elainten kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistuksesta ja
desinfektiosta seka haittaeläinten torjunnasta
ja seurannasta. Aluehallintoviraston päätöksellä pitopaikasta vastuussa olevaa toimijaa
voitaisiin myös velvoittaa antamaan pitopaikassa vieraileville henkilöille tai elainten ostajille määrätynlaisia ohjeita eläimissä ole-

valta tartunnalta suojautumiseksi. Lisäksi pi- havittaminen sen sijaan voi tulla kyseeseen
topaikassa pidettäviä eläimiä voitaisiin maa- taudin leviamisen estämiseksi ihmisiin tai
rata laakittaviksi. Toimenpiteisiin voitaisiin eläimiin.
ryhtyä vain, jos se olisi välttämätönta ihmisElintarvikealan toimijan velvollisuudesta
ten terveydelle aiheutuvan vaaran torjumi- poistaa elintarvikkeiden turvallisuutta koskeseksi.
vien vaatimusten vastaiset elintarvikkeet
29 5. Tuotteiden jaljiiys, käsittely ja havit- markkinoilta säädetään elintarvikelainsaataminen. Eräisiin Euroopan unionin saadök- dantöa koskevista yleisistä periaatteista ja
siin kuten suu- ja sorkkatautidirektiiviin, lin- vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallituinfluenssadirektiiviin tai sikaruton vastus- suusviranomaisen perustamisesta seka elintamista koskevaan direktiiviin sisältyy vel- tarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menetvollisuus taudin oletettuna itamisaikana pito- telyista annetun Euroopan parlamentin ja
paikassa pidetyista elaimista saatujen tuottei- neuvoston asetuksen (EY) N:o 17812002 19
den jaljittamiseen ja havittamiseen. Koska artiklassa. Jos toimija ei noudata mainittua
osa naista tuotteista on jo myyty loppukaytta- velvoitetta, Elintarviketurvallisuusvirasto voi
jille ja kulutettu siinä vaiheessa, kun tauti ha- elintarvikelain 57 §:n nojalla määrätä markvaitaan, direktiivien velvoite ei ole ehdoton, kinoille saatettujen elintarvikkeiden takaisinvaan jaljittaminen ja havittaminen on suori- vedosta. Elintarvikkeiden turvallisuutta kostettava mahdollisuuksien mukaan. Esimer- kevien vaatimusten vastaisiksi katsotaan
kiksi sikaruton esiintyessa jaljittamis- ja ha- paitsi ihmisten terveydelle haitalliset myös
vittamistoimenpiteet tulisi kohdistaa lihaan, ihmisravinnoksi muuten soveltumattomat
suu- ja sorkkataudin esiintyessa taas lihaan, elintarvikkeet.
maitoon ja sivutuotteisiin.
Elintarvikelainsäädännöstä huolimatta ehHelposti leviävien elaintautien vastustami- dotettuun lakiin on tarpeen ottaa saannös
sesta annetun lain 12 5:ssa säädetään elain- elaintaudin mahdollisesti saastuttamien tuotkulkutautiin sairastuneen tai sairastuneeksi teiden jaljittämisesta seka jaljitettyjen tuotepäillyn eläimen taikka muuten elainkulku- teiden ja niiden kanssa kosketuksissa olleitaudin aiheuttajan kanssa kosketuksiin joutu- den tuotteiden käsittelyä, käyttöä tai havittaneiden tuotteiden, valmisteiden tai arvoltaan mistä koskevista toimenpiteistä. Tämä on
vähäisen omaisuuden hävittämisestä. Koska tärkeää siitä syystä, että elaintautien vastussääntely on kuitenkin rakennettu tavalla, joka tamiseksi voi olla olennaista kieltää elintarei mahdollista tapauskohtaista harkintaa vaan vikkeiden muukin kayttö kuin kayttö ihmisedellyttää havitettavien tuotteiden tai valmis- ravinnoksi. Eläintautien vuoksi jaljitettavat
teiden yksilöintia kattavasti alernrnanasteisis- tai havitettavat tuotteet eivät myöskaan valtsa saadöksissa, säännöksen merkitys on jaa- tamatta ole elintarvikkeita, vaan havittaminyt käytännössä vähäiseksi.
nen voi olla tarpeen ulottaa myös sukusoluiEläintaudin vaarallisuus ja leviamistapa se- hin ja sivutuotteisiin.
ka tapauskohtaiset olosuhteet vaikuttavat
Ehdotetun pykälän 1 momentissa velvollihuomattavasti jaljittamis-, takaisinveto- ja suus tuotteiden jaljittamiseen saadettaisiin
havittamistoimien laajuuteen. Jos markki- aluehallintovirastolle. Jäljittää tulisi mahdolnoille saatettuja ja sieltä poistettavia tuotteita lisuuksien mukaan ne helposti leviävän tai
on vain vahan, markkinoilta poistaminen vaarallisen elaintaudin leviamisen vaaraa aisaattaa olla perusteltua erityisesti vienti- heuttavat tuotteet, jotka olisi saatu pitopaimarkkinoiden tai kuluttajien rauhoittamisek- kassa pidetyista, taudille alttiisiin elainlajeisi. Laajamittaisessa epidemiassa tuotteiden hin kuuluvista elaimista taudin oletettuna
poistaminen markkinoilta tuskin on kaytan- itämisaikana eli sen ajankohdan jälkeen, jona
nössa mahdollista, ja vientikin on yleensa tartunta todennäköisesti olisi tullut pitopaiksiinä vaiheessa jo tyrehtynyt. Koska virukset kaan. Jaljittamistoimenpiteidenperustana olituhoutuvat noin 70 asteen lämpötilassa, kuu- si lain 22 §:ssa tarkoitettu selvitys, jossa
mennettujen lihatuotteiden tai esimerkiksi mahdollisesti vaaralliset tuotteet olisi luetelpastöroidun maidon poistaminen markkinoil- tu. Käytännön syistä olisi yleensa tarkoitukta ei myöskaan ole yleensa tarpeellista. Kulu- senmukaista jäljittää vain ne tuotteet, jotka
tukseen tarkoitettujen munien jaljittaminen ja ovat vielä jalostusyrityksen tai tukkuliikkeen

hallussa, mutta ei enää vahittaismyyntiportaaseen edenneita tai kuluttajille myytyja
tuotteita. Mahdollinen laajamittainen takaisinveto tapahtuisi zoonoosin bseessä ollen tarvittaessa elintarvikelainsäädännön nojalla.
Pykalan 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voisi määrätä jaljitettyjen
tuotteiden sekä niiden kanssa kosketuksessa
olleiden tuotteiden säilyttämisestä tai kasittelysta tartuntavaaran poistamiseksi taikka
tuotteiden merkitsemisesta niiden alkuperää
ja terveysasemaa osoittavalla merkinnällä.
Jos käsittelylla ei voitaisi poistaa tartuntavaaraa, Elintarviketurvallisuusvirasto voisi maarata tuotteet havitettaviksi. Koska havittamiseen tulisi lähtökohtaisesti ryhtyä vasta kun
elaintautia koskeva epäily olisi vahvistettu,
eläintautiepäilyn perusteella jaljitetyt tuotteet
olisi helposti pilaantuvia tuotteita lukuun ottamatta yleensä syytä määrätä sailytettaviksi
siihen saakka, kunnes epäily on vahvistettu
tai suljettu pois.
Ehdotetun pykälän mukaan tuotteiden
omistaja tai haltija vastaisi Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen täytäntöönpanosta.
Koska Euroopan unionin lainsäädännön mukaan valtiontukia ei voida kohdistaa elintarvikkeiden jalostamiseen tai kaupan pitamiseen, tuotteiden säilyttäminen, kasittely tai
hävittäminen samoin kuin elintarvikelain
mukainen takaisinvetokin tapahtuisivat lahtökohtaisesti toimijan omalla kustannuksella.
Pykalan 3 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin saataa,
miltä osin pykälän mukaisia toimenpiteita
olisi sovellettava kunkin elaintaudin vastustamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voitaisiin myös antaa toimenpiteistä tarkempia säännöksiä.
30 5. Eläintautitapaukset luonnonvaraisilla
elaimilla. Ehdotettu laki koskisi paitsi ihmisen hallinnassa olevia elaimia myös luonnonvaraisia elaimia. Luonnonvaraisissa elaimissä esiintyvä tartunta voisi olla perusteena
eräiden valvontaviranomaisille säädettyjen
toimivaltuuksien kaytölle kuten rajoitusvyöhykkeiden ja -alueiden perustamiselle.
Myös lain ilmoitusvelvollisuutta koskevat
säännökset koskisivat paitsi kotielaimissa ja
muissa ihmisen hallinnassa olevissa elaimissa myös luonnonvaraisissa elaimissa epailta-

via elaintauteja. Luonnonvaraisilla eläimillä
tarkoitettaisiin haltijattomia elaimia, jotka
elävät itsenäisesti luonnossa ja myös hankkivat ravintonsa sieltä. Esimerkiksi karanneita
ja sittemmin villiintyneita kotieläimiä seka
tarkoituksella luontoon vapautettuja eläimiä
olisi pidettävä luonnonvaraisina eläiminä.
Pykala koskisi erityisiä toimenpiteita niissä
tilanteissa, joissa luonnonvaraisilla eläimillä
epailtaisiin tai todettaisiin esiintyvän vastustettavaa tai uutta vakavaa eläintautia. Aluehallintovirasto voisi määrätä kunnanelainlääkärin järjestämaan taudille herkkien luonnonvaraisten elainten terveydentilan seurantaa ja tähän liittyvää naytteenottoa. Lisäksi
aluehallintovirasto voisi määrätä kunnanelainlaakarin järjestämään kuolleiden luonnonvaraisten elainten havittamista siten, ettei
niistä aiheudu taudin leviamisen vaaraa.
Luonnonvaraisten elainten terveydentilan
seurannasta ja näytteenotosta voitaisiin myös
sopia muun tahon kuten metsästäjien, kalastajien tai luonnonsuojelujarjestön kanssa.
Pykalaan sisaltyisi asetuksenantovaltuus,
jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö
voisi antaa tarkempia säännöksiä luonnonvaraisten elainten terveydentilan seurannasta,
näytteiden ottamisesta ja kuolleiden luonnonvaraisten elainten hävittämisestä.
31 5. Valvontaviranomaisen tieclottamisvelvollisuus. Pykalaan sisaltyisi voimassa
olevan eläintautilain 10 §:aa vastaava saannös, jonka mukaan valvontaviranomaisen tulisi tiedottaa vastustettavan tai uuden vakavan elaintaudin esiintymisestä seka taudin
leviamisen estämistä koskevista toimenpiteistä. Eläintaudista riippuen tiedottaminen
voisi olla yleistä tai koskea vain tiettyjä toimijoita kuten taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien elainten kasvattajia. Tiedottamisesta
voitaisiin saataa tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Taudinpurkauksista tiedotettaessa on pohdittava, mitä esimerkiksi henkilöihin tai yritystoimintaan liitettavia tietoja julkisuuteen
tai muille toimijoille annetaan. Tiedottamisvelvollisuuteen voivat vaikuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(62 111999), jäljempänä julkisuuslaki, säannökset asiakirjojen salassapidosta tai viranomaisen vaitiolovelvollisuudesta. Salassapitosaännösten soveltamisala taudinpurkauksissa on kuitenkin varsin suppea, sillä esi-

merkiksi yksityisten liike- tai arnrnattisalaisuuksia ja muita vastaavia yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia seikkoja koskevat asiakirjat eivät mainitun lain 25 §:n 1 momentin
20 kohdan mukaan ole salassa pidettävä siltä
osin kuin niissä on kysymys kuluttajan terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tarpeellisista tiedoista. Valvontaviranomaisen on kuitenkin tiedottamistavasta
ja tiedottamisen sisällöstä päättäessään huolehdittava, ettei yleinen tiedottaminen ilman
asiallista perustetta eika enempää kuin on
tarpeen koske yksityiseen elinkeinotoimintaan tai muuhun vastaavaan yksityiseen toimintaan liittyviä asioita.
Helposti leviävien elaintautien kohdalla tieto taudin esiintymispaikasta tulee aina julkisuuteen, koska esiintymispaikan ympärille
perustetaan rajoitusvyöhyke. Tarkempia tietoja pitopaikasta, jossa tautia esiintyy, kuten
omistajan nimeä tai yhteystietoja ei yleensa
ole julkistettu. Vaarallisten ja valvottavien
tautien esiintyessa yleinen tiedottaminen on
yleensa koskenut taudin esiintymisaluetta,
mutta ei pitopaikan tarkkaa sijaintia. Tiettyjen elaintautien osalta OIE kuitenkin julkaisee myös pitopaikan sijaintitiedot. Tarkempia
pitopaikkoja ja toimijoita koskevia tietoja on
usein tarvetta jakaa sellaisille tahoille kuten
teurastarnoille, meijereille tai raatojen keräilystä vastaaville toimijoille, joiden toimintaan tieto voi merkittävässä määrin vaikuttaa.

ta yhteyttä, joka perustaisi varsinaisen eläintautiepäilyn. Jotta taudin leviäminen olisi
mahdollista saada hallintaan, taudin esiintymispaikkaa ympäröivällä alueella tulisi toteuttaa toimenpiteitä muun muassa eläinten
kuljettamisen taikka tuotteiden luovuttamisen
tai kaytön rajoittamiseksi. Alueellisia toimenpiteitä koskevat ehdotetut säännökset perustuvat pääosin Euroopan unionin lainsäädäntöön. Kansallinen alueellisia toimenpiteitä koskeva saantely perustuu eläintautilain
13 §:aan ja sen nojalla annettuihin alemmanasteisiin säännöksiin, mutta nykyinen
saantely ei keskeisilta osiltaan täytä perustuslain edellyttämiä vaatimuksia.
Velvollisuudesta perustaa tartunta-alue on
Euroopan unionin lainsäädännössä vain harvoja säännöksiä. Alue kuitenkin tulee perustettavaksi märehtijöiden sinikielitaudin ja afrikkalaisen hevosruton esiintyessa. Sen sijaan
useiden elaintautien vastustamista koskevien
direktiivien mukaan eläintaudin leviamisen
estamiseksi pitopaikkaan kohdistetut kiellot,
rajoitukset ja toimenpiteet tulee tarvittaessa
ulottaa koskemaan myös lähietäisyydellä sijaitsevia muita pitopaikkoja.
Mainitut taudin esiintymispaikan lähiympäristössä toteutettavia toimenpiteita koskevat unionin lainsaadännön velvoitteet ehdotetaan pantavaksi täytäntöön säätämällä laissa
tartunta-alueesta ja silla toteutettavista toimenpiteistä. Ehdotetun pykalän 1 momentin
mukaan tartunta-alue voitaisiin perustaa alueelle, joka välittömästi ympäröi sairastuneen
Alueelliset toimenpiteet eläin5 luku
tai, jos kyseessa on virallinen epäily, sairastautien leviämisen estamiseksi
tuneeksi epäillyn elaimen pitopaikkaa tai
luonnonvaraisessa eläimessä todetun taudin
32 8. Tartunta-alue. Ehdotetussa 5 luvussa esiintymispaikkaa. Alue voitaisiin perustaa
säädettäisiin eläintaudin leviämisen estämi- vain helposti leviävän eläintaudin vastustaseksi toteutettavista alueellisista toimenpi- miseksi. Lisäksi edellytettäisiin, että tautia
teistä, joita olisivat tartunta-alueen, rajoitus- esiintyisi alueella suurella todennäköisyydelvyöhykkeen tai rajoitusalueen perustaminen lä.
sekä alueiden luokittelu vesieläintautien esTartunta-alue voisi ulottua hyönteisten vätämiseksi. Ehdotetuilla alueellisilla toimenpi- lityksellä leviävän taudin kyseessa ollen
teillä olisi keskeinen merkitys tiettyjen, eten- enintaan 20 kilometrin etäisyydelle ja muun
kin helposti leviävien elaintautien vastusta- taudin kyseessa ollen enintään kolmen kilomisessa. Koska helposti leviävät eläintaudit metrin etäisyydelle elaimen pitopaikasta tai
nimensä mukaisesti siirtyvät eläimestä toi- luonnonvaraisella eläimellä todetun tai epäilseen erittäin herkästi, on mahdollista, että lyn taudin esiintymispaikasta, ellei Euroopan
jossakin pitopaikassa esiintyvä tauti on le- unionin lainsäädännössä toisin säädettäisi.
vinnyt myös ympäröivän alueen muihin pito- Ehdotetut etäisyydet perustuvat Euroopan
paikkoihin, vaikkei pitopaikkojen välillä oli- unionin lainsaadännön vaatimuksiin, sillä
sikaan lain 22 §:ssä tarkoitettua toirninnallis- muun muassa afrikkalaisen hevosruton sekä

sinikielitaudin vastustamiseksi vaadittavat
toimenpiteet tulee ulottaa 20 kilometrin etäisyydelle sairastuneen eläimen pitopaikasta.
Tartunta-alue voitaisiin pykalän mukaan perustaa myös maan rajojen ulkopuolella todetun taudinpurkauksen yhteydessa, jolloin tartunta-alueen muodostaisi vain se osa taudin
esiintymispaikkaa ympäröivästä alueesta, joka sijaitsisi Suomen rajojen sisä-puolella.
Pykalän 2 momentissa säädettäisiin, että
tartunta-alue perustettaisiin ja lakkautettaisiin
Elintarviketurvallisuusviraston päätöksellä.
Tartunta-alue tulisi perustaa ainakin silloin,
kun Euroopan unionin lainsäädäntö sitä edellyttäisi. Niissä tartunta-alueella sijaitsevissa
pitopaikoissa, joissa pidettäisiin taudille alttiita eläinlajeja, olisi Elintarviketurvallisuusviraston paatöksen mukaisesti noudatettava
samoja 23 §:n mukaisia kieltoja, rajoituksia
ja velvoitteita kuin pitopaikassa, jossa tautia
on todettu. Kieltoja, rajoituksia ja velvoitteita
koskevan
Elintarviketurvallisuusviraston
paatöksen ei tarvitsisi kuitenkaan olla kaikilta osin samansisältöinen kuin mainittuun pitopaikkaan kohdistetun aluehallintoviraston
paatöksen.
Tartunta-alueen perustamista sekä alueella
sovellettavia kieltoja, rajoituksia ja toimenpiteitä koskeva päätös olisi pykalän 3 momentin mukaan kumottava, kun alueen perustamisen edellytyksiä ei enää olisi. Pykälän 4
momenttiin sisältyisi valtuus antaa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella Euroopan
unionin lainsäädännön edellyttämiä tarkempia säännöksiä tartunta-alueen perustamisesta
ja alueella toteutettavista toimenpiteistä.
33 8. Rajoitusvyöhyke. Pykalän saannökset
rajoitusvyöhykkeestä tulisivat sovellettaviksi
useimpien helposti leviavien elaintautien vastustamiseen. Rajoitusvyöhyke voitaisiin perustaa tartunta-alueen tavoin taudin esiintymispaikkaa ympäröivälle alueelle, mutta se
olisi taudista riippuen tartunta-aluetta suurempi ja sisältäisi myös tartunta-alueen, jos
sellainen olisi perustettu. Rajoitusvyöhyke
olisi mahdollista jakaa osiin, jos Euroopan
unionin lainsäädäntö niin edellyttäisi. Rajoitusalue samoin kuin tartunta-aluekin voitaisiin perustaa myös maan rajojen ulkopuolella
todetun taudinpurkauksen yhteydessa. Lähtökohtaisesti rajoitusvyöhyke tulisi perustettavaksi vasta tautiepäilyn vahvistamisen jäl-

keen, mutta se voitaisiin perustaa myös virallinen eläintautiepäilyn vuoksi.
Helposti leviavien elaintautien vastustamiseksi perustettavia vyöhykkeita koskevat Euroopan unionin saannökset vaihtelevat elaintauiikohtaisesti. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan. suu- ia sorkkataudin. sikaruton ia
~ewcastléntaudin esiintyessä ón perustetkva taudin esiintymispaikasta vahintaan 3 kilometrin etaisyydelle ulottuva suojavyöhyke
ja vähintään 10 kilometrin etaisyydelle ulottuva valvontavyöhyke. Matalapatogeenisen
lintuinfluenssan esiintyessä taas perustetaan
rajoitusalue, joka ulottuu vahintaan kilometrin etaisyydelle taudin esiintymispaikasta.
Vektorien kuten hyönteisten levittämien
tautien vuoksi perustettavat alueet taas ovat
edellä mainittuja alueita huomattavasti suurempia. Esimerkiksi afrikkalaisen hevosruton
vuoksi perustetun suojavyöhykkeen rajan tulisi ulottua vahintaan 100 kilometrin etäisyydelle tartunnan esiintymispaikasta ja valvontavyöhykkeen rajan vahintaan 50 kilometrin
etaisyydelle suojavyöhykkeen rajasta. Sinikielitaudin vuoksi perustettavan rajoitusalueen rajan taas tulisi olla vahintaan 150 kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Joissakin tapauksissa kuten lintuinfluenssan kyseessä ollen suoja- ja valvontavyöhykkeiden ympärillä tulisi olla laajempi
seuranta-alue, jolla toteutettaisiin tehostettua
elaintautien esiintymisen seurantaa. Lisäksi
tuotteiden viennin turvaamiseksi tulisi perustaa niin sanotut A- ja B-alueet. Eräiden eläintautien vastustamiseksi perustettavilla vyöhykkeillä toteutetaan taudin vastustamiseksi
pakollisia rokotuksia, joten näitä nimitetään
unionin säädöksissä rokotusvyöhykkeiksi.
Rokotusvyöhykkeillä on lisäksi voimassa
eläinten ja niista saadun lihan kuljetusta koskevia kieltoja ja rajoituksia sekä lihan merkitsemista koskevia velvoitteita.
Koska vyöhykkeiden koko ja tarve jakaa
vyöhykkeita osiin vaihtelevat eläintautikohtaisesti, pykälässä säädettäisiin vain vyöhykkeiden perustamiseen liittyvistä keskeisistä
edellytyksistä ja niista tekijöistä, jotka tulisi
ottaa huomioon vyöhykkeita perustettaessa.
Tarkemmat saannökset vyöhykkeen koosta ja
rajojen määrittelystä sekä vyöhykkeen mahdollisesta jakamisesta osiin sisältyisivät pykalan 3 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojalla annettaviin maa- ja met-

satalousministeriön asetuksiin. Rajoitus- Esimerkiksi sikaruton vuoksi perustettavalla
vyöhykettä
koskevilla saannöksilla voitaisiin vyöhykkeella olisi tarpeen kieltaa sikojen ja
- panna täytäntöön useimmat Euroopan unio- muiden taudille alttiiden elainten kuljetus.
nin lainsäädäntöön sisaltwat alueellisia tau- Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai
dinvastustu~toimen~iteiti
koskevat velvoit- Newcastlen taudin esiintyessa rajoitettaisiin
teet riippumatta siitä, mitä nimitystä alueista elävien lintujen kuljetuksen lisaksi ainakin
käytetään unionin lainsäädännössä.
lintujen siitosmunien, kulutukseen tarkoitetPykalan mukaan rajoitusvyöhyke perustet- tujen munien seka teurasruhojen kuljetusta.
taisiin ja lakkautettaisiin Elintarviketurvalli- Suu- ja sorkkataudin esiintyessa kuljetusrasuusviraston päätöksellä. Rajoitusvyöhyk- joitus koskisi eräitä muitakin kuin taudille
keen seka siihen mahdollisesti sisältyvien herkkiä elainlajeja.
osien rajoja maariteltaessa tulisi ottaa huoMomentin 5 kohdassa saadettaisiin Elintarmioon sellaiset maantieteelliset seikat, joilla viketurvallisuusviraston mahdollisuudesta
voi olla eläintaudin leviämistä nopeuttava tai kieltaa vyöhykkeelta peraisin olevien elainhidastava vaikutus, hallinnolliset seikat kuten ten ja niista saatujen tuotteiden saattaminen
kuntarajat, ekologiset ja epidemiologiset te- markkinoille seka kayttaminen ihmisten tai
kijät kuten tautia levittavien vektorien esiin- elainten ravinnoksi. Lisäksi virasto voisi
tymistiheys alueella seka alueen valvonta- määrätä tavasta, jolla toimijan olisi kasiteltamahdollisuudet. Tilanteissa, joissa samalla va vyöhykkeelta peraisin olevat elaimet tai
alueella todettaisiin useita taudinpurkauksia, tuotteet. Momentin 6 kohdan mukaan voitairajoitusvyöhykkeitä voisi olla tarpeen yhdis- siin määrätä toimijoiden velvollisuudesta
tää. Tämä edellyttäisi vyöhykkeitä koskevien merkitä vyöhykkeelta peraisin olevat elaimet
päätösten muuttamista. Rajoitusvyöhyke tuli- tai elaimista saadut tuotteet niiden alkuperää
si lakkauttaa, kun sen perustamiselle saadet- kuvaavalla merkinnällä. Merkintöjä koskevia
tyja edellytyksiä ei enää olisi. Euroopan vaatimuksia sisältyy eräisiin elaintautikohtaiunionin säännösten mukaan rajoitusvyöhyke siin direktiiveihin. Myös sivutuotteiden kuten
voidaan yleensä lakkauttaa aikaisintaan kol- lannan sailytysta ja kasittelya koskevia maamen viikon kuluttua sen alueella sijaitsevan rayksia voitaisiin antaa.
Pykalan 1 momentin mukaan Elintarvikepitopaikan eläintilojen tyhjennyksesta ja desinfektiosta, jolla elaintautia on viimeksi to- turvallisuusvirasto voisi lisaksi määrätä vyödettu esiintyvän.
hykkeellä sijaitsevissa pitopaikoissa toteutet34 8. Toimenpiteet rajoitusvyöhykkeella. tavista tarkastuksista, elainten eristämisestä
Pykalan 1 momenttiin sisältyisi luettelo niista tai pitämisestä sisätiloissa seka pitopaikoista
kielloista, rajoituksista ja velvoitteista, joita vastuussa olevien henkilöiden velvollisuuElintarviketurvallisuusvirasto voisi määrätä desta seurata elainten terveydentilaa ja pitää
noudatettavaksi rajoitusvyöhykkeellä tai, jos kirjaa terveydentilan seurannasta. Kirjanpitorajoitusvyöhyke jaettaisiin osiin, vyöhykkeen velvollisuus voisi 1 momentin 14 kohdan
eri osissa. Toimivaltuudet perustuisivat paa- mukaan koskea myös vyöhykkeella pidettaosin Euroopan unionin lainsäädäntöön, mutta via eläimiä kuten niiden lajeja ja määriä,
niitä voitaisiin soveltaa myös sellaiseen hel- elaimista saatuja tuotteita seka muita tartunposti leviävaan elaintautiin, jota Suomessa taa mahdollisesti levittavia tuotteita. Velvolvastustetaan ainoastaan kansallisin toimenpi- lisuus voisi ulottua pitopaikoista vastuussa
olevien henkilöiden ohella muihinkin toimitein.
Toimivaltuuksista keskeisin olisi 1 momen- joihin. Kyseeseen voisivat tulla lähinnä seltin 4 kohdan mukainen valtuus kieltää elain- laiset elintarvike-, sivutuote- ja rehualan yriten, elaimista saatujen tuotteiden, elainten tykset, jotka pitäisivät hallussaan tällaisia
kuljetuskaluston seka elaintautia mahdolli- tuotteita vyöhykkeella.
Rajoitusvyöhykkeellä voitaisiin rajoittaa
sesti levittavien muiden aineiden ja tavaroiden kuljetus tai muu siirtäminen rajoitus- henkilöiden muuta kuin välttämätönta liikvyöhykkeella, sen rajojen yli tai sen kautta. kumista pitopaikoissa ja eläinsuojissa seka
Kieltamiselle vaihtoehtona olisi kuljetuksen määrätä pitopaikoissa käyviä henkilöitä kosrajoittaminen. Saannös tulisi sovellettavaksi kevista puhdistus- tai desinfektiotoimenpilahtökohtaisesti kaikilla rajoitusvyöhykkeilla. teistä seka henkilöiden suojavaatetuksesta.

Lisäksi voitaisiin määrätä toimenpiteista,
joilla pyrittäisiin rajoittamaan tartunnan leviämistä pitopaikoissa kayvien ajoneuvojen
taikka vyöhykkeen tai sen eri osien rajojen
yli liikkuvien ajoneuvojen tai henkilöiden välityksellä. Kyseeseen voisi tulla lähinnä pitopaikassa kayvien ajoneuvojen reittien ohjaus
ja ajoneuvojen desinfiointi pitopaikoista
poistumisen yhteydessä sekä ajoneuvon renkaiden pakollinen desinfiointi poistuttaessa
vyöhykkeeltä tai sen osasta. Henkilöliikennetta koskeva pakollinen toimenpide voisi olla esimerkiksi muiden kuin välttämättömien
pitopaikkakayntien rajoittaminen, jalkineiden
ja suojavaatteiden vaihto tai vähintään jalkineiden puhdistus ja desinfiointi. Pitopaikoissa toteutettavista desinfektiotoimista vastaisi
pitopaikasta vastuussa oleva henkilö, kun
taas vastuu vyöhykkeen rajoilla toteutettavista toimenpiteista olisi aluehallintovirastolla.
Rajoitusvyöhykkeellä voitaisiin myös kieltää elainten rokotukset, sillä rokotus voi estaa
eläimissä piilevänä esiintyvän viruksen havaitsemista ja sita kautta haitata taudin torjuntaa. Toisaalta vyöhykkeillä voitaisiin toteuttaa tarvittaessa hätärokotuksia, joista säädettaisiin luvussa jäljempänä. Myös elainten
astutukset, keinosiemennys ja alkionsiirrot
sekä elainten vieminen eläinnäyttelyihin,
eläinkilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin taikka vapauttaminen luontoon olisi
mahdollista kieltaa. Esimerkiksi lintuinfluenssan esiintyessä tulee unionin säädösten
mukaan kieltaa riistalintujen istuttaminen seka siipikarjan ja muiden lintujen vieminen
näyttelyihin. Rajoitusvyöhykkeillä tulisi voida tarvittaessa asettaa myös luonnonvaraisten
eläintaudille alttiiden eläinlajien ruokintaa
koskevia kieltoja tai rajoituksia sekä toteuttaa
toimenpiteitä luonnonvaraisten elainten ja
vektorien välityksellä tapahtuvien tartuntojen
estamiseksi. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi luonnonvaraisten elainten seuranta sekä
vektoreiden seuranta ja torjunta.
Kieltojen, rajoitusten ja toimenpiteiden tulisi olla Euroopan unionin lainsaadannön
mukaisia tai, jos niiden antaminen ei perustuisi unionin lainsaadannön velvoitteisiin,
välttamattömiä taudin leviämisen estamiseksi
tai ihmisten terveyden suojaamiseksi. PykaIän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin säännökset kunkin taudin vuoksi perustetulla rajoitusvyöhykkeellä

ja sen osissa noudatettavista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteista. Periaatteena olisi,
että rajoitusvyöhykkeen eri osissa noudatettavat kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet olisivat sita lievempiä, mitä kauempana vyöhykkeen osa sijaitsisi taudin esiintymispaikasta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin antaa tarkempia teknisluonteisia
saannöksia mainituista kielloista, rajoituksista ja ehdoista kuten saannöksia valtioneuvoston asetuksen edellyttämiin puhdistus- tai
desinfektiotoimenpiteisiin liittyvistä yksityiskohdista.
35 5. Rajoitusalue. Pykalässä säädettäisiin
rajoitusalueen perustamisesta. Perustamisella
pyrittäisiin estämään sellaisen eläintaudin leviäminen, jota esiintyy jo yleisemmin jossakin maan osassa ja jota ei pystytä hävittämään ainakaan kovin nopeasti. Tarkoituksena olisi suojella maan taudista vapaita alueita
taudin leviämiseltä ja turvata elainten ja tuotteiden kaupan ja viennin jatkuminen normaalisti näillä alueilla. Rajoitusaluetta koskevat
rajoitukset olisivat luonteeltaan pitkakestoisia toisin kuin rajoitusvyöhykettä koskevat
väliaikaiset rajoitukset, joiden tarkoituksena
olisi estaa eläintaudin leviäminen siihen
saakka, kunnes lainsaadannön mukaiset taudin hävittämistoimenpiteet on saatu suoritettua. Rajoitusalueen muodostaminen olisi pitkälti harkinnanvarainen toimenpide, kun taas
edellytykset, joiden täyttyessä rajoitusvyöhyke on muodostettava, vyöhykkeen koko sekä
vyöhykkeellä noudatettavat rajoitukset on
usein yksityiskohtaisesti määritelty Euroopan
unionin lainsäädännössä.
Ehdotetun pykalän mukaan rajoitusalueella
tulisi esiintyä sellaista vastustettavaa eläintautia, jonka vuoksi maan muiden alueiden
hyvä eläintautitilanne vaarantuisi. Olisi myös
mahdollista, että eläintauti olisi vastustettava
eläintauti vain esiintyessään niissä rajoitusalueen ulkopuolisissa maan osissa, joita rajoitusalueen perustamisella haluttaisiin suojella. Esimerkiksi varroa-nimistä mehiläistautia esiintyy Manner-Suomessa yleisesti, mutta Ahvenanmaalla sita ei toistaiseksi ole todettu, mistä syystä tauti on nimetty vastustettavaksi eläintaudiksi vain Ahvenanmaalla.
Rajoitusalueita on voimassa olevien säannösten nojalla perustettu etenkin vesieläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Koska vesielaintauteja voi olla vaikea havittää joista-

kin vesistöista, muut vesistöt voidaan pyrkiä
pitämään taudeista vapaina perustamalla rajoitusalue ja rajoittamalla vesieläinten siirtämistä alueen ulkopuolelle. Rajoitusalue voisi
tulla perustettavaksi myös vaarallisen eläintaudin kuten rabieksen torjumiseksi. Helposti
leviavan elaintaudin leviämisen estamiseen
sen sijaan käytetään ensisijaisesti rajoitusvyöhykettä. Rajoitusalue voitaisiin perustaa
helposti leviavan elaintaudin vuoksi, jos tauti
uhkaa levitä muualle maahan muista taudin
vastustamistoimenpiteista kuten rajoitusvyöhykkeen perustamisesta huolimatta. Rajoitusalueen perustaminen voi joissakin tapauksissa johtua suoraan Euroopan unionin
lainsäädännöstä, esimerkkinä mainittakoon
suu- ja sorkkataudin yhteydessä toteutettava
taudin regionalisointi eli alueellistaminen.
Pykalan mukaan rajoitusalue perustettaisiin
ja lakkautettaisiin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Rajoitusaluetta perustettaessa seka alueen rajoja maariteltaessa olisi
otettava huomioon Euroopan unionin lainsäädäntö seka maantieteelliset, hallinnolliset,
ekologiset ja epidemiologiset tekijät ja valvontamahdollisuudet. Rajoitusalue olisi lakkautettava, kun sen perustamiselle säädettyja
edellytyksiä ei enää olisi. Rajoitusvyöhykkeen sijasta voitaisiin perustaa rajoitusalue
eräiden vaikeasti havitettavien tautien kuten
joidenkin kalatautien vastustamiseksi.
36 5. Toimenpiteet rajoitusalueella. PykaIässä saadettaisiin rajoitusaluetta koskevista
kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä, joista päättäisi maa- ja metsätalousministeriö.
Se, mita pykalan 1 momentissa lueteltuja
kieltoja ja rajoituksia kullakin rajoitusalueella määrättäisiin noudatettavaksi ja mita toimenpiteitä toteutettavaksi olisi maa- ja metsätalousministeriön harkinnassa ja riippuisi
kyseessä olevasta elaintaudista. Päätöksen
tekeminen kuitenkin edellyttäisi, että kiellot,
rajoitukset tai toimenpiteet olisivat valttamattömia rajoitusalueen perustamiseen liittyvän
tavoitteen turvaamiseksi. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa rajoitusalueen perustaminen
perustuisi suoraan Euroopan unionin lainsaadantöön, toimenpiteiden tulisi luonnollisesti
olla unionin lainsäädännön mukaisia.
Rajoitusalueella, samoin kuin rajoitusvyöhykkeellakin, voitaisiin kieltää elainten,
eläimistä saatujen tuotteiden, elainten kuljetusvalineiden seka tautia mahdollisesti levit-

tavien muiden aineiden ja tavaroiden kuljetus
tai rajoittaa sitä. Esimerkiksi vesieläintautien
osalta kiellot tai rajoitukset voisivat koskea
eläviä kaloja ja niiden sukusoluja, mutta
myös esimerkiksi kalan perkuujätteitä seka
kalastusvälineita. Pykalan mukaan elainten
siirtamisen ehdoksi voitaisiin asettaa, että ne
on tutkittu taudin varalta ja todettu taudista
vapaaksi tai että niita on pidetty karanteenissa tarvittavan ajan ennen siirtoa. Eläinten tai
tuotteiden siirtamisen ehdoksi voitaisiin asettaa, että ne on kasitelty mahdollisen tartunnan poistamiseksi. Lisäksi voitaisiin määrätä
elainten tai tuotteiden sallituista kayttötavoista.
Eläimistä vastuussa olevilta toimijoilta,
elainten kuljettajilta ja elainvälittäjilta voitaisiin myös edellyttää siirrettyja, kuijetettuja
tai valitettyja eläimiä taikka kuljetusta tai välitystä koskevia tietoja ja ilmoituksia. Eläinten kuljettajilta ja elainvalittäjilta voitaisiin
vaatia esimerkiksi tietoja kuljetettavien tai
välitettavien elainten lajeista, määristä ja
tunnistusmerkinnöista. Kuljetusta koskien
voitaisiin edellyttää tietoja elainten lahtö- ja
määränpääpitopaikkojen pitopaikkatunnuksista, elainten kuljettajien ja kuljetusvälineiden hyvaksymis- tai rekisteröintinurneroista,
kuljetussuunnitelmista, lahtö- ja maarapaikoista ja kuijetusasiakirjojen sisällöstä. Välitettyjen elainten osalta voitaisiin lisäksi vaatia tietoja elainten ostajien ja myyjien yhteystiedoista seka elainten osto- ja myyntitapahtumien ajankohdista.
Toimijoita kuten elintarvike- tai sivutuotealan yrityksiä taikka elainten viejia voitaisiin myös velvoittaa merkitsemään rajoitusalueelta peräisin olevat tuotteet tai eläimet
merkinnällä, joka kuvaa niiden alkuperää,
vapautta eläintaudeista tai käsittelyä tai tekemään vastaava merkintä tuotteen tai eläimen mukana seuraaviin asiakyoihin. Esimerkiksi suu- ja sorkkataudin torjumiseksi
perustetulta alueelta peraisin oleva liha ja
maito on merkittävä, sikäli kuin niita ylipaataan voidaan siirtää. Keskeinen olisi myös
pykalan 1 momentin 6 kohdan mukainen valtuus määrätä, että siirrettaessa eläimiä tai
tuotteita pois rajoitusalueelta niiden vapaus
elaintaudista tulee todistaa virallisella terveystodistuksella.
37 5. Tartunta-aluetta, rajoitusvyöhykettä
j a rajoitusaluetta koskevan päätöksen julkai-

seminen ja päätöksestä tiedottaminen. Koska
tartunta-alueen tai rajoitusvyöhykkeen perustamista tai lakkauttamista taikka vyöhykkeillä noudatettavia kieltoja, rajoituksia tai velvoitteita koskevat Elintarviketurvallisuusviraston paatökset ja rajoitusaluetta koskevat
vastaavat maa- ja metsätalousministeriön
paatökset eivät olisi tavanomaisia ennalta
määrättyyn henkilöjoukkoon kohdistuvia hallintopäätöksiä, vaan normiluonteisia päätöksiä, joita noudatettaisiin yleisesti tietyllä
maantieteellisesti rajatulla alueella, pykalään
olisi tarpeen ottaa erityiset saannökset päätösten julkaisemisesta ja niista tiedottamisesta. Hallintolain 9 ja 10 luvun säännösten mukaan viranomaispäätökset on annettava tiedoksi asianosaisille tai muille tiedossa oleville henkilöille, joilla on oikeus hakea niihin
muutosta. Tartunta-aluetta, rajoitusvyöhyketta tai rajoitusaluetta koskevien paatösten
yleisen sovellettavuuden vuoksi paatösten
kohteena oleva henkilöjoukko ei kuitenkaan
olisi kaikilta osin viranomaisten tiedossa, eika hallintolain mukainen yleistiedoksianto
tulisi kyseeseen taudintorjuntaan liittyvään
kiireen vuoksi. Erityisesti eläinten kuljettamista koskevat kiellot tulisi saada voimaan
viivytyksettä.
Pykälässä ehdotetaankin poikettavaksi hallintopäätöksen tiedoksiantoa koskevista hallintolain 9 ja 10 luvun säännöksistä ja säädettavaksi, että tartunta-aluetta, rajoitusvyöhykettä ja rajoitusaluetta koskevat paatökset
julkaistaisiin Suomen säädöskokoelmassa.
Lisäksi säädettäisiin, että valvontaviranomaisen tulisi asianmukaisesti ja riittävällä tavalla
tiedottaa päätöksestä alueen tai vyöhykkeen
sijaintikunnissa. Tähän voitaisiin käyttää tiedotusta Intemet-verkossa, lehdistötiedotteita,
ilmoitustauluja sekä tarvittaessa alueen tai
vyöhykkeen rajoille asetettavia ilmoituksia.
Vyöhykerajat sisältävä kartta olisi todennäköisesti tarpeen julkaista Elintarviketurvallisuusviraston tai muun viranomaisen Intemetsivuilla. Pykälän mukaan tartunta-aluetta tai
rajoitusvyöhykettä koskevista päätöksistä tulisi lisäksi erikseen tiedottaa niita pitopaikoista vastuussa olevia henkilöitä, jotka olisivat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita
päätös koskisi. Erillinen tiedottaminen koskisi esimerkiksi niita vyöhykkeellä sijaitsevia
pitopaikkoja, jotka on merkitty eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain perusteella pi-

dettävään pitopaikkarekisteriin. Päätöksiä
koskevan valtakunnallisen tiedottamisen tarve ja tiedottamistapa riippuisivat kyseessä
olevasta eläintaudista ja sen vaikutuksista
muun muassa ihmisten terveyteen.
38 5. Poikkeaminen. Tartunta-alueella, rajoitusvyöhykkeellä ja rajoitusalueella noudatettavat kuljetuskiellot ja -rajoitukset aiheuttavat yleensa suuria taloudellisia tappioita
erityisesti nopeasti kasvavien eläinlajien kuten sikojen, siipikarjan ja kalojen kasvattajille. Tappioiden minimoimiseksi unionin lainsäädäntöön sisältyy lukuisia säännöksiä, jotka koskevat kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä tehtäviä poikkeuksia. Poikkeukset on joissakin tapauksissa mahdollista sisällyttää suoraan kieltoja, rajoituksia ja toimenpiteitä koskeviin alemmanasteisiin säädöksiin, jolloin ne rajaavat kieltojen, rajoitusten
tai toimenpiteiden kattavuutta. Suoraan säädösten perusteella voitaisiin kieltojen ulkopuolelle rajata esimerkiksi eläintarhaeläimet,
ja tietyissä tapauksissa eläinten siirtokiellon
ulkopuolelle voitaisiin jättää teurastamoon
suuntautuvat kuljetukset. Useimmissa tapauksissa siirtojen salliminen edellyttää kuitenkin unionin säädösten mukaan tapauskohtaista riskinarviointia ja sen vuoksi poikkeuslupajärjestelmää. Taudille alttiita eläimiä ja
niista saatuja tuotteita voitaisiin luvalla ja
valvotusti siirtää esimerkiksi rajoitusvyöhykkeen sisällä jatkokasvatukseen.
Poikkeusluvat olisi tarkoituksenrnukaisinta
myöntää aluehallintovirastossa, jossa on riittävästi riskinarvioinnin edellyttämää paikallistuntemusta, mutta jossa toisaalta voidaan
kuntatasoa paremmin turvata poikkeuslupapaatösten yhteneväisyys. Ehdotetun pykalän
mukaan aluehallintovirasto myöntäisi poikkeusluvan hakemuksesta. Luvan myöntäminen olisi aina harkinnanvaraista ja edellyttäisi, että poikkeamisesta ei aiheutuisi taudin
leviämisen vaaraa. Poikkeaminen ei riippuisi
yksin aluehallintoviraston harkinnasta, vaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annettaisiin tarkemmat saannökset niista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä, joista olisi mahdollista poiketa, sekä poikkeusluvan myöntämisen edellytyksistä. Ministeriön asetuksen säännökset taas perustuisivat eläintautikohtaisten direktiivien yleensa
hyvin yksityiskohtaiseen poikkeuksia koskevaan sääntelyyn.

39 #. Elainten lopetus tartunta-alueella,
rajoitusvyöhykkeella tai rajoitusalueella.
Vaikka lähtökohtana on, että elainten lopettamiseen ja pitopaikoissa toteutettaviin kattaviin desinfiointeihin ryhdytään vasta, kun
eläintautia on todettu esiintyvan pitopaikassa,
pykalän 1 momenttiin ehdotetaan Euroopan
unionin lainsäädännön täytäntöön panemiseksi otettavan säännökset tartunta-alueella,
rajoitusvyöhykkeella ja rajoitusalueella ennakoivana toimenpiteenä suoritettavista
elainten lopetuksista. Elainten lopettamisen
tulisi olla viimesijaisten taudintorjuntakeinojen joukossa ja sita tulisi kayttää vain, jos
tautitilannetta ei saataisi hallintaan niissä pitopaikoissa toteutettavilla toimenpiteilla,
joissa tautia on todettu tai epäillään esiintyvän, eikä myöskaän tartunta-aluetta, rajoitusvyöhykettä tai rajoitusaluetta koskevilla
muilla toimenpiteillä. Lopettamisella tietty
alue tyhjennettäisiin kokonaan taudille alttiista eläimistä, jolloin tartunnan eteneminen
oletettavasti pysähtyisi. Lopettaminen olisi
mahdollista alueilla, joiden eläintiheys olisi
suuri ja joilla elaimia ei voitaisi suojata tartunnan leviämiseltä muilla tavoin. Lisäksi
edellytettäisiin, että elainten lopettaminen
olisi välttämätöntä taudin leviämisen estämiseksi. Lopettamispäätöksen tekisi ehdotetun
pykälän mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto. Se voisi myös maärata elaimia ennen niiden lopettamista rokotettavaksi, jos elainten
lopettamista ei voitaisi järjestää taudin torjunnan kannalta riittävän nopeasti.
Koska tartunta-alueella, rajoitusvyöhykkeellä ja rajoitusalueella sijaitsevissa pitopaikoissa voi kieltojen ja rajoitusten voimassaolon vuoksi syntyä samanlaisia tuotantotappioita ja elainten hyvinvointiongelmia kuin
pitopaikoissa, joissa tartuntaa on todettu tai
epäillään esiintyvan, pykälän 2 momentin
mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voisi
eläimen omistajan hakemuksesta maärata
elaimia lopetettaviksi mainittujen tappioiden
tai ongelmien vähentämiseksi myös mainitulla alueella tai vyöhykkeellä. Lopettaminen
kuitenkin edellyttaisi, että elainten siirtämistä
koskevat kiellot tai rajoitukset olisivat olleet
voimassa yli 14 vuorokautta ja että ne huomattavasti vaikeuttaisivat eläintenpitoa taloudellisista tai elainten hyvinvointiin liittyvistä syistä.

Pykalan 3 momentissa ehdotetaan säädettavaksi, että aluehallintovirasto vastaisi eläinten lopettamista koskevan paatöksen täytäntöönpanosta. Eläimestä vastuussa olevan
toimijan tulisi kuitenkin avustaa paatöksen
täytäntöönpanossa. Pykalan 4 momenttiin
ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä eläinten lopettamisesta tartunta-alueella, rajoitusvyöhykkeellä tai rajoitusalueella seka siitä,
missä laajuudessa lopettamiseen voitaisiin
eläintautikohtaisesti ryhtya.
40 5. Hätärokotus. Pykälässä säädettäisiin
tartunta-alueella tai rajoitusvyöhykkeella toteutettavasta pakollisista elainten joukkorokotuksesta eli hatärokotuksesta. Hätärokotuksen toteuttaminen edellyttaisi, että Euroopan unionin lainsäädäntö sita edellyttaisi tai
että eläintautia ei voitaisi kohtuullisin toimenpitein muilla keinoin hävittää tartuntaalueelta ja rajoitusvyöhykkeeltä. Hätärokotus
voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sinikielitaudin, suu- ja sorkkataudin, lintuinfiuenssan
tai sikaruton torjumiseksi. Euroopan unionin
lainsäädäntöön ei sisälly minkään taudin
osalta velvollisuutta rokotuksiin, mutta tautitilanteen muuttuessa rokotusten toteuttamisesta on mahdollista tehda päätöksiä unionin
tasolla. Jos hätärokotuksilla voitaisiin estää
39 §:ssä tarkoitetut elainten lopetukset, rokottamiseen olisi suotavaa ryhtya lopettamisen sijasta. Toisaalta olisi mahdollista, että
esimerkiksi tartunta-alueella pidettavat eläimet lopetettaisiin, kun taas rajoitusvyöhykkeen muissa osissa pidettavat eläimet suojattaisiin rokotuksilla.
Pykalan 2 momentin mukaan hatärokotuksen toteuttamisesta vastaisi aluehallintovirasto. Eläimistä vastuussa olevan toimijan tulisi
sallia elainten rokottaminen ja rokotettujen
elainten merkitseminen niiden tunnistamiseksi. Eläimistä vastuussa olevan toimijan tulisi myös tarvittaessa tehda rokotuksesta
merkinnät elaimia koskeviin asiakirjoihin.
Valvontaviranomaisten velvollisuutena olisi
toteuttaa rokotettuja ja rokottamattomia
elaimia koskevia tutkimuksia, joilla seurattaisiin rokotteen tehoa ja turvallisuutta sekä
rokotuksen toteuttamista. Hätärokotuksiin
voisi liittyä rokotettujen tai rokottamattomien
elainten tai niistä saatujen tuotteiden kuljetusta tai käyttöä koskevia kieltoja tai rajoi-

tuksia seka tuotteiden käsittelyyn tai merkitsemiseen liittyviä velvoitteita. Hatarokotuksen toteuttamistavasta, sen kohteena olevista
eläimistä ja pitopaikoista, käytettävistä rokotteista, rokotusten tiheydestä seka rokotuksiin
liittyvistä kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä saadettaisiin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella. Lisäksi maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia saannöksia rokotuksesta todistuksiin,
luetteloihin tai asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä.
41 §. Alueiden luokittelu vesieläintautien
leviamisen estämiseksi. Pykalassa saadettaisiin alueellisista rajoituksista vastustettavien
vesieläimiin tarttuvien tautien leviamisen ehkaisemiseksi. Pykalan nojalla maan alueita
voitaisiin tietyn vesieläintaudin vastustamiseksi jakaa viiteen eri luokkaan riippuen kyseisen taudin esiintyvyydesta ja vastustamistoimenpiteistä alueella. Luokkaan 1 luokiteltaisiin alueet, jotka olisi todettu taudista vapaiksi riittävien tutkimusten perusteella, ja
luokkaan 2 alueet, joilla tautia ei ole todettu
esiintyvän, mutta joilla taudista vapaan aseman saavuttamiseksi vaadittava seuranta on
vielä kesken. Luokkaan 3 luokiteltavilla alueilla tautia ei todetusti esiintyisi, mutta näillä
alueilla ei myöskään toteutettaisi toimenpiteitä taudista vapaan aseman saavuttamiseksi.
Luokkiin 4 ja 5 luokiteltaisiin taudin saastuttamat alueet sillä erotuksella, että luokkaan 4
kuuluvilta alueilta tauti pyrittäisiin havittamaan, kun taas luokkaan 5 kuuluvien alueiden osalta taudin havittamispyrkimyksista
olisi luovuttu. Ehdotetut säännökset perustuvat vesiviljelyelainten terveysdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että alueiden luokittelemiseksi luokkiin 1, 2 tai 4 jasenvaltioiden tulee
hyvaksyttaa komitologiamenettelyssa taudista vapaat alueet seka taudin seuranta- ja havittamisohjelmat.
Alueet jaettaisiin eri luokkiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Luokittelussa tulisi ottaa huomioon Euroopan unionin
lainsäädännössä asetetut vaatimukset seka
maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset seka epidemiologiset tekijät.
Pykälän 2 momenttiin ehdotetut säännökset
alueiden välisistä taudille alttiiden vesielainten ja niiden sukusolujen siirtorajoituksista
perustuvat vesiviljelyelainten terveysdirektiivin vaatimuksiin. Tarkoituksena on suojella

taudin leviamiselta erityisesti niitä alueita,
joilla tautia ei esiinny, mutta myös alueita,
joilta tauti pyritään hävittämään. Ehdotuksen
mukaan kiellot eivät koskisi maa- ja metsatalousministeriön asetuksella tarkemmin maariteltavia siirtoja, joista aiheutuva eläintaudin
leviamisen vaara on vähäinen. Esimerkiksi
luonnonvaraisten seka vektorilajeihin kuuluvien vesielainten siirrot voitaisiin sallia karanteenin kautta.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin vesielaimia tai niiden sukusoluja luokitellulle
alueelle tai sieltä pois siirtavälle toimijalle
mainitun direktiivin mukainen velvollisuus
todistaa vesielainten tai sukusolujen alkuperä
ja vapaus eläintaudista virallisella todistuksella. Todistusta vaadittaisiin vain unionin
lainsäädännössä tarkoitetuissa tapauksissa,
joista saadettaisiin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella. Vesiviljelyeläinten terveysdirektiivin mukaan todistus täytyy olla
siirrettaessa eläviä vesiviljelyelaimia, vesiviljelyelainten sukusoluja seka kuolleita perkaamattomia viljelykaloja luokkaan 1, 2 tai 4
kuuluvalle alueelle tai luokkaan 2 4 kuuluvalta alueelta. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
saannöksia siirroissa käytettävien todistusten
muodosta ja sisällöstä. Eräitä siirtoja koskevista todistusvaatimuksista säädetään myös
neuvoston direktiivin 2006/88/EY taytäntöönpanosta vesiviljelyelainten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja
yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja
todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 125112008.
Ehdotetun pykälän lisäksi vesieläintautien
vastustamiseen voitaisiin soveltaa myös tartunta-alueen, rajoitusvyöhykkeen ja rajoitusalueen perustamista koskevia saannöksia.
Usein eri toimenpiteitä on tarpeen soveltaa
samanaikaisesti. Yhtenä keskeisenä ja unionin tasolla hyväksytyssä havittamisohjelmassa mainittuna toimenpiteenä voi olla rajoitusvyöhykkeen tai -alueen perustaminen.
Tällöin sama alue voisi kuulua seka rajoitusvyöhykkeeseen tai -alueeseen että luokkaan
4.
42 5. Lokerot. Pykalassa saadettaisiin mahdollisuudesta oikeuttaa tietty pitopaikka tai
pitopaikkojen muodostama verkosto poikkeamaan joistakin tai kaikista tartunta-

alueella, suojavyöhykkeellä tai rajoitusalu- nökset siita, mitkä elaintautikohtaiset alueeleella noudatettavista kielloista, ehdoista, ra- liset kiellot, rajoitukset ja toimenpiteet eivat
joituksista tai toimenpiteista. Edellytyksenä koskisi lokeroita, annettaisiin maa- ja metsaolisi, että pitopaikan tai pitopaikkojen elain- talousministeriön asetuksella. Lokeron hyten terveydentila olisi tietyn vastustettavan väksyminen ja asetuksenantovaltuuden kayteläintaudin suhteen paremmin hallinnassa tö edellyttäisi luonnollisesti, että asetuksella
kuin alueen muissa pitopaikoissa pidettävien olisi ensin säädetty, mitä kieltoja, rajoituksia
eläinten. Poikkeusmahdollisuudesta saade- ja toimenpiteitä kyseisen taudin vastustamitaan lintuinfluenssadirektiivissa, mutta ehdo- seksi perustettavilla alueilla ja vyöhykkeillä
tetun pykalan nojalla poikkeaminen voisi tul- olisi alueen tai vyöhykkeen perustamispaala kyseeseen myös muun taudin kuin lintuin- töksen yhteydessä määrättävä noudatettavakfluenssan osalta, jos unionin säädökset eivat si. Pykälan 3 momentin mukaan ministeriö
tätä estäisi. Poikkeamiseen oikeutettu pito- voisi myös antaa Euroopan unionin lainsaapaikka voisi olla esimerkiksi sperman kera- dannön edellyttämiä tarkempia säännöksiä
ysasema taikka siitoselaimia tuottava pito- lokeron hyvaksymisen edellytyksistä, hyvakpaikka tai pitopaikkojen verkosto. Poikkeus- symisessa noudatettavasta menettelystä seka
yksikösta tai niiden muodostamasta verkos- lokeron valvonnasta.
tosta käytetään käsitettä lokero, mikä korosErityiset toimenpiteet helposti
taa pitopaikan toiminnallista erillisyytta suh- 6 luku
leviävän tai vaarallisen eläinteessa alueen muihin pitopaikkoihin. Esimertaudin leviämisen estämiseksi
kiksi arvokkaita siitoselaimia tuotetaan jo
muutekin taudeilta suojatuissa erityisyksi43 5. Valmiussuunnitelmat. Pykälässä saaköissa, joten vaara tartunnan leviämisestä
niistä muihin pitopaikkoihin on vähäinen. dettaisiin velvollisuudesta laatia valmiusLokeroon kuuluvan pitopaikan tulisi olla suunnitelma helposti leviävien ja vaarallisten
kunnaneläinlääkärin säännöllisessä valvon- eläintautien varalta. Suunnitelman laatimiseen olisivat velvollisia sellaiset teurastamot,
nassa.
Pitopaikka tai pitopaikkojen verkosto voi- elaintarhat, elainiaakinnalliset rajatarkastaisiin hyväksyä lokeroksi hakemuksesta. tusasemat seka sperman keraysasemat, joissa
Lokeroksi hyvaksyttavän pitopaikan tai nii- käsiteltäisiin helposti leviäville tai vaarallisilden verkoston ei tulisi sijaita tartunta- le elaintaudeille alttiita elainlajeja. Pykälän 1
alueella, rajoitusvyöhykkeellä tai rajoitusalu- momentissa saadettaisiin suunnitelman sisaleella, vaan lokeron asemaa tulisi hakea enna- tövaatimuksista kuten siita, miten pitopaikaskolta mahdollisten tulevien taudinpurkausten sa toimittaisiin taudinpurkauksen sattuessa ja
varalta. Ennakolta tapahtuvan hyvaksymisen miten ja rjestettaisiin pitopaikan sisäinen viesetuna olisi, että alueellisista rajoituksista voi- tintä kriisitilanteissa. Momentissa olisi lisäksi
taisiin poiketa jo heti niiden tullessa voimaan maininta siita, että teurastamoa koskeva valilman hakemusmenettelystä aiheutuvaa vii- miussuunnitelma voitaisiin sisällyttää elinvettä. Lokeron hyväksymistä koskevassa ha- tarvikelain 20 4:ssä tarkoitettuun omavalvonkemuksessa tulisi ilmoittaa hakijan seka ha- tasuunnitelmaan. Koska helposti leviavien ja
kemuksen kohteena olevien pitopaikkojen vaarallisten eläintautien joukossa on paljon
yhteystiedot. Hakemukseen tulisi liittää ku- tauteja, joiden esiintyminen Suomessa on
vaus pitopaikan tai pitopaikkojen muodosta- hyvin epätodennäköistä, valmiussuunnitelman verkoston toiminnasta. Liitteenä tulisi massa ei olisi välttämätönta ottaa huomioon
myös olla kuvaus toimintaan liittyvistä elain- muita eläintauteja kuin ne, jotka olisi maaritautiriskeistä seka toimenpiteista, joilla näitä telty pykalan 2 momentin nojalla annettavasriskejä hallitaan. Mainituilla bioturvallisuus- sa maa- ja metsatalousministeriön asetuksestoimenpiteillä olisi keskeinen merkitys arvi- sa. Maa- ja metsatalousministeriön asetukseloitaessa sitä, tayttaakö pitopaikka tai pito- la voitaisiin myös antaa tarkempia saännökpaikkojen verkosto lokeron hyvaksymiselle sia valmiussuunnitelman sisällöstä.
44 5. Erityiset toimenpiteet pitopaikoissa,
saadetyt edellytykset.
Pykälan 3 momenttiin sisältyvän asetuk- eläinnäyttelyissä ja eläinkilpailuissa. Pykälä
senantovaltuuden mukaan tarkemmat saan- koskisi niitä varotoimenpiteita, joihin voitai-

siin ryhtyä helposti leviavän eläintaudin vastustamiseksi riippumatta siita, esiintyisikö
kyseistä eläintautia maassa. Jos taudin esiintyminen olisi rajoittunut maan rajojen ulkopuolelle, pykalan soveltaminen edellyttäisi,
että uhka taudin leviämisestä Suomeen olisi
todellinen. Pykälä soveltuisi erityisesti tilanteisiin, joissa eläintautia esiintyisi lisääntyvässä määrin maapallon muissa osissa ja sen
pelättäisiin leviavän maahan luonnonvaraisten elainten kuten muuttolintujen tai vektoreiden välityksellä. Euroopan unionin lainsäädännössä on velvoitteita pykalan mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä lähinnä lintuinfluenssaa koskien. Toimenpiteistä kuten
siipikarjan keväisestä ulkonapitokiellosta on
säädetty voimassa olevan eläintautilain
12 §:n nojalla, mutta myös helposti leviävien
eläintautien vastustamisesta annettuun lakiin
sisältyy joitakin pykalan mukaisia varotoimenpiteitä koskevia toimivaltuuksia.
Varotoimenpiteinä voitaisiin eläimistä vastuussa olevia henkilöitä velvoittaa seuraamaan taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien
elainten terveydentilaa, pitämään taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläimiä sisätiloissa
sekä suojaamaan ulkona pidettävien elainten
ruokintapaikat. Myös ennaltaehkäisevät puhdistamista tai desinfektiota koskevat toimenpiteet pitopaikoissa voisivat tulla kyseeseen.
Pykalan nojalla olisi mahdollista kieltaa tiettyjen taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien
elainten vieminen eläinnäyttelyihin, eläinkilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin.
Lisäksi voitaisiin kieltaa eläintaudin leviämisen vaaraa aiheuttava luonnonvaraisten eläinten kuten villisikojen ruokinta. Varotoimenpiteistä säädettäisiin pykalan 3 momentin
mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Säännökset perustuisivat keskeisesti
unionin lainsäädäntöön. Toimenpiteiden väliaikaisesta luonteesta johtuen maa- ja metsätalousministeriön asetukset olisi yleensa tarpeen antaa määräaikaisina.
Pykalän 2 momentin mukaan kunnaneläinlääkärin tulisi tehda pitopaikoissa tarkastuksia pykalan nojalla säädettyjen velvoitteiden
ja kieltojen noudattamisen valvomiseksi seka
raportoida tarkastuksista aluehallintovirastolle.
45 5. Väliaikainen kuljetuskielto. Pykälässä
säädettäisiin suu- ja sorkkatautidirektiivin ja
lintuinfluenssadirektiivin täytäntöön panemi-

seksi koko maan kattavasta väliaikaisesta
taudille alttiita eläiniajeja koskevasta kuljetuskiellosta tai -rajoituksesta, jolla pyrittäisiin estämään maassa esiintyvän tai epäillyn
tartunnan hallitsematon leviäminen sinä aikana, joka valvontaviranomaisilta kuluu tartuntalähteen selvittämiseen taikka pitopaikkoja koskevien tai alueellisten taudinvastustustoimenpiteiden käynnistämiseen. Toimenpide tulisi yleensa kaytettäväksi tilanteessa,
jossa tartuntalähdettä ei ole vielä pystytty jäljittämään maan tiettyyn osaan tai jossa tartunnan epäillään levinneen samasta lähteestä
lyhyessä ajassa ympäri maata tai useille alueille.
Kuljetuskieltoa tai -rajoitusta koskevan
päätöksen tekisi Elintarviketurvallisuusvirasto. Päätös voitaisiin tehda unionin lainsäädännön niin edellyttäessä sekä taudin leviämisen estämiseksi ja tautitilanteen selvittämiseksi välttämättömistä syistä. Toistaiseksi
kielto voisi tulla kyseeseen vain suu- ja sorkkataudin tai lintuinfluenssan osalta, mutta
pykalan soveltamisalaa ei kuitenkaan ehdotuksen mukaan rajattaisi vain näihin tauteihin. Maaniaajuinen kuljetuskielto aiheuttaa
nopeasti huomattavia taloudellisia menetyksiä, eikä kieltoa yleensa olisikaan tarpeen pitää voimassa muutamaa vuorokautta pidempään. Enirnrnäisajaksi kiellon voimassaololle
ehdotetaan kuitenkin 14 vuorokautta taudille
alttiiseen lajiin kuuluvien elainten kuljetusten
osalta ja kolmea vuorokautta muihin lajeihin
kuuluvien elainten kuten esimerkiksi hevosten kuljetuksen osalta. Kieltoa tai rajoitusta
koskeva paatös tulisi kumota heti kun kävisi
selväksi, ettei sen antamiselle säadettyjä
edellytyksiä enää olisi. Kumoaminen voisi
johtua esimerkiksi siita, että tautia koskeva
virallinen epäily olisi suljettu pois tai tartuntalähde olisi saatu jäljitettyä ja taudinvastustustoimenpiteet kohdistettua niihin pitopaikkoihin ja niille alueille, joissa tautia todella
esiintyy.
Pykalan 2 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaisen velvollisuudesta tiedottaa
kieltoa tai rajoitusta koskevasta päätöksestä.
Jotta paatös tulisi nopeasti yleiseen tietoon,
tiedottamiseen tarvitaan erityisesti valtakunnallisia tiedotusvälineita. Ehdotuksen mukaan kieltoa tai rajoitusta taikka sen kumoamista koskeva paatös tulisi julkaista Suomen
säädöskokoelmassa.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että
niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa kielto
tai rajoitus olisi taudin laajan levinneisyyden
tai merkittävän leviamisuhan takia valttamatönta pitää voimassa pidempään kuin on
Elintarviketurvallisuusviraston päätöksellä
mahdollista, maa- ja metsätalousministeriö
voisi tehdä päätöksen kiellon tai rajoituksen
voimassaolon jatkamisesta. Pykälässä ehdotetaan myös saadettavaksi, että aluehallintovirasto voisi yksittaistapauksessa myöntää
hakemuksesta luvan poiketa Elintarviketurvallisuusviraston tai maa- ja metsatalousministeriön maaraamasta kiellosta tai rajoituksesta edellyttäen, että luvan myöntäminen ei
aiheuttaisi taudin leviämisen vaaraa.
7 luku

Eläinten keinollisen lisäämisen
luvanvaraisuus ja valvonta

46 §. Elainten keinolliseen lisäämiseen liittyvien toimintojen luvanvaraisuus. Elainten
keinollisella lisäämisellä tarkoitetaan keinosiemennystoimintaa ja alkionsiirtotoimintaa.
Keinosiemennyksessa naaraat tiineytetaän
uroksilta keratylla ja useimmiten laimennetulla sperma-annoksella, joka voi olla joko
tuoretta tai pakastettua. Keinosiemennystoimintaan kuuluvia toimintoja ovat sperman
kerääminen, kasittely, säilyttäminen ja elainten keinosiementaminen. Alkionsiirrossa
naaras tiineytetaan jo hedelmöitetylla munasolulla. Alkionsiirtotoirnintaan kuuluvia
toimintoja ovat alkioiden tai munasolujen kerääminen luovuttajaelaimista, alkioiden ja
munasolujen kasittely ja sailytys seka alkion
siirto elaimesta toiseen. Kerätyistä munasoluista voidaan tuottaa alkioita in vitro
-menetelmällä eli koeputkihedelmöityksellä.
Suomessa lehmistä lähes kaikki ja emakoista
noin 70 prosenttia keinosiemennetaan. Myös
muiden eläinlajien lisäämisessä kaytetaän
keinosiemennysta. Suomessa keinosiemennetaän muun muassa hevosia, lampaita, kettuja,
koiria ja siipikarjaa. Alkionsiirtoja suoritetaan eniten nautojen lisäämiseksi, ja menetelmän käyttö on yleistynyt viime vuosina.
Muiden eläinlajien osalta alkionsiirrot ovat
vielä harvinaisia.
Eläinten keinolliseen lisäämiseen liittyvän
eläintautien leviämisriskin hallitsemiseksi
Euroopan unionin lainsäädäntö asettaa rajoi-

tuksia jasenvaltioiden väliselle elainten
sperman ja alkioiden kaupalle. Nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevosten spermaa saadaan saattaa markkinoille vain, jos
sperma on kerätty unionin sisaista kauppaa
varten hyvaksytylla asemalla. Nautojen, sikojen ja hevosten alkioilla puolestaan voidaan
käydä kauppaa vain, jos alkiot on kerännyt
unionin sisaista kauppaa varten hyvaksytty
alkioiden keraysryhma tai tuottanut unionin
sisaista kauppaa varten hyvaksytty alkioiden
keraysryhma. Toiseen jasenvaltioon siirrettavaa naudan spennaa saadaan varastoida vain
sperman keraysta varten hyvaksytylla asemalla tai erillisella varastointiasemalla, jonka
tulee myös olla unionin säädösten mukaisesti
hyvaksytty. Naudan sperman keraysta tai varastointia varten vaadittavasta hyvaksynnasta
saadetaan elainten terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa naudansukuisten kotielainten pakastetun siemennesteen
kaupassa ja tuonnissa annetussa neuvoston
direktiivissa 88/407/ETY, ja naudan alkioiden keraysta tai tuotantoa varten vaadittavasta hyvaksynnasta säädetään elainten terveytta
koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa
naudansukuisten kotielainten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetussa neuvoston direktiivissa 891556ETY.
Sian sperman keräyksen osalta hyvaksyntaa
koskevat säännökset sisältyvät elainten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotielainten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annettuun neuvoston direktiiviin 90/429/ETY. Hevosten,
lampaiden ja vuohien sperman keraykseen
seka mainittujen elainten ja sian alkioiden
keräämiseen ja tuotantoon liittyvistä hyvaksyntaa koskevista vaatimuksista saadetaan
puolestaan
neuvoston
direktiivissa
92165ETY. Tarhattavia kettuja ja peuroja lisätään myös keinosiementamalla, mutta kyseisen toiminnan osalta unionin lainsaadännössa ei ole asetettu hyvaksyntaa koskevia
vaatimuksia.
Suomessa on tällä hetkellä yksi sonniasema, kaksi karjuasemaa, viisi naudan alkioiden ja kolme hevosten alkioiden keraysryhmaa seka nelja naudan sperman varastoa. Lisäksi maassa on nelja unionin sisäiseen
kauppaan hyväksyttyä oriasemaa seka arviolta noin 70 oriasemaa, joilla kerättyä spermaa
voidaan toimittaa vain kotimaan markkinoil-

le. Viimeksi mainittujen asemien tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, sillä oriasemalta ei
voimassa olevan lainsäädännön mukaan vaadita erillista hyvaksyntaa, vaan orin sperman
keraystoimintaa voidaan harjoittaa keinosiemennystoimintaan myönnetyn luvan perusteella. Suomessa on lisäksi yksi hyväksytty
koeasema, jolla sikoja pidetään niiden jalostuksellisten ominaisuuksien arvioimiseksi
ennen elainten siirtämistä karjuasemalle.
Pykalan 1ja 2 momentissa saadettaisiin, että elaintautien leviamisen vaaraa aiheuttava
elainten sperman kerays ja käsittely olisi sallittua vain hyvaksytylla sperman keraysasemalla ja että elaintautien leviamisvaaraa aiheuttavaa alkioiden keräystä ja tuotantoa varten vaadittaisiin alkioiden kerays- tai tuotantoryhman hyväksynta. Säännökset eivat kuitenkaan rajoittaisi elainten siementamistä
oman tilan elainten spermalla. Pykalan 2
momenttiin ehdotetun rajauksen mukaan vaatimus alkioiden tuotantoryhman hyvaksynnasta ei myöskään koskisi alkioiden tuottamista tumien siirrolla. Lisäksi pykalan 3
momentissa saadettaisiin sperman ja alkioiden varastoinnista, joka olisi tapauksesta
riippuen mahdollista hyvaksytylla sperman
keraysasemalla, hyväksytyssä spermavarastossa taikka hyvaksytyn alkioiden kerays- tai
tuotantoryhmän tiloissa. Hyvaksyntaa koskevista vaatimuksista poiketen spermaa voitaisiin myös varastoida omassa omistuksessa tai
hallinnassa olevien elainten siementamiseen.
Ehdotuksen mukaan sikojen jalostuksessa
käytettävän koeaseman hyvaksynnasta luovuttaisiin, sillä vaatimus ei perustu unionin
lainsaadantöön eikä ole välttämätön kun otetaan huomioon, että koeaseman osalta tulisivat sovellettaviksi sperman keraysasemalle
toimitettavien elainten alkuperäpitopaikkoja
koskevat terveysvaatimukset.
Ehdotetut säännökset eivat laintasoiselta
saäntelylta edellytettavan joustavuuden sailyttamiseksi ja unionin lainsaadantöön tehtaviin mahdollisiin muutoksiin varautumiseksi
rajautuisi ainoastaan direktiiveissa tarkoitettuihin elainlajeihin, vaan ne mahdollistaisivat
hyvaksyntaa koskevan vaatimuksen asettamisen kaikelle sellaiselle sperman ja alkioiden keraystoiminnalle, alkioiden tuotannolle
seka sperman tai alkioiden sailyttamiselle,
joka tahtaisi sperman markkinoille saattamiseen ja joka olisi omiaan aiheuttamaan vas-

tustettavien eläintautien leviämisen vaaraa.
Hyvaksyntaa koskevan vaatimuksen piiriin
kuuluvat eläinlajit yksilöitäisiin pykalan 4
momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Säännökset koskisivat toimijoita
riippumatta siitä, saatetaanko niiden toiminnassa kerättyja sukusoluja tai alkioita markkinoille ainoastaan kotimaassa vai toimitetaanko niitä myös muihin jasenvaltioihin.
Ehdotettu laki sisältäisi kuitenkin eräitä
säännöksiä, joiden nojalla kotimaankauppaa
varten hyväksyttävien sperman keraysasemien tai alkioiden keraysryhmien osalta voitaisiin tarvittaessa poiketa eräistä direktiiveissa
saadetyista hyväksymisen edellytyksistä ja
hyväksytyn aseman tai ryhmän toimintaa
koskevista vaatimuksista.
Pykälä koskisi vain Suomessa tapahtuvaa
sperman tai allcioiden keräämistä, käsittelyä
ja säilyttämistä seka alkioiden tuottamista,
joten se soveltuisi maahan tuotaviin spermaeriin tai alkioihin vain silta osin kuin spermaa tai alkioita niiden maahantulon jälkeen
käsitellään tai säilytetään Suomessa. Ehdotetun lain 9 luvussa, joka koskisi jasenvaltioiden välisiä elainten ja niistä saatavien tuotteiden siirtoja, saadettaisiin muista jasenvaltioista Suomeen toimitettaville sukusoluille
ja alkioille asetettavista vaatimuksista.
Koska lain 6 §:aan ehdotettu sukusolujen ja
alkioiden määritelmä kattaisi vain sellaiset
sukusolut ja alkiot, jotka olisi tarkoitus kayttaä elainten lisäämiseen, sperman keraysaseman, alkioiden kerays- tai tuotantoryhmän
taikka spermavaraston hyväksymistä koskevat vaatimukset eivat ulottuisi tutkimustoimintaan, johon ei liity elainten keinollista lisäämistä. Pykälä ei rajoittaisi myöskään
spermanoton opettamista yliopistossa tai
muussa oppilaitoksessa.
47 §. Sperman keraysaseman hyvaksyminen. Pykalassa saadettaisiin sellaisen sperman keraysaseman hyväksymisestä, jolla kerättyä spermaa voitaisiin toimittaa paitsi kotimaan markkinoille myös muihin unionin jasenvaltioihin tai muihin kuin jasenvaltioihin.
Niistä poikkeustapauksista, joissa asema hyväksyttäisiin ainoastaan kotimaankauppaa
varten, saadettaisiin erikseen 5 1 5:ssä.
Pykalan mukaan aluehallintovirasto hyväksyisi sperman keraysaseman hakemuksesta.
Hyväksymisen edellytykset liittyisivät ase-

man tiloihin, joiden tulisi olla soveltuvia
suunniteltuun toimintaan, seka aseman henkilöstön pätevyyteen. Lisäksi asemalla tulisi
olla palveluksessaan nimetty elainlaakari,
niin sanottu asemaeläinlääkäri, joka vastaisi
elaintautien leviämisen estamisesta aseman
toiminnassa. Maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella annettaisiin unionin sisaista
sperman kauppaa koskeviin direktiiveihin perustuvat yksityiskohtaiset säännökset hyväksymisen edellytyksista. Edellytykset vaihtelevat elainlajikohtaisesti.
Pykalan 2 momentissa säadettaisiin hyväksymistä koskevan hakemuksen sisällöstä.
Hakemukseen tulisi liittää kuvaus asemalla
harjoitettavasta toiminnasta seka selvitys hyvaksymiselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Hyväksymistä koskevassa paatöksessa voitaisiin asettaa elaintautien leviämisen estämiseksi välttämättömiä ehtoja. Maaja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä keraysaseman hyvaksymisessa noudatettavasta menettelystä. Pykalan 2 momentissa saadettaisiin
myös, että Elintarviketurvallisuusvirasto antaisi hyvaksytylle sperman keraysasemalle
Euroopan unionin lainsaadannössa edellytetyn hyvaksymisnumeron. Unionin lainsaadantö edellyttää, että jasenvaltiot julkaisevat
luettelon kaikista unionin sisaista kauppaa
varten hyvaksytyista sperman keraysasemista, spermavarastoista seka alkioiden keraysja tuotantoryhmista. Luettelon julkaisemisesta saadettaisiin lakiin ehdotettavien rekistereita koskevien säännösten yhteydessä.
48 #.Hyvaksygn sperman keraysaseman
toimintaa koskevat vaatimukset. Sperman ja
alkioiden unionin sisaista kauppaa koskevissa direktiiveissa saadetaan paitsi hyväksynnän edellytyksista myös hyväksytyn keraysaseman, spermavaraston seka alkioiden kerays- tai tuotantoryhmän toimintaa koskevista,
elaintautien leviämisen estämiseen liittyvistä
vaatimuksista. Säännöksiä on esimerkiksi siitä, minkä elaintautien suhteen luovuttajaeläimet on todettava terveiksi, ennen kuin
niiden spermaa tai alkioita voidaan kerätä ja
luovuttaa edelleen. Lisäksi direktiiveissa
saadetaan sperman kasittelysta ja varastoinnista seka muun muassa elaimia ja spermaa
koskevasta kyanpidosta.
Pykalan 1 momentissa saadettaisiin sperman keraysasemalle tuotavien elainten ter-

veydentilaa ja pitopaikkoja seka asemalla pidettävien elainten terveydentilan seurantaa
koskevista vaatimuksista seka näitä koskevista tarkastuksista ja tutkimuksista. Pitopaikkoihin liittyvät vaatimukset voisivat koskea
kaikkia niitä pitopaikkoja, joissa eläintä on
ennen sperman keraysasemalle toimittamista
pidetty eli myös esimerkiksi koeasemaa.
Tarkemmat saannökset vaatimuksista, tarkastuksista ja tutkimuksista annettaisiin maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella. Momenttiin sisältyisi myös saännös, jonka mukaan
asemalle tuotavien elainten terveydentilan
selvittämiseksi vaadittavia tarkastuksia ja
tutkimuksia ei tarvitsisi tehdä, jos eläimille
olisi jo tehty vastaavat tarkastukset ja tutkimukset elainten valtakunnallisen terveydenhuolto-ohjelman puitteissa.
Pykalan 1 momentissa saadettaisiin lisaksi,
että eläimiä tulisi Euroopan unionin lainsaadannön niin edellyttaessa pitää ennen niiden
päästämistä sperman keraysaseman elaintiloihin eristyksessa alkuperäpitopaikassa tai
keraysasemalla taikka karanteenissa elainten
terveydentilan varmistamiseksi. Esimerkiksi
nautoja on ennen keraysasemalle tuontia pidettävä karanteenissa. Karanteenivaatimuksista tai elainten eristämisestä voitaisiin saataa tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Eläinten keinollisessa lisäämisessä tarvittava karanteeni hyväksyttäisiin
samoin kuin muutkin lain taytantöönpanossa
tarvittavat karanteenit ehdotetun lain 57 §:n
nojalla.
Pykalan 2 momentin mukaan sperman kerääminen, käsittely ja sailytys seka keraysaseman muu toiminta tulisi järjestää siten, että sperman hyvä hygieeninen laatu ja vapaus
eläintaudeista voitaisiin turvata ja etteivät
eläintaudit pääsisi leviämään asemalle. Tarkemmat saannökset aseman toiminnan järjestämisestä annettaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Asemalla saataisiin
käsitellä vain yhden eläinlajin spermaa, ellei
Euroopan unionin lainsaadannössa sallittaisi
useamman eläinlajin kuten vuohien ja larnpaiden sperman kerääminen samalla asemalla. Momentissa saadettaisiin lisäksi sperman
merkinnästä, elaimia, niiden terveydentilaa ja
sailytettavia spermaeria koskevasta kirjanpidosta sekä velvollisuudesta keskeyttää sperman kerays ja luovuttaminen välittömästi, jos
asemalla epailtaisiin tai todettaisiin esiinty-

vän sperman välityksellä leviäviä elaintauteja. Sperman keraysaseman toiminnan
järjestämistä koskevista, elaintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, asemaelainlääkärin tehtävistä seka kirjanpitoa ja
sperman merkitsemista koskevista vaatimuksista voitaisiin saataa tarkemmin maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella.
49 #. Alkioiden kerays- tai tuotantovhmän
hyväksyminen. Aiuehallintovirasto päättäisi
ehdotuksen mukaan myös alkioiden keraystai tuotantoryhmän hyväksymisestä. Keräysryhman hyvaksymisen edellytykset koskisivat pykalan 2 momentin mukaan alkioiden
tutkimiseen, käsittelyyn ja pakkaamiseen, välineiden huoltamiseen sekä alkioiden sailyttamiseen tarvittavia tiloja seka ryhman jäsenten pätevyyttä. Lisaksi ryhman tulisi nimetä
sen toiminnasta vastaava eläinlääkäri. Euroopan unionin lainsäädännön mukaiset tarkemmat saannökset hyvaksymisen edellytyksistä annettaisiin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella. Direktiivit edellyttävät, että
alkioiden k e r a y s ~ a l l a on käytössään
asianmukaisesti varusteltu laboratorio, joka
voi olla kiinteä tai siirrettävä (erityisvarusteltu auto). Alkioiden tuotantoryhmäksi voitaisiin pykalan 3 momentin mukaan hyvaksya
hyväksytty alkioiden keräysryhma, jonka jäsenillä on riittävät tiedot ja taidot muun muassa alkioiden tuotantomenetelmistä ja elaintautien vastustamisesta. Aikioiden tuotantoryhman käytettävissä tulisi lisäksi olla toimintaa varten soveltuvat kiinteät tilat.
Pykälän 4 ja 5 momentissa saädettaisiin
hyväksymistä koskevan hakemuksen sisallöstä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä seka alkioiden keräys- tai tuotantoryhmälle annettavasta hyvaksymisnumerosta.
Säännökset vastaisivat pitkälti sperman keräysaseman hyvaksymisen osalta ehdotettuja
vastaavia säännöksiä. Hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä voitaisiin saataa
tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella.
50 #.Alkioiden kerays- tai tuotantovhman
toimintaa koskevat vaatimukset. Pykälässä
saädettaisiin alkioiden kerays- tai tuotantoryhman toimintaa koskevista, Euroopan
unionin lainsaädannön mukaisista vaatimuksista. Nämä liittyvät alkioiden tai munasolujen keräykseen kaytettävien elainten terveydentilaan ja elainten pitopaikan vapauteen

eläintaudeista sekä alkioiden keraykseen tai
tuotantoon liittyvän toiminnan järjestämiseen
siten, että eläintaudit eivat pääse leviämään.
Vaatimukset koskevat lisäksi alkioiden merkitsemista, alkioita koskevaa kirjanpitoa sekä
alkioiden käsittelyyn ja sailytykseen käytettavia tuotteita ja aineita. Lisaksi pykalassa
saädettäisiin, että alkioiden tuotannossa kaytetyistä aineista, hedelmöittymattömista munasoluista ja hylatyista alkioista tulisi toimittaa näytteitä laboratoriotutkimuksia varten.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
annettaisiin tarkempia säännöksiä edellä tarkoitetuista vaatimuksista sekä näytteiden
toimittamisesta tutkittavaksi.
51 #.Kotimaankauppaa varten hyväksytyn
sperman keraysaseman taikka alkioiden keraysryhman hyväksyminenja toiminta. Ehdotetut 47-50 §:n saannökset sperman keraysaseman taikka alkioiden keräysryhmän hyväksymisestä sekä hyvaksytyn aseman tai
ryhman toimintaa koskevista vaatimuksista
soveltuisivat riippumatta siitä, toimitetaanko
kerättyä spermaa tai kerättyja alkioita Suomen rajojen ulkopuolelle vai ei. Maassa harjoitetaan kuitenkin myös sellaista elainten lisaystoimintaa, jota on pidettävä yleisen edun
kuten elainten geenivarojen säilyttämisen
kannalta tärkeänä, mutta johon liittyvät kaupalliset intressit ovat vähäisiä. Jotta sperman
tai alkioiden unionin sisäistä kauppaa koskevien direktiivien melko tiukat vaatimukset
eivat estäisi tällaista toimintaa, pykalassa ehdotetaan saädettavaksi kyseisen lisäystoiminnan osalta myönnettävastä, hyväksynnän
edellytyksiä ja toiminnalle asetettuja vaatimuksia koskevasta poikkeuksesta.
Sperman keraysasema tai alkioiden keraysryhmä voitaisiin pykalan 1 momentin mukaan hyväksyä vain kotimaankauppaa varten,
vaikka kaikki hyväksymiselle säadetyt edellytykset eivat tayttyisi, jos keraysasemalla
suoritettava sperman keraystoiminta tai keräysryhmän suorittama alkioiden kerays olisi
tarpeen tietyn eläinlajin tai -rodun jalostustoiminnan turvaamiseksi tai alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi. Lisaksi
edellytettaisiin, ettei poikkeaminen aiheuttaisi vaaraa elaintautien leviämisestä. Kansallisen eläingeenivaraohjelman päätavoitteena
on kannustaa kotimaisten kotieläinrotujen
seka niiden geenivarojen kestävään käyttöön
ja ylläpitoon. Alkuperaisrotujen sailyttami-

nen keinollisella lisäämisellä voi tähdätä joko
rodun sailymiseen luonnollisessa ymparistössaan eli maatilojen eläintuotannossa taikka
sperman keräämiseen sailöttavaksi geenipankkiin, josta sita voidaan käyttää tarvittaessa. Esimerkiksi nautaroduista uhanalaisia
alkuperäisrotuja ovat itasuomenkarja ja pohjoissuomenkaj a ja lammasroduista ahvenanmaanlammas seka kainuunharmas.
Alkuperaisrotujen lisäksi poikkeusta voitaisiin soveltaa tarvittaessa muihinkin elainrotuihin tai elainiajeihin, jos niiden jalostustoiminnan turvaaminen sita edellyttäisi. Esimerkiksi kotimaankauppaa varten kerättävän
hevosen sperman keraykseen liittyvät elainten terveysvaatimukset ovat voimassa olevan
lainsäädännön mukaan lievemmat kuin ulkomaille toimitettavan sperman keraysta
koskevat vaatimukset. Pykälä mahdollistaa
lievempien vaatimusten soveltamisen myös
jatkossa, jos se on tarpeen suomalaisen hevosjalostustoiminnan turvaamiseksi.
Pykalan 3 momentissa saädettaisiin oikeudesta poiketa 1 momenttiin sisältyvän poikkeussaannöksen nojalla hyväksytyn sperman
keraysaseman tai alkioiden keraysryhman
toimintaa koskevista vaatimuksista edellyttaen, että poikkeaminen ei aiheuttaisi vaaraa
eläintautien leviämisestä. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella saädettaisiin, minkä
eläinlajien tai -rotujen osalta 1 momentissa
saadettya poikkeuksia voitaisiin soveltaa seka miltä osin luvan myöntämisen edellytyksistä ja toimintaa koskevista vaatimuksista
voitaisiin poiketa.
Jos sperman keraysaseman tai alkioiden keraysryhman hyväksyntää haettaisiin ainoastaan kotimaankauppaa varten, asiasta tulisi
ilmoittaa hakemuksessa. Pykälän nojalla hyvaksytylle sperman keraysasemalle tai alkioiden keraysryhmalle ei voitaisi antaa Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettua
hyväksymisnumeroa, mutta sen sijasta sille
annettaisiin kansallinen hyväksyrnistunnus.
52 §. Spermavaraston hyväksyminen. Spermavarastolla tarkoitetaan sperman keraysasemasta erillista laitosta, joka voi sailyttaa
sperman keraysasemalla kerättyä spermaa ja
käydä sillä kauppaa. Spermavarastossa voidaan sailyttaa myös toisesta Euroopan unionin jasenvaltiosta tai muusta kuin jasenvaltiosta tuotua spermaa, jos sperma on tuotu
maahan noudattaen maahantuontia koskevia

säännöksiä. Muista jasenvaltioista toimitettavan sperman on oltava kerätty kyseisen valtion viranomaisen hyväksymällä sperman keraysasemalla ja noudattaen sperman keraysta
koskevia direktiivien vaatimuksia. Jasenvaltioiden ulkopuolelta tuotavan sperman tulee
täyttää elainiääkinnallisesta rajatarkastuksesta annetussa laissa ja sen nojalla saadetyt
vaatimukset, joiden täyttyminen tarkistetaan
maahantulon yhteydessä suoritettavassa
elainiaakinnallisessa rajatarkastuksessa.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan
aluehallintovirasto hyväksyy spermavaraston
hakemuksesta. Hyväksymisen edellytykset
koskisivat spermavaraston tilojen ja valineiden asianmukaisuutta ja varaston henkilöstön
pätevyyttä. Edellytyksistä saädettaisiin tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella. Pykalan 2 momentissa saädettaisiin
hakemuksen sisällöstä seka hyväksymistä
koskevasta menettelystä. Viimeksi mainituista voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä maaja metsatalousministeriön asetuksella. Elintarviketurvallisuusvirasto antaisi hyvaksytylle spermavarastolle Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetyn hyvaksymisnumeron.
53 #.Spermavaraston toimintaa koskevat
vaatimukset. Pykalassa saädettaisiin, millaista spermaa spermavarastossa voitaisiin sailyttaa, seka spermavaraston toiminnan ja rjestamisesta. Säännökset tähtäävät siihen, että
sperman hyvä hygieeninen laatu ja vapaus
eläintaudeista voidaan turvata ja että eri alkuperää olevat spermaerat voidaan pitää erillään toisistaan. Spermavarastossa voidaan
lahtökohtaisesti sailyttaa vain yhden elainiajin spermaa. Pykalassa saädettaisiin myös
spermaerien merkinnästä, spermaeria koskevasta kirjanpidosta seka sperman sailytykseen käytettävistä sailiöista ja nesteista. Mainituista seikoista seka spermavaraston toiminnan järjestämisestä voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
54 §. Luvanvaraisessa toiminnassa tapahtuvat muutokset ja toiminnan valvonta. PykaIässä saädettaisiin, että sperman keraysaseman, alkioiden kerays- tai tuotantoryhmän
taikka spermavaraston toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tulisi ilmoittaa
viipymättä hyväksymisestä vastaavalle viranomaiselle eli aluehallintovirastolle.

Lisäksi pykälässä saadettaisiin keinosiemennys- tai alkionsiirtotoimintaa varten hyväksyttyjen laitosten ja toimijoiden valvonnasta. Sperman ja alkioiden unionin sisäistä
kauppaa koskevien direktiivien mukaan mainittujen laitosten ja toimijoiden tulee olla
säännöllisen viranomaisvalvonnan kohteena.
Pykälässä ehdotetaan, että sperman keraysasemien, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmien ja spermavarastojen samoin kuin alkuperapitopaikassa tapahtuvan elainten eristamisen valvonta kuuluisi kunnanelainlaakarille.
Kunnanelainlaakari vastaisi myös keraysasemalle tuotavien elainten ja niiden kanssa
samassa pitopaikassa pidettävien muiden
elainten terveydentilaa koskevista tarkastuksista ja tutkimuksista.
Sperman keraysasemien, spermavarastojen
ja alkioiden kerays- ja tuotantoryhmien valvonta on voimassa olevan eläintautilain nojalla annetuilla alernrnanasteisilla saannöksil1a keskitetty aluehallintovirastolle lukuun ottamatta oriasemien valvontaa, joka kuuluu
kunnanelainlaakareille. Kunnanelainlaakarin
roolin vahvistamista keinosiemennystoiminnan valvonnassa puoltavat käytännön syyt,
sillä asemat sijaitsevat usein kaukana aluehallintovirastojen toimipisteista. Unionin sisäiseen kauppaan hyvaksytyilta asemilta viedään säännöllisesti spermaa sekä jasenvaltioihin että unionin ulkopuolelle, mikä edellyttää, että viranomainen tarkastaa ja sinetöi 1ahetykset. Lainsäädännön selkeyteen ja yhtenäisyyteen liittyvät syyt puoltavat lisäksi sitä,
että eri eläinlajeja koskevan keinosiemennysja alkionsiirtotoiminnan elaintautien vastustamiseen liittyvä valvonta keskitetään samalle viranomaiselle. Pykalaän ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa
tarkempia säännöksiä valvonnasta seka siihen liittyvien tarkastusten ja tutkimusten tiheydestä ja sisällöstä.
8 luku

Eräiden muiden toimintojen
luvanvaraisuus ja valvonta

55 §. Lupa vesiviljelyeläinten kasvattamiseen j a perkaamiseen. Vesiviljelyeläinten
terveysdirektiivin mukaan yrityksillä, jotka
kasvattavat kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä
myytäväksi tai luovutettavaksi, tulee olla

toimivaltaisen viranomaisen lupa. Lupavaatimuksesta ovat vapautettuja eraat pienet,
vain paikallisesti toimivat yritykset. Lupa
voidaan myöntää, jos yriiys täyttää elaimia
koskevaan kirjanpitoon seka elaintautien seurantaan, ennaltaehkaisyyn ja leviämisen estamiseen liittyvat direktiivin vaatimukset.
Yrityksen ja sen erillisten elaintenpitoyksiköiden tulee olla toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, ja niillä tulee olla
kaytössaan järjestelmä, joka mahdollistaa
asetettujen vaatimusten seurannan ja valvonnan. Direktiivin mukaan toimivaltaisen viranomaisen lupa tulee olla myös laitoksella,
jossa perataan sellaisista viljelylaitoksista tai
sellaisilta alueilta tuotavia vesiviljelyelaimia,
joissa on todettu direktiivin liitteessä mainittu tauti. Mainitun perkaarnon tulee luvan
saamiseksi kasitella jatevetensä siten, että
taudit eivat pääse leviämaan.
Luvanvaraisuutta koskevat vaatimukset on
pantu täytäntöön vuonna 2008, jolloin elaintautilakiin lisättiin 14 a ja 14 b 4. Ehdotettu
pykälä vastaa mainittua 14 a 4:äa. Sen mukaan vesiviljelyelaimia kasvattavalta toirninnanharjoittajalta vaaditaan Eiintarviketurvailisuusviraston lupa silloin, kun vesiviljelyelaimia taikka niiden sukusoluja kasvatetaan
ihmisravinnoksi, myytäväksi tai muutoin
luovutettavaksi jatkokasvatusta varten taikka
istutettavaksi mereen tai vesistöihin. Vesistölla tarkoitetaan vesilain mukaisia vesistöjä,
joihin eivat kuulu esimerkiksi tekolammikot.
Lupavaatimuksesta olisivat voimassa olevan lain tapaan kuitenkin vapautettuja eraat
toimijat, jotka lueteltaisiin pykälän 1 momentissa. Pykalan 1 momentin 2 kohdan mukaisen koristevesieläinten kasvattajia koskevan
poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi, että
kasvatuspaikan eli tekolammikon, akvaarion
tai altaan poistovesi joko puhdistettaisiin itse
tai johdettaisiin kunnalliseen jatevesijärjestelmaan.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin eräiltä
perkaamotoiminnan harjoittajilta edellytettavasta, Elintarviketurvallisuusviraston myöntamasta luvasta. Perkaamolla tarkoitettaisiin
lain 6 4:n mukaan elinta~ikelaissatarkoitettua elintarvikehuoneistoa, jossa perataan kaloja. Lupaa vaadittaisiin toimijoilta, joiden
perkaamossa perataan sellaisessa vesiviljelylaitoksessa kasvatettuja kaloja, jota koskisivat 23 4:ssä tarkoitetut, helposti leviävän

eläintaudin vuoksi asetetut kiellot, ehdot tai
rajoitukset. Kyseessä olisi siis pitopaikka,
jossa elaintautia esiintyisi tai epailtaisiin
esiintyvän. Luvanvaraista olisi myös perata
sellaisessa viljelylaitoksessa kasvatettuja kaloja, joka sijaitsisi helposti leviavan elaintaudin leviamisen estamiseksi perustetulla rajoitusvyöhykkeella tai alueella, joka olisi 41 §:n
nojalla luokiteltu luokkaan 4 tai 5 helposti
leviavan eläintaudin esiintymisen vuoksi.
Lupaa vaadittaisiin kuitenkin vain, jos perattavat kalat olisivat alttiitta sille taudille, jonka vuoksi kiellot tai rajoitukset olisi asetettu,
rajoitusalue perustettu taikka luokittelu otettu
käyttöön.
56 §. Luvan hakeminen j a toiminnan valvonta. Pykalassa saadettaisiin lupaa koskevan hakemuksen sisallösta, luvan myöntamisen edellytyksista, toiminnassa tapahtuvien
olennaisten muutosten ilmoittamisesta seka
luvan saaneen toiminnan valvonnasta. Saannökset vastaisivat voimassa olevan elaintautilain 14 b 4:aa. Luvan peruuttamisesta saadettaisiin kuitenkin erikseen samassa yhteydessä
kuin muistakin ehdotetun lain mukaisista hallinnollisista pakkokeinoista.
Luvan myöntäminen edellyttäisi, että hakemuksen liitteenä vaaditussa omavalvonnan
kuvauksessa esitetyt toimet olisivat elaintautien vastustamiseksi riittäviä ja että toiminta
täyttäisi elaintunnistusjarjestelmasta annetun
lain 2 1 4:ssa saadetyt vaatimukset luettelon
pitämisestä. Toiminnasta ei myöskaän saisi
aiheutua vakavaa vaaraa elaintautien leviamisesta lähistöllä sijaitseviin pitopaikkoihin
tai luonnonvaraisiin vesielaimiin. Perkaamotoimintaa koskevaa lupahakemusta ratkaistaessa tulisi tapauskohtaisesti arvioida riittävä
jätevesien käsittelymenetelmä, ja lahtökohtana olisi pidettävä ympäristöviranomaisten
kullekin perkaamolle jo asettamia jätteiden ja
jätevesien kasittelymenetelrnia. Vakavaa vaaraa voi aiheutua esimerkiksi perkaamosta,
jonka välittömässä läheisyydessä on useita
kalanviljelylaitoksia ja jonka j atevesijarjestelman aiheuttamaa eläintautivaaraa ei saada
poistettua tai alennettua hyväksyttavalle tasolle.
Toimijan tulisi pykalan 3 momentin mukaan ilmoittaa Eiintarviketurvaiiisuusvirastolle toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista 30 vuorokauden kuluessa seka
pitää omavalvonnan kuvaus ajan tasalla.

Toiminnassa tapahtuva olennainen muutos
voisi olla esimerkiksi toiminnan lopetus,
omistajan vaihtuminen, yli puoli vuotta kestänyt toiminnan keskeytys taikka muutos viljeltavissa lajeissa, viljelylaitoksen rakenteessa, vesitysjarjestelmassa tai tuotantosuunnassa. Luvan saanutta toimintaa valvoisi kunnanelainlaakari. Valvontaan tulisi liittyä
säännöllisiä tarkastuksia, joiden tiheydestä
Elintarviketurvallisuusvirasto päättäisi riskinarvioinnin perusteella. Pykälän 4 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden
mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia saannöksia luvan edellytyksista, omavalvonnan kuvauksen sisallösta, luvan hakemisessa noudatettavasta menettelystä ja toiminnan valvonnasta.
57 8. Karanteenin hyväksyminenj a toiminta. Pykalassa edellytettaisiin, että ehdotetun
lain tai lailla täytäntöön pantavan Euroopan
unionin säädöksen taytantöönpanossa kaytettava karanteeni olisi aluehallintoviraston hyväksymä. Karanteenilla tarkoitetaan paikkaa,
jossa elaimia tai tavaroita pidetään eristyksessa elaintautien leviamisen estamiseksi.
Karanteeneja tarvitaan esimerkiksi elainten
keinollisessa lisäämisessä toimitettaessa
sperman keräämiseen käytettäviä elaimia niiden pitopaikoista sperman keraysasemalle.
Karanteeni voi olla myös edellytyksena vesieläinten siirroille vesieläintautien vastustamiseksi luokiteltujen alueiden välillä. Lisäksi
toisesta jasenvaltiosta Suomeen tuotavia
elaimia voidaan määrätä karanteeniin, jos
niissä esiintyy tai epäillään esiintyvän vastustettavaa elaintautia tai jos eläimet eivät täytä
niiden maahantulon edellytyksena olevia
vaatimuksia esimerkiksi siksi, ettei niille ole
tehty tarvittavia tutkimuksia elaintautien varalta.
Voimassa olevan eläintautilain 14 §:n mukaan karanteenit hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto. Ottaen huomioon aluehallintoviraston rooli lain mukaisena pääasiallisena
lupaviranomaisena kuten elainten keinollisessa lisäämisessä tarvittavien sperman keraysasemien hyvaksyjäna, toimivalta karanteenien hyväksymisen suhteen ehdotetaan siirrettäväksi aluehallintovirastolle. Pykalassa
ehdotetut karanteenin hyväksymisen edellyiykset vastaisivat voimassa olevan elaintautilain 14 §:n säännöksiä. Karanteenitilan tai

-aseman tulisi olla mahdollisimman hyvin
suojattu elaintautien leviämiselta. Tätä arvioitaessa merkitystä olisi muun muassa tilan
tai aseman suunnittelulla, sijoituspaikalla ja
rakenteellisilla seikoilla seka karanteenin
toiminnan ja sen valvonnan jarjestamistavalla. Tilojen ja olosuhteiden tulisi olla sellaiset,
että karanteenissa pidettävissä elaimissa
mahdollisesti olevat eläintaudit eivat leviäisi
karanteenin ulkopuolelle ja että eläintaudit
eivat myöskään pääsisi leviämaan karanteeniin sen ulkopuolelta. Arvioitaessa karanteenitilojen tai -aseman soveltuvuutta tarkoitukseensa tulisi ottaa huomioon karanteenissa
pidettävät eläinlajit ja niiden karanteenitiloille tai -asemalle ja sen toiminnalle asettamat
vaatimukset. Tarkempia saannöksia karanteenin hyvaksymisen edellytyksista voitaisiin
antaa maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Jotta elainten eristäminen onnistuisi vaaditulla tavalla, hyvaksyttavan karanteenin olisi
yleensä sijaittava erillään muista elainten pitopaikoista. Eläinlajista riippuen voi olla tarpeen järjestää elainten ulkoilua varten aidattu
tarha, jolloin olennaista on estää karanteenissa pidettävien elainten karkaaminen tarhasta
seka luonnonvaraisten elainten pääsy tarhaan. Karanteenin asianmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa
mahdollisuudet tilojen asianmukaiseen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Kaloille tarkoitetun karanteenin osalta on arvioitava karanteenin vesitysta eli sitä, mistä tulovesi otetaan ja mihin poistovesi johdetaan. Karanteenin asianmukainen toiminta saattaa edellyttää, että karanteenissa on riittävät tilat, pukuhuoneet ja suihkut henkilöstön seka elainten
hoidosta ja tutkimisesta huolehtivien henkilöiden kayttöön seka asianmukaiset tilat ja
laitteet tarvittavien näytteiden ottamista ja
niiden käsittelyä seka eläimille tehtäviä tarkastuksia varten.
Pykälän 2 momentissa saadettaisiin karanteenin hyväksymistä koskevan hakemuksen
sisällöstä ja hyväksymisen edellytyksista.
Karanteeni hyväksyttäisiin, jos 1 momentissa
saadetyt edellytykset tayttyisivat. Hyväksymistä koskevassa päätöksessä voitaisiin asettaa elaintautien leviamisen estämiseksi valttamattömia ehtoja. Momentissa asetettaisiin
toirninnanharjoittajalle lisäksi velvollisuus
ilmoittaa aluehallintovirastolle karanteenin

toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Pykälän 3 momentin mukaan kunnanelainlaakari vastaisi karanteenin valvonnasta ja suorittaisi karanteenissa säännöllisiä
tarkastuksia. Hyvaksymisessa noudatettavasta menettelystä ja karanteenin valvonnasta
voitaisiin antaa tarkempia saannöksia maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella.

9 luku

Eläinten ja tuotteiden siirrot
Euroopan unionin jasenvaltioiden valiiia

58 5. Eläimiä ja elaimista saatuja tuotteita
koskevat vaatimukset. Pykalassa saadettaisiin
vaatimuksista, jotka jasenvaltioiden välillä
siirrettavien elainten ja niistä saatavien tuotteiden tulisi elaintautien leviamisen estämiseksi täyttää. Ehdotetun pykalan 1 momentin
mukaan Suomesta toiseen jasenvaltioon tai
toisesta jasenvaltioista Suomeen saisi toimittaa vain sellaisia eläimiä ja elaimista saatuja
tuotteita, jotka tayttavat Euroopan unionin
lainsaadannössa asetetut elaintautien vastustamista koskevat vaatimukset. Saännös koskisi myös Suomesta toisen jasenvaltion kautta muuhun kuin jasenvaltioon tapahtuvaa
kuljetusta seka toisesta jasenvaltiosta lähtöisin olevaa, Suomen kautta tapahtuvaa kuljetusta. Direktiiveilla jasenvaltioiden välisessä
kaupassa noudatettavat terveysvaatimukset
on säädetty kaikkia merkittäviä tuotantoelainlajeja seka useita muitakin eläinlajeja
koskien.
Unionin eläintauteja koskeva lainsäädäntö
antaa jasenvaltioille edelleen toimivaltaa saataa kansallisesti elaintautien leviamisen estamisesta maan sisällä tapahtuvissa siirroissa.
Jäsenvaltioiden on unionin lainsäädännön
mukaan kuitenkin edellytettava, että toisiin
jasenvaltioihin toimitettavat eläimet ja tuotteet tayttavat vähintään samat vaatimukset
kuin joita noudatetaan valtion sisäisessä kaupassa. Momentissa saadettaisiinkin, että
Suomesta toimitettavista eläimistä tai tuotteista ei saisi aiheutua minkaän vastustettavan eläintaudin leviamisen vaaraa.
Unionin lainsaadannössa jasenvaltioille
annetaan lisäksi mahdollisuus hakea eräiden
elaintautien osalta taudista vapaan maan
asemaa eli niin sanottuja lisavakuuksia. Lisavakuudet saanut jasenvaltio voi vaatia maa-

han tuotavien elainten osalta harmonisoituja on kytketty voimassa olevaan ammatinharvaatimuksia tiukempien vaatimusten taytty- joittamisoikeuteen Suomen lisaksi useissa
mistä kuten selvitystä siitä, että elaimet on muissa jasenvaltioissa kuten Ruotsissa ja
tutkittu kyseessä olevan taudin varalta tai että Tanskassa. Suomessa todistuksia myöntävät
niiden lahtökaj a tai -valtio on virallisesti va- pääasiassa elainiaakaripalveluja tarjoavat
paa kyseisesta taudista. Mainittuihin lisava- kunnanelainiaakarit seka ne yksityistä pienkuuksiin perustuvat tuontivaatimukset perus- elainpraktiikkaa harjoittavat elainiaakarit,
tuvat kuitenkin unionin säännöksiin, eika jotka muutenkin huolehtivat kyseisten lemniista siten ole tarpeen ottaa huomioon pyka- mikkieläinten hoidosta ja rokottamisesta.
Lemmikkieläinta koskevaan todistukseen
lassa erikseen.
Pykalan 2 momentin mukaan elainten ja kirjataan lemmikkieläimen tunnistustiedot
niista saatujen tuotteiden mukana tulisi olla seka sille annetut, eläimen siirtokelpoisuutarvittavat viralliset terveystodistukset ja teen vaikuttavat rokotukset ja kasittelyt.
muut asiakqat, joilla elainten tai tuotteiden Eläinlääkäri täydentää lemmikkieläinpassin
siirtokelpoisuus jasenvaltioiden valilla voi- tietoja sitä mukaa kuin rokotuksia tai kasittedaan osoittaa. Eläinten ja tuotteiden tulisi li- lyja uusitaan tai elaimelle annetaan uusia rosäksi olla merkittyjä niiden tunnistettavuuden kotuksia tai käsittelyja. Kaupallisessa tarkoitakaamiseksi. Kaikkia eläimiä ei kuitenkaan tuksessa tapahtuvaa lemmikkielainten kuljetarvitsisi merkitä yksilöllisesti, vaan erakoh- tusta varten vaaditaan lisaksi todistukseen
taiset merkinnät olisivat myös mahdollisia merkitty elainiaakarin varmistus siita, että
eräissä tapauksissa. Momentissa saadettaisiin elaimet ovat kliinisesti terveitä ja kestävät
lisaksi, että elainten tai tuotteiden siirtokel- kuljetuksen määräpaikkaansa. Merkintä ja tapoisuutta koskevien vaatimusten tayttymises- ta varten suoritettu eläinlääketieteellinen tutta vastaisi eläimiä tai tuotteita siirtava toimi- kimus voidaan tehdä enintään 24 tuntia enja.
nen elainten siirtämistä.
Pykälän 3 momenttiin sisältyisi lemmikLemmikkielaimelle annettava todistus on
kielainasetuksen taytantöönpanoon liittyvä elainlaakinnallinen todistus, jossa elainiaakasaannös, jonka mukaan mainitun asetuksen 5 rinammatin harjoittaja vakuuttaa ammattiartiklan mukaisen todistuksen lemmik- henkilönä suorittaneensa elaimelle tietyt
kielaimelle eli niin sanotun lemmikkieläin- elainlaakinnalliset toimenpiteet. Todistuksen
passin voisi myöntaa elainiaakari eli lain antaminen ei siten ole luonteeltaan tai uniomääritelmän mukaan henkilö, jolla on eläin- nin säännösten mukaisesti julkinen hallintolääkärinammatin harjoittamisesta annetussa tehtävä, eika ehdotetulla saannöksella ole silaissa tarkoitettu oikeus harjoittaa elainiaaka- ten kytkentaa julkisen hallintotehtävän siirrinammattia Suomessa. Saännös vastaisi tämistä koskevaan perustuslain 124 §:aan.
voimassa olevaa asetuksentasoista säännöstä. Eläinlääkärin ammatti on lisaksi saannelty
Lemmikkieläinasetuksen mukaisia todis- ammatti, jonka harjoittajat ovat erityisen,
tuksia käytetään koirien, kissojen ja fi-ettien elainiaakärinammatin harjoittamisesta annesiirtämiseen jasenvaltioiden valilla. Lisäksi tulla lailla säädetyn valvonnan piirissä, mikä
todistuksia käytetään lemmikkielainten tuon- takaa mahdollisuuden kontrolloida todistusnissa muusta kuin jasenvaltiosta silloin, kun ten antamiseen ja todistusmerkintöjen tekoon
kyse on jostakin jasenvaltiosta lähteneen liittyvän toiminnan asianmukaisuutta.
lemmikin palaamisesta takaisin unionin aluPykalän 4 momentin mukaan tarkemmat,
eelle.
Euroopan unionin lainsäädännön edellyttäLemmikkieläinasetuksen mukaiset todis- mät säännökset elainten ja tuotteiden siirtotukset eivät ole unionin lainsäädännössä tar- kelpoisuutta koskevista ehdoista ja rajoitukkoitettuja virallisia terveystodistuksia, joiden sista, elainten ja tuotteiden mukana vaadittamyöntämiseen ovat oikeutettuja vain viran- vista asiakyoista seka toimitettavien elainten
omaisasemassa toimivat eläinlääkärit, vaan ja tuotteiden merkitsemisesta annettaisiin
lemmikkieläinasetuksen mukaan todistuksen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
voi myöntaa muukin elainiaakari, jonka ja- Vesiviljelyeläinten ja koristevesieläinten
senvaltion toimivaltainen viranomainen on mukana vaadittavista terveystodistuksista
hyväksynyt. Oikeus todistuksen antamiseen säädetään lisaksi neuvoston direktiivin

2006188lEY täytäntöönpanosta vesiviljelyelainten ja niista saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten
osalta ja tartunnanlevittajalajien luettelon
vahvistamiseksi annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 125112008.
59 §. Siirtokielto akillisen tauclinpurkauksen vuoksi. Jasenvaltioiden on unionin saadösten mukaan ilmoitettava muille jasenvaltioille ja komissiolle paitsi taudeista, joista
on erikseen säädetty ilmoitusvelvollisuus,
myös muista vakavista uhkista ihmisten tai
eläinten terveydelle. Useimmissa tapauksissa
jasenvaltion toteuttamien alueellisten toimien
kuten vyöhykkeiden perustamisen ja niitä
koskevien siirtorajoitusten asettamisen lisaksi ei ole tarvetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin jasenvaltioiden välisen kaupan rajoittamiseksi. Vakavampien tautien kuten suu- ja
sorkkataudin tai korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintyessa komissio voi paatöksellaan rajoittaa elainten tai tuotteiden kuljetuksia siitä valtioista, jossa tautia esiintyy. Naihin suojapaatöksiin sisältyvät kiellot ja rajoitukset voivat olla pidemmälle meneviä kuin
vyöhykkeisiin liittyvät rajoitukset. Suojapaatökset voivat olla sellaisenaan toimijoita velvoittavia tai edellyttää jasenvaltioiden toteuttavan toimenpiteitä kuljetusten rajoittamiseksi.
Unionin tasolla tehtävien suojapäätösten lisäksi jasenvaltiolla on tietyin edellytyksin
oikeus tehda kansallinen suojapaatös eli kieltää valiaikaisesti tuonti toisesta jasenvaltiosta. Edellytyksena on, että elaintauti on vakava ja että kyseinen jasenvaltio ei ole huolehtinut taudin leviamisen estamisesta kaupan
yhteydessä. Päätöksestä on ilmoitettava heti
Euroopan komissiolle, joka voi joko itse ryhtyä toimenpiteisiin taudin leviamisen estamiseksi tai ilmoittaa jasenvaltiolle, että se pitää
sen toteuttamia suojatoimenpiteitä perusteettomina.
Pykalan 1 momentissa saadettaisiin maa- ja
metsätalousministeriölle oikeus paatöksellaan kieltaa elainten, niistä saatujen tuotteiden sekä elainten ja tuotteiden kanssa kosketuksessa olleiden kuljetusvalineiden, muiden
esineiden ja aineiden siirrot jostakin toisesta
jasenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta
toiseen jasenvaltioon tai muuhun kuin jasenvaltioon taikka rajoittaa mainittuja siirtoja ti-

lanteissa, joissa kyseisessä jäsenvaltiossa
esiintyisi helposti leviavaa, vaarallista tai
uutta vakavaa elaintautia. Siirtoja voitaisiin
rajoittaa myös asettamalla Suomeen tuotaville eläimille määräaikaisia kayttörajoituksia.
Siirroille voitaisiin lisaksi asettaa esimerkiksi
kuljetusvälineiden puhdistusta tai desinfiointia koskevia ehtoja.
Edellä tarkoitetuissa tilanteissa maa- ja
metsatalousministeriö11a olisi myös oikeus
Suomesta kyseiseen jasenvaltioon suuntautuvan viennin kieltämiseen tai rajoittamiseen
tarvittaessa taikka vientia koskevien ehtojen
asettamiseen. Rajoitus voisi koskea esimerkiksi taudille alttiiseen lajiin kuuluvien elainten vientia teurastettaviksi. Edellytyksena
kiellolle tai rajoitukselle olisi, että 58 §:n nojalla saadettavat vaatimukset, unionin saadösten mukaiset vaatimukset taikka kyseisen
jasenvaltion omat toimenpiteet eivat olisi riittäviä eläintaudin leviamisen estämiseksi tai
että komission päätöksessä edellytettaisiin
kansallista päätöstä siirtokiellosta tai
-rajoituksesta yksittäisestä jasenvaltiosta tuotavien tai tähän jasenvaltioon vietavien elainten, tuotteiden, kuljetusvalineiden, esineiden
tai aineiden osalta.
Tilanteissa, joissa Suomessa esiintyy helposti leviavaa, vaarallista tai uutta vakavaa
elaintautia, Suomesta muihin jasenvaltioihin
tapahtuva elainten ja niista saatujen tuotteiden vienti rajoitusvyöhykkeeltä tai rajoitusalueelta estyisi tai vaikeutuisi valiaikaisesti
alueellisten kuljetusrajoitusten vuoksi. Taman lisaksi komissio voi tehda Suomea koskevan suojapäätöksen, joka voi olla suoraan
sovellettava tai edellyttaa joitakin kansallisia
kielto- tai rajoitustoimia. Lisäksi eräiden vakavimpien tautien kuten suu- ja sorkkataudin
esiintyessa jasenvaltioiden saatetaan olettaa
myös jo heti taudinpurkauksen alkuvaiheessa
omatoimisesti estävän elainten seka niiden
lihan ja lihasta saatujen tuotteiden viennin
muihin jasenvaltioihin siihen saakka, kunnes
taudin laajuus on tiedossa ja asiasta on tehty
päätös yhteisön tasolla. Pykalan 2 momentissa saadettaisiin, että maa- ja metsatalousministeriö voisi päätöksellään kieltaa elainten
tai tuotteiden siirrot toisiin jasenvaltioihin tai
niiden kautta muihin kuin jasenvaltioihin
taikka rajoittaa mainittuja siirtoja tai asettaa
niille ehtoja, jos lakiin tai unionin saadöksiin
perustuvat muut vaatimukset eivat olisi riit-

tavia taudin leviamisen estämiseksi tai jos
Euroopan komission Suomelle osoittama
suojapäätös edellyttäisi Suomesta muihin jasenvaltioihin suuntautuvaa vientiä koskevia
tilapäisiä kieltoja, rajoituksia tai ehtoja.
Ehdotetun 3 momentin mukaan pykälässä
tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön
paatös julkaistaisiin Suomen säädöskokoelmassa, eika sen osalta sovellettaisi hallintolain 9 ja 10 luvun saannöksia hallintopäätöksen tiedoksiannosta. ElintaMketurvallisuusviraston olisi lisaksi tiedotettava päätöksestä
niitä muun muassa viraston pitämien rekisterien ansiosta tiedossa olevia toimijoita, joita
paatös koskisi. Tiedottamistapa riippuisi
etenkin päätöksen kohteena olevien toimijoiden määrästä.
60 §. Toimijan rekisteröitymisvelvollisuus
ja rekisteröintimenettely. Voimassa olevan
elaintautilain 12 g ja 12 h §:ssä saadetaan Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivien
elainten ja niista saatavien tuotteiden tuojien
ja viejien velvollisuudesta rekisteröityä Elintarviketurvaiiisuusviraston pitämään rekisteriin, jos elaimista tai tuotteista voi aiheutua
vastustettavan elaintaudin tai uuden vakavan
elaintaudin leviamisen vaaraa. Rekisteröintiin liittyvistä velvoitteista saadetaan neuvoston direktiivissä 901425lETY sekä neuvoston
direktiivissä 1992165lETY. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella rekisteröitymisvelvollisuus on rajattu koskemaan vain tiettyihin lajeihin kuuluvien elainten sekä niiden
alkioiden ja sukusolujen tuojia ja viejiä, eika
se siten liity esimerkiksi elintarvikkeiden
tuontiin tai vientiin.
Ehdotettuun toimijoiden rekisteröintiä koskevaan pykälään olisi perusteltua tehdä vastaava rajaus. Pykälässä rekisteröintiä koskevan vaatimuksen ulkopuolelle rajattaisiin lisäksi sperman tai alkioiden toimittaminen
hyväksytyltä sperman keräysasemalta tai hyväksytystä spermavarastosta taikka hyväksytyn alkioiden keräys- tai tuotantoryhman tiloista. Mainitut laitokset tai toimijat rekisteröidään niiden hyväksymisen yhteydessä, ja
ne käyttävät unionin sisämarkkinoilla toimiessaan niille myönnettyä hyväksymisnumeroa.
Rekisteröintiä haettaisiin nykyiseen tapaan
Elintarviketurvaliisuusvirastolta. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että elaimia, alkioita tai sukusoluja vastaanottavalla toimijalla

olisi kaytössään tilat, joissa eläimet voitaisiin
tarvittaessa pitaa eristyksissä. Vesielaimia
vastaanottavalla toimijalla olisi oltava Kaytössään karanteeni, jos kyseiset vesieläimet
olisi asetettava karanteeniin maahantulon yhteydessä.
Pykalan 3 momentissa säädettäisiin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisallösta ja
rekisteröinnin voimassaoloajasta. Rekisteröinti olisi ehdotuksen mukaan voimassa
kolme vuotta siitä, kun sitä koskeva hakemus
olisi tullut vireille viranomaisessa. Rekisteröinti uusittaisiin hakemuksesta. Voimassa
olevan elaintautilain mukaan rekisteröinti on
voimassa vain vuoden kerrallaan. Toimijoiden hallinnollisen taakan ja Elintarviketurvallisuusviraston työmäärän vähentämiseksi
rekisteröinnin voimassaoloaikaa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista pidentää. Pysyvää
rekisteröintiä ei kuitenkaan voida pitaa perusteltuna, sillä se vaikeuttaisi rekisterin pitämistä ajan tasalla.
Pykalään ehdotetaan lisaksi saannösta, jonka mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto olisi toimivaltainen viranomainen rekisteröimään ne sirkukset, joiden rekisteröitymisvelvollisuudesta saadetaan sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden valilla sovellettavista elainten terveyttä koskevista vaatimuksista
annetun komission asetuksen (EY) N:o
173912005 4 artiklassa. Asetuksen mukaan
sirkuksen on jätettävä rekisteröintihakemus
40 vuorokautta ennen kuin se siirtyy ensimmäisen kerran toiseen jäsenvaltioon. Sirkus
voi siirtyä jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan,
jos se on rekisteröity. Lisäksi asetuksessa
saadetaan sirkuksen pitäjän velvollisuuksista.
Sirkusten rekisteröintiin ei sovellettaisi ehdotetun 4 momentin lisaksi muita pykälän
säännöksiä lukuun ottamatta 3 momentin
saannösta hakemuksen sisallösta.
Pykalan 5 momenttiin sisältyisi asetuksenantovaltuus, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annettaisiin Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyt
tarkemmat säännökset niista elaimista, alkioista ja sukusoluista, joita voivat siirtää jasenvaltioiden valilla vain rekisteröidyt toimijat.
61 §. Toimijan hyväksyntää edellyttävät
elainten ja sukusolujen siirrot. Pykalässä säädettäisiin niista elaimia, alkioita tai sukusoluja jäsenvaltioiden valilla siirtävistä toimijois-

ta, joilta Euroopan unionin säädösten taytan- massa olevan lainsaadannön mukainen apitöön panemiseksi vaadittaisiin etukateen ta- noiden siirtoja koskeva hyvaksynta on ainopahtuva hyvaksynta. Ehdotettu sääntely vas- astaan yhdellä toimijaalla, Korkeasaaren
taisi pääpiirteissään voimassa oleviin asetuk- elaintarhalla.
Mainittujen unionin säännösten täytäntöön
siin sisältyviä säännöksiä.
Eläinten terveytta koskevista vaatimuksista panemiseksi pykälässä edellytettaisiin hyyhteisön sisaisessa siipikarjan ja siitosmunien väksyntää siipikarjaa ja niiden siitosmunia
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista an- jasenvaltioiden valilla siirtavilta toimijoilta
netussa neuvoston direktiivissa 901539lETY seka kerayskeskuksilta ja elainvalittajilta. Liedellytetään eräitä poikkeuksia lukuun otta- säksi apinoita saisi toimittaa toiseen jasenvalmatta hyvaksyntaa pitopaikalta, josta toimite- tioon vain kyseistä tarkoitusta varten hyväktaan toiseen jasenvaltioon siipikarjaa ja siipi- sytty eläinsuojelulain 20 fj:ssa tarkoitettu
karjan siitosmunia. Lisäksi elainten terveytta elaintarha tai koe-eläintoiminnasta annetussa
koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa laissa tarkoitettu koe-eläinlaitos. Pykalassa
lampaiden ja vuohien kaupassa annetussa saadettaisiin lisaksi, että elaintarha tai koeneuvoston direktiivissa 91168lETY seka eläinlaitos saisi toimittaessaan muita elaimia
elainten terveyteen liittyvistä ongelmista yh- kuin apinoita toisessa jäsenvaltiossa sijaitseteisön sisaisessa nautaeläinten ja sikojen vaan hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai
kaupassa annetussa neuvoston direktiivissa keskukseen taikka vastaanottaessaan niitä tal641432lETY edellytetään elainten kerayskes- laisesta yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta
kusten seka eläinvälittäjien hyvaksyntaa. poiketa elainten siirtokelpoisuutta koskevista
Elainvalittajia koskevat saannökset ovat tosin vaatimuksista Euroopan unionin lainsaadanhieman tulkinnanvaraisia, silla niissä kayte- nössa sallitulla tavalla vain, jos se olisi hytaan seka käsitettä rekisteröinti että hyvak- väksytty tätä tarkoitusta varten. Maa- ja metsyminen. Säännöksiin sisältyy kuitenkin sel- sätalousministeriön asetuksella annettaisiin
laisia vaatimuksia, joita on tarkoituksenrnu- saannökset mainituista poikkeuksista.
kaisempaa kontrolloida hyvaksynta- kuin rePykalassa saadettaisiin lisaksi, että 60 fj:n
kisteröintimenettelyn kautta. Ehdotettu pyka- saannökset toimijan velvollisuudesta hakea
1a koskisi näin ollen myös sellaisia elaimia rekisteröintia eivät koskisi hyvaksynnan saajasenvaltioiden valilla siirtavia elain- nutta toimijaa.
62 5. Hwksymisen edellytykset ja hyvakvalittäjia, jotka kokoavat elaimia omiin tisymismenettely. Aluehallintovirasto hyvakloihinsa.
Neuvoston direktiivissa 92165lETY saade- syisi 6 1 fj:ssa tarkoitetut toimijat hakemuktaan hyvaksytyista yhteisöista, laitoksista tai sesta. Pykalan 1 momentissa saadettaisiin
keskuksista, joilla on oikeus poiketa eräistä hyväksymisen edellytyksista, jotka liittyisivät
elainten siirtokelpoisuutta koskevista Euroo- toiminnan kohteena olevien elainten jaljitetpan unionin lainsaadannön vaatimuksista. tavyyteen ja eläintaudeista vapauteen seka
Poikkeaminen koskee vain siirtoja, jotka ta- mahdollisuuteen seurata elainten terveydentipahtuvat kahden hyvaksynnan saaneen toimi- laa ja vastustaa elaintautien leviämistä toijan valilla. Mainitun, suljetun toimijaryhman minnassa. Siipikarjan pitopaikkaa, elainten
sisäisiä siirtoja koskevan poikkeuksen kayt- kerayskeskusta ja eläinvälittajaa koskien saatäminen ei ole kuitenkaan yleistä, silla poik- dettaisiin myös toimintaan käytettäviä tiloja
keusmahdollisuutta hyödyntävät toimijat ei- koskevista vaatimuksista. Maa- ja metsatalovät voi samanaikaisesti hankkia elaimia usministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarmuilta kuin hyvaksytyilta toimijoilta. Direk- kempia säännöksiä toimijoiden hyvaksymitiivissa säädetään lisaksi, että apinoiden siir- sen edellytyksista.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin hyvakrot jasenvaltioiden valilla ovat sallittuja vain
kahden hyväksytyn yhteisön, laitoksen tai symista koskevan hakemuksen sisällöstä.
keskuksen valilla. Suomessa mainittuna yh- Hyväksymistä koskevassa päätöksessä voiteisöna, laitoksena tai keskuksena voisi olla taisiin asettaa elaintautien leviämisen estämieläinsuojelulain 20 fj:ssa tarkoitettu elaintar- seksi välttämättömiä ehtoja. Hyväksynnän
ha tai koe-eläintoiminnasta annetussa laissa kohteena olevassa toiminnassa tapahtuvista
(6212006) tarkoitettu koe-eläinlaitos. Voi- olennaisista muutoksista tulisi ilmoittaa vii-

pymatta aluehallintovirastolle. Hyvaksymisessa noudatettavasta menettelystä seka hyväksyttyjen toimijoiden valvonnasta voitaisiin antaa tarkempia saannöksia maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Elintarviketurvallisuusvirasto antaisi pykälän 4 momentin nojalla hyvaksytylle toirnijalle 61 §:n perusteluissa mainituissa unionin saadöksissa
tarkoitetun hyvaksymisnumeron.
63 §. Lupa luonnonvaraisten elainten sekä
mikrobien, loisten j a näyte-erien toimittamiseen toisesta jäsenvaltiosta. Pykälässä asetettaisiin unionin eläintautisäädösten sallimalla
tavalla luvanvaraiseksi eräiden luonnonvaraisten elainten ja niiden alkioiden ja sukusolujen seka eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten seka niita sisältävien tuotteiden tuonti toisesta jasenvaltiosta Suomeen.
Tuontiluvalla voitaisiin tuoda myös sellaisia
tutkimustarkoitusta varten tarkoitettuja nayte-eria, jotka sisaltaisivat eläviä elaimia, alkioita tai sukusoluja ja jotka eivat täyttäisi
niita vaatimuksia, jotka kyseessä olevaan
eläinlajiin kuuluvien elainten tai niiden alkioiden tai sukusolujen tuontia muuten koskevat. Tuontiluvalla tuotavat näyte-erät tulisi
hävittää tutkimuksen päättymisen jälkeen.
Vain tuontiluvalla Suomeen voitaisiin tuoda luonnonvaraisia nisakkaita ja lintuja seka
istutukseen tai tutkimuksiin tarkoitettuja vesielaimia. Mainittujen luonnonvaraisten
elainten seka mikrobien tai loisten tuontivaatimuksia ei ole Euroopan unionissa harmonisoitu, eikä niista ole mahdollista säätää kattavasti etukäteen. Mainittujen elainten, mikrobien ja loisten tuontiin voi kuitenkin liittyä
niin merkittävää vaaraa ihmisten ja elainten
terveydelle, että luvan vaatiminen on näiden
turvaamiseksi valttamatönta. Ehdotettu saantely vastaisi pääosin voimassa olevan elaintautilain nojalla annettuja säännöksiä.
Pykalan 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto myöntäisi luvan hakemuksesta. Lupa myönnettäisiin, jos tuonnista
ei aiheutuisi elaintautien leviamisen vaaraa.
Eläintautivaaraa aiheuttavien mikrobien ja
loisten seka näyte-erien tuontia sallittaessa
olisi muun muassa kiinnitettävä huomiota
siihen tarkoitukseen, johon mainittuja mikrobeja, loisia ja eria käytettäisiin, olosuhteisiin,
joissa niita kasiteltaisiin seka mikrobeja, loisia ja näyte-eria käsittelevien henkilöiden
ammattitaitoon. Hyväksymistä koskevaan

hakemukseen tulisi liittää kuvaus toiminnasta, jota varten eläimet tai tuotteet tuotaisiin
Suomeen, seka elaintautien leviämisvaaran
arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Luvassa
tulisi asettaa elaintautien leviamisen estamiseksi välttämättömät lupaehdot. Pykalan 3
momentissa saadettaisiin lisäksi, että 60 §:n
säännökset toimijan velvollisuudesta hakea
rekisteröintia eivat koskisi tuontiluvalla tapahtuvaa toimintaa. Tarkempia saannöksia
tuontiluvan hakemisessa noudatettavasta menettelystä voitaisiin antaa maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Koska pykalassa tarkoitettuna lupaviranomaisena toimisi Eiintarviketurvaiiisuusvirasto, jolla on myös itsellään tarve tuoda
Suomeen tutkimustoimintaansa varten nayteeria seka elaintautien leviämisvaaraa aiheuttavia mikrobeja, loisia ja niita sisältäviä tuotteita muista jasenvaltioista, pykälän 4 momentissa ehdotetaan saadettavaksi viraston
oikeudesta tuoda näitä elaimia ja tuotteita
maahan ilman tuontilupaa. Tuonti edellyttaisi, ettei eläimistä tai tuotteista aiheutuisi
elaintautien leviamisen vaaraa.
64 5. Tarkastukset. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan elainlaäkintaviranomaiset
valvovat elainten ja niistä saatavien tuotteiden unionin sisäistä kauppaa koskevien terveysvaatimusten noudattamista ensisijaisesti
lähtömaassa. Vastaanottajavaltiossa eläimille
ja tuotteille tehdään viranomaistarkastuksia
vain poikkeustapauksissa seka pistokoeluonteisesti lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi. Tarkastus voidaan myös tehdä, jos
on olemassa epäily, ettei tuontierä täytä sitä
koskevia vaatimuksia tai että tuontierään sisaltyvissa elaimissa tai tuotteissa on tarttuvaa
elaintautia. Euroopan unionin sisäiseen
kauppaa liittyvistä tarkastuksista säädetään
neuvoston direktiivissa 90/425/ETY.
Määränpäämaassa tuojalla on kuitenkin
velvollisuus tarkastaa saapuvat elaimet ja
tuotteet, niiden mukana seuraavat terveystodistukset ja muut asiakijat heti elainten tai
tuotteiden maahantulon yhteydessä. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että elainten tai tuotteiden mukana on vaaditut asiakirjat ja että elainten tunnistusmerkinnat vastaavat asiakijoissa ilmoitettuja merkintöjä. Pykalan 1 momentissa saadettaisiin tästä toimijan tarkastusvelvollisuudesta. Koska elaimista saatavien elintarvikkeiden tarkastamisesta

saadetaan elintarvikelaissa ja sen nojalla ja
sivutuotteiden tarkastamisesta saadettaisiin
erikseen, saannös rajattaisiin koskemaan ainoastaan elavia eläimiä, aikioita ja sukusoluja. Niistäkin tarkastusvelvollisuus koskisi ainoastaan sellaisia, joista voisi aiheutua vastustettava tai uuden vakavan eläintaudin leviämisen vaaraa. Tarkastamisvelvollisuuden
piiriin kuuluvat eläimet, alkiot ja sukusolut
määriteltäisiin ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella. Jos tarkastuksessa havaittaisiin,
että tuontierä ei täytä sille säädettyja vaatimuksia, erä tulisi sailyttaa määräpaikassa siihen asti, kunnes valvontaviranomainen on
tarkastanut sen ja päättänyt jatkotoimenpiteistä.
Kuitenkin silloin, kun erän määräpaikkana
on sellainen kerayskeskus tai teurastamo, joka on valvontaviranomaisen päivittäisessä
valvonnassa, tarkastuksen tekisi toimijan sijasta kyseinen valvontaviranomainen. Lisäksi
toimivaltainen viranomainen voisi pykalän 2
momentin mukaan myös suorittaa tarkastuksia pistekoeluontoisesti sen varmistamiseksi,
että elainten, alkioiden tai sukusolujen siirtokelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Tarkastusten yhteydessa voitaisiin ottaa naytteitä. Tarkastus suoritettaisiin elainten tai
tuotteiden maarapaikassa. Jos elavia elaimia
olisi jo ehditty toimittaa määräpaikasta
eteenpäin, tarkastus voitaisiin suorittaa elainten senhetkisessa pitopaikassa.
Ehdotetun 3 momentin mukaan toimijan
tulisi tarkastaa myös eläimet, alkiot ja sukusolut, jotka se aikoo toimittaa toiseen jasenvaltioon ja joista voi aiheutua vastustettaVan tai uuden vakavan elaintaudin leviämisen
vaaraa. Tämä velvollisuus koskisi kuitenkin
vain niitä muihin jasenvaltioihin toimitettavia
eria, joiden mukana ei vaadittaisi eläintautien
vastustamista koskevien vaatimusten tayttymisen osoittamiseksi virallista terveystodistusta. Jos todistus vaadittaisiin, tarkastuksen
suorittaisi ja todistuksen tai asiakirjan antaisi
kunnanelainlaakari. Koska teurastamojen,
riistan kasittelylaitosten ja niiden yhteydessa
olevien laitosten valvonnasta vastaisi ehdotetun lain mukaan Eiintarviketurvaiiisuusvirasto, niissä myös tarkastuksen suorittajana olisi
kunnanelain-laakarin sijasta mainittu viranomainen. Eläimistä, alkioista ja sukusoluista,
jotka olisi tuonnin yhteydessa tarkastettava,

saadettaisiin maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella. Näitä olisivat voimassa olevaa
saäntelya vastaavasti esimerkiksi naudat, siat,
hevoset, lampaat, vuohet, siipikarja seka naiden elainten sukusolut ja alkiot. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin lisäksi antaa tarkempia saännöksia tarkastuksen suorittamisesta.
65 §. Eläimiä, alkioita j a sukusoluja koskevien tietojen j a asiakirjojen säilyttäminen.
Pykalassa saadettaisiin lähetysten jaljitettavyyden varmistamiseksi sille, joka toimittaa
eläimiä, alkioita tai sukusoluja toisesta jasenvaltiosta tai toiseen jasenvaltioon, velvollisuus sailyttaa lähetysta koskevia tietoja viiden vuoden ajan. Tiedot tulisi sailyttaa muun
muassa toimitettuun erään sisältyvistä elaimistä, alkioista ja sukusoluista, niiden lahettajasta ja vastaanottajasta, lahtö- ja maaräpaikasta seka lähetyksen mukana seuraavista
virallisista terveystodistuksista ja muista
asiakqoista. Erän vastaanottajalla olisi velvollisuus sailyttaa viiden vuoden ajan lahetyksen mukana seuranneita virallisia terveystodistuksia.
Ehdotettu pykälä perustuu neuvoston direktiivin 90/425/ETY säännöksiin. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annettaisiin
tarkemmat säännökset niista eläimistä, alkioista ja sukusoluista, joita koskevat tiedot ja
terveystodistukset olisi säilytettävä. Maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin
lisäksi antaa tarkempia saännöksia sailytettavista tiedoista.
66 §. Virallisen teweystodistuksen tietojen
tallettaminen
sähköiseen
Tracestietojarjestelmaan. Eläinten ja elainperaisten
tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytakqan hyväksymisestä annetussa
komission asetuksessa EY N:o 59912004
saadetaan elainten tai niista saatujen tuotteiden mukana vaadittavan virallisen terveystodistuksen muodosta ja sisällöstä. Asetusta ei
kuitenkaan sovelleta kaikkiin virallisiin terveystodistuksiin kuten luokkiin 1-5 jaettujen vesialueiden välisissä siirroissa vaadittaviin terveystodistuksiin taikka rajoitusvyöhykkeeltä siirrettavien elainten tai tuotteiden alkuperän ja eläintaudeista vapauden
osoittamiseksi vaadittaviin todistuksiin. Asetus ei myöskään sovellu niihin lemrnik-

kielaimia koskeviin terveystodistuksiin, joista säädetään lemrnikkielainasetuksessa.
Yhtenäisen mallin mukaisten terveystodistusten laatimista ja lähettämistä varten on
luotu sähköinen TRACES-niminen tietojarjestelma. TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. Jarjestelma
on kehitetty varmentamaan elävien elainten
ja elainperaisten tuotteiden jaljitettavyys ja
valvonta niin unionin sisäisessä kaupassa
kuin tuotaessa eläimiä tai tuotteita Euroopan
unionin alueelle. Tietojärjestelmän käyttöönotosta säädetään Traces-järjestelmän kayttöönotosta ja päätöksen 921486ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä
2004/292EY. Terveystodistus laaditaan
TRACES-järjestelmässä eraa koskevan lahtötarkastuksen yhteydessä, ja se tulostetaan
ja rjestelmasta seuraamaan erän mukana. Laadittu todistus lähetetään myös tietojarjestelman valityksella sähköisesti vastaanottajavaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos erä
tarkastetaan kyseisessä valtiossa, tämän valtion viranomainen tallentaa tarkastusta koskevat tiedot TRACES-järjestelmään.
Ehdotetussa pykälässä saadettaisiin TRACES-tietojärjestelmän kaytösta jasenvaltioiden välillä tapahtuvissa elainten, alkioiden ja
sukusolujen siirroissa. Järjestelmää käytettaisiin terveystodistusten laatimiseen ja Iahettamiseen, ellei Euroopan unionin lainsaadännössa toisin saadettaisi. Pykälaan ehdotetun
asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella saadettaisiin, miltä osin terveystodistukset tulisi laatia
ja lähettää Traces-jarjestelman avulla. Lisaksi maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä järjestelmän kaytösta todistusten laatimisessa ja
lähettamisessa.
Pykalan 1 momentin mukaan toimija vastaisi terveystodistuksen laatimista varten tarvittavien perustietojen antamisesta ja vaadittaessa kyseisten tietojen tallettamisesta tietojärjestelmään. Perustiedot sisältyvät terveystodistuksen osaan 1. Näitä ovat tiedot elainten
tai tuotteiden lahettäjästa, vastaanottajasta ja
mahdollisesta valittäjästa, alkupera- ja maaränpaavaltiosta ja mahdollisista kauttakuljetusmaista, alkuperä- ja määräpaikasta, lahtöpäivästä ja -ajasta, siirtoon kaytettavasta kuljetusvalineesta ja kuljetusyrityksestä seka
tiedot siirrettavista eläinlajeista tai tuotteista,

elainten tai tuotteiden lukumäärästä tai painosta ja kayttötarkoituksesta seka elainten tai
tuotteiden tunnistetiedot. Elainlaakarintodistusta koskeva vaatimus koskee pääasiassa
kaupallista vientiä, joten toimijalle saadettavaa tietojärjestelmän kayttöa koskevaa vaatimusta ei voida pitää toimijoiden nakökulmasta kohtuuttomana. Jarjestelmaa voidaan käyttää tavanomaiselta tietokoneelta Intemet-yhteyden valityksella. Useimmat viejat
kayttavat TRACES-järjestelmää jo nyt, ja
pykälä mahdollistaisi jatkossakin sen, että
valvontaviranomainen tallettaisi perustiedot
toimijan sijasta esimerkiksi satunnaisen
viennin kyseessä ollen. Toimijalla, jonka tulisi tallettaa tietoja Traces-tietojärjestelmään,
tai hänen edustajallaan olisi oikeus saada
valvontaviranomaiselta maksutta tarvittavat
käyttöoikeudet järjestelmään.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin eraa
koskevan vastaanottotarkastuksen suorittavan
valvontaviranomaisen velvollisuudesta tallettaa tarkastusta koskevat tiedot TRACEStietojarj estelmaän.
67 §. Toimijoiden sekä luvalla tapahtuvan
toiminnan valvonta. Pykälässä saadettaisiin
elainten tai niistä saatujen tuotteiden unionin
sisäisiä siirtoja varten rekisteröityjen tai hyväksyttyjen toimijoiden seka tuontiluvalla tapahtuvan toiminnan valvonnasta. Voimassa
olevien säännösten mukaan valvontavastuu
jakautuu kunnaneiainiaakarin, aluehallintoviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston kesken harjoitettavasta toiminnasta riippuen.
Lainsäädännön yhtenäistämiseksi ehdotetaan,
että valvonta keskitettäisiin kunnanelainlaakarille, kuitenkin lukuun ottamatta teurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja niiden yhteydessä olevien laitosten valvontaa, josta
vastaisi ehdotetun 84 §:n mukaan Eiintarviketurvallisuusvirasto. Kunnaneläinlääkärin
tulisi suorittaa säännöllisiä tarkastuksia sen
varmistamiseksi, että hyväksytyt toimijat
edelleen täyttävät hyvaksymiselle saadetyt
edellytykset ja että hyvaksymispaatöksessa
tai tuontiluvassa asetettuja ehtoja noudatetaan. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä
tarkastusten tiheydestä ja sisällöstä.
68 §. Toimenpiteet taudinpurkausten yhteydessä. Pykalan 1 momentti koskisi toimenpiteitä tilanteissa, joissa toisesta jasenvaltiosta toimitetulla tai Suomen kautta kul-

jetettavalla elaimella todettaisiin tai perustellusta syystä epailtaisiin olevan vastustettava
tai uusi vakava elaintauti. Pykala perustuisi
neuvoston direktiiviin 901425lETY. Mainittu
direktiivi edellyttää, että jos lähetyksen maarapaikassa todetaan eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 821894ETY tarkoittama elaintauti kuten helposti leviävä elaintauti, BSE-tauti,
dourine, hevosen naivetystauti tai mehilaisten Tropilaelaps-punkki tai jokin muu vakava
terveysvaara, lähetys määrätään karanteeniin
taikka siihen sisältyvät eläimet teurastettaviksi. Unionin saadösten mukaan on myös
mahdollista, että elain palautetaan siihen jasenvaltioon, josta se on tuotu edellyttäen, että
kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen
hyväksyy palautuksen.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan
paatöksen elaimen lopettamisesta, maarapaikassa eristämisestä, karanteeniin asettamisesta taikka palauttamisesta tekisi Elintarviketurvallisuusvirasto. Voimassa olevan lainsaadannön mukaan valvontaviranomaisilla on
toimenpiteiden osalta paallekkäinen toimivalta. Päätöksiä koskeva toimivalta ehdotetaan kuitenkin keskitettaväksi Elintarviketurvallisuusvirastolle, koska paatöksen tekeminen vaatii yhteistyötä lähettävän maan viranomaisten kanssa ja koska mainittu viranomainen myös päättää elainten lopettamisesta muihin kuin maahan tuotuihin eläimiin liittyvissä taudinpurkauksissa. Elintarviketurvallisuusviraston päätöksessä voitaisiin asettaa toimenpiteiden suorittamista koskevia
välttämättömiä ehtoja sekä määrätä eristamisen tai karanteenin yhteydessä suoritettavista,
elaimelle tehtävistä valtthiattömista tutkimuksista.
Päätös toimenpiteisiin ryh!ynisesta voitaisiin tehdä paitsi elaimissa todetun vastustettavan tai uuden vakavan elaintaudin myös
tällaista eläintautia koskevan perustellun
epäilyn perusteella. Kyseessä ei tarvitsisi olla
lain 2 1 4 :ssa tarkoitettu, aluehallintoviraston
virallinen epaily, sillä neuvoston direktiivin
901425lETY mukaan maahantuotuja eläimiä
koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttaessa epailykynnys on jossakin määrin alhaisempi kuin
lain 2 1 §:aa sovellettaessa. Direktiivin mukaan epaily voi nimittäin tietyin edellytyksin
perustua pelkastaan elaimen lähtöalueen tautitilanteeseen kuten elaimen alkuperäisen pi-

topaikan lähiympäristössä esiintyviin tai
esiintyneisiin taudinpurkauksiin. Sen sijaan
pykalassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi ei olisi riittävää, että kyseistä elaintautia esiintyy yleisesti elainten lahtövaltiossa, vaikka vaaditut tutkimukset elaintaudin
varalta olisi laiminlyöty. Tuontivaatimuksissa esiintyviin puutteisiin liittyvistä pakkokeinoista saadettaisiin lain 114 §:ssa.
Unionin saadösten mukaan toimija voidaan
velvoittaa vastaamaan maahan tuotujen elainten tai tuotteiden osalta maaratyista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia korvauksia elaintaudin vuoksi lopetetuista elaimista tai havitetysta omaisuudesta ei myöskaan tarvitse maksaa silloin, kun elaintauti
todetaan tai sita epäillään toisesta jasenvaltiosta toimitetuissa elaimissa tai tuotteissa erän
saapumisen jälkeen suoritettavan tarkastuksen perusteella. Voimassa olevan elaintautilain 2 1 §:n 3 momentin mukaan laissa tarkoitettuja korvauksia ei makseta, jos maahan
tuotu elain on sairastunut eläintautiin ennen
kuin kuusi kuukautta on kulunut maahantuonnista, lukuun ottamatta tilanteita, joissa
elaimen voidaan todeta saaneen tartunnan
Suomesta. Säännöksen mukaista määräaikaa
on kuitenkin pidettävä liian pitkänä maahantuontiin liittyviin välittömiin toimenpiteisiin
ryhtyrniselle, mista syystä pykalaan ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan toimenpiteisiin
ryhtymiseksi näytteet elaintaudin varalta tulisi ottaa neljän viikon kuluessa maahantuonnista. Jos elaintauti todettaisiin tai sita epailtaisiin linnussa, joka ei maahantulon hetkellä
olisi vielä kuoriutunut, määräaika olisi kuitenkin neljä kuukautta maahantuonnista. Tama perustuu siihen, että siitosmunien tuonnissa eläintauteja koskevat tutkimukset voidaan suorittaa vasta elainten kuoriuduttua.
Pykälän 3 momentissa saadettaisiin elaimista saatuja tuotteita koskevista toimenpiteistä. Ehdotettu saännös perustuu neuvoston
direktiiviin 901425ETY seka elainlaakärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa
sisamarkkinoiden toteuttamista varten annettuun neuvoston direktiiviin 891662lETY.
Niissä säädetään toimenpiteistä tilanteissa,
joissa muista jasenvaltioista toimitetut elaimista saadut tuotteet tulevat epitsoottisen
taudin alueelta tai joissa tuotteissa todetaan
muu vakava terveysvaara. Tuotteita koskevi-

en toimenpiteiden soveltaminen rajattaisiin
laissa ainoastaan mainittuihin, lähtömaan
eläintautitilanteeseen liittyviin ongelmiin, sillä niissä tilanteissa, joissa Suomeen toimitettavissa elintarvikkeissa havaitaan elintarvikelain mukaisessa ensisaapurnisvalvonnassa
tartuntaa, toimitaan mainitun lain nojalla.
Muista tuotteista alkioita ja sukusoluja ei tutkita eläintautien varalta maahantulon yhteydessä, eikä niissa mahdollisesti olevaa tartuntaa muutoinkaan ole mahdollista havaita kuin
tutkimalla alkioiden ja sukusolujen vastaanottajaeläintä, mika joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista vasta kuukausien tai jopa
vuosien kuluttua tuonnista.
Pykalan 4 momentin mukaan toimija vastaisi Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen täytäntöönpanosta. Aluehallintovirasto
valvoisi toimenpiteiden suorittamista. Ehdotettuun pykalään sisaltyisi lisaksi säännös,
jonka mukaan pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa noudatettaisiin lisäksi 4 luvun säännöksiä toiminnasta taudinpurkauksissa.
Aluehallintoviraston tulisi siis vahvistaa
maassa olevan virallinen eläintautiepäily, jos
tätä koskevat edellytykset täyttyisivät. Virallisen epäilyn perusteella toteutettavien toimenpiteiden laajuus riippuisi muun muassa
siita, kuinka kauan eläin tai tuote olisi ehtinyt
olla maassa ja mika olisi tartunnan leviämisen todennäköisyys maahantulon ja toimenpiteisiin ryhtymisen välisenä aikana.
Suomen ja Euroopan komission välisen
tiedonkulun turvaamiseksi Elintarviketurvallisuusviraston tulisi pykalän 5 momentin
mukaan viipymättä ilmoittaa maa- ja metsätalousministeriölle pykalässä tarkoitettuja
toimenpiteitä koskevasta päätöksestään.
Momenttiin sisaltyisi myös asetuksenantovaltuus, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytettyjä
tarkempia saännöksia toimenpiteistä.
10 luku

Elainten ja elaimista saatujen
tuotteiden vienti muihin kuin
jäsenvaltioihin

69 §. Elainten ja elaimista saatujen tuotteiden vientikelpoisuus. Elainten ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista Euroopan unionin
jäsenvaltioiden ulkopuolelta säädetään eläin-

lääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa
laissa. Mainittu laki ei koske Suomesta jäsenvaltioiden ulkopuolelle suuntautuvaa
vientia, joten siita säädettäisiin nykyiseen tapaan eläintautilaissa. Elainten tai tuotteiden
vientia koskevat vaatimukset määräytyvät
paaosin vastaanottavan valtion lainsaadannön
perusteella. Suomen viranomaisilla on kuitenkin merkittävä rooli elainten tai tuotteiden
vientikelpoisuutta koskevassa valvonnassa,
sillä määränpäavaltion lainsaadannön mukaan elainten tai tuotteiden mukana edellytetään usein toimivaltaisen viranomaisen todistusta siita, että eläimille tai tuotteille on tehty
tarvittavat tarkastukset ja tutkimukset ja että
ne täyttävät muutkin vastaanottavan valtion
asettamat vaatimukset. Myös unionin säädöksiin sisältyy eräitä vientia koskevia vaatimuksia. Euroopan unioni ja eräät unioniin
kuulumattomat valtiot ovat lisaksi solmineet
vientia koskevia sopimuksia, joista osa on
otettu osaksi unionin lainsäädäntöä.
Ehdotetun pykalan 1 momentin mukaan
unionin ulkopuolelle saisi toimittaa vain
elaimia tai elaimista saatuja tuotteita kuten
elintarvikkeita, joiden alkuperästä voidaan
riittävällä tavalla varmistua. Toimitettavien
elainten ja tuotteiden tulisi myös olla siten
merkittyjä, että ne voitaisiin tunnistaa niitä
koskevissa asiakijoissa tarkoitetuiksi eläimiksi tai tuotteiksi. Elainten ja tuotteiden tulisi lisaksi täyttää Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvat vientivaatimukset siltä
osin kuin tällaisia vaatimuksia on. Unionin
säädösten täytäntöön panemiseksi tarvittavat
säännökset vientivaatimuksista annettaisiin
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Pykalan 2 momenttiin sisaltyisi säännös,
jonka mukaan elainten tai tuotteiden viejä
vastaisi vientikelpoisuutta koskevien vaatimusten tayttymisesta seka määränpäavaltion
asettamien tuontivaatimusten ja, jos vientierä
kuljetetaan muun kuin jäsenvaltion kautta,
kyseisen valtion asettamien kauttakuljetusta
koskevien vaatimusten selvittämisestä ja
täyttymisestä.
Ehdotetun pykalan mukainen säännös vastaisi sisällöllisesti paaosin voimassa olevia
asetuksentasoisia saännöksia.
70 §. Viejän rekisteröitymisvelvollisuus ja
rekisteröintimenettely. Pykälässä ehdotetaan
säädettäväksi, että toimijoiden, jotka vievät
muihin kuin jäsenvaltioihin sellaisia elaimia

tai elaimista saatuja tuotteita, joista voi aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, tulisi
rekisteröityä Elintarviketurvallisuusviraston
pitämään rekisteriin. Saännös vastaisi pitkalti
unionin sisäistä kauppaa harjoittavien toimijoiden rekisteröintia koskevaa säännöstä. Ehdotettu pykälä koskisi kuitenkin myös elintarvikkeiden ja muiden elaimista saatujen
tuotteiden viejia. Rekisteröintivelvollisuutta
ei olisi myöskaan rajattu koskemaan vastustettavan eläintaudin leviämisen vaaraa aiheuttavaa vientiä, vaan se ulottuisi myös muuta
eläintaudin leviamisvaaraa aiheuttavaan
vientiin. Tämä johtuu siita, että kolmansiin
maihin vietavia eläimiä tai tuotteita koskevat
vientiehdot seka vientiin liittyvät todistukset
ja valvontamenettelyt voivat vastaanottavan
valtion lainsäädännössä asetettujen vaatimusten myötä koskea myös muita kuin Suomessa
vastustettavia elaintauteja. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella saadettaisiin tarkemmin niistä eläinlajeista ja tuotteista, joiden viejat kuuluisivat rekisteröitymisvelvollisuuden piiriin. Tarkoituksena on, että velvollisuus liittyisi ainoastaan niihin elainlajeihin tai tuotteisiin, joiden viennissa tavallisesti
vaaditaan elainlaakintötodistusta tai muuta
valvontaviranomaisen myöntamaa asiakqaa.
Rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle on
lisäksi tarkoitus rajata ainakin hevosten seka
lemmikkieläinten kuten koirien ja kissojen
vienti.
Pykalan 2 momenttiin sisaltyisivat saannökset rekisteröinti-ilmoituksesta ja rekisteröinnin voimassaolosta. Toimijan tulisi ilmoittaa yhteystietonsa ja mahdollinen pitopaikkatunnus tai hyvaksymisnumero seka
tiedot siita, mitä eläinlajeja tai tuotteita rekisteröityminen koskee ja mihin valtioon elaimia tai tuotteita aiotaan viedä. Rekisteröinti
olisi voimassa kolme vuotta siita, kun sitä
koskeva ilmoitus olisi tehty. Rekisteröityminen voitaisiin uusia.
71 5. Elainlaakintötodistukset, vientitarkastukset ja Traces-tietojärjestelmän käyttö.
Pykalassa ehdotetaan saadettavaksi Euroopan
unionin ulkopuolelle suuntautuvaan elainten
ja elaimista saatujen tuotteiden vientiin liittyvistä todistuksista ja tarkastuksista seka
mahdollisuudesta
käyttää
Tracestietojarjestelmaa viennissa vaadittavien elainlaakintötodistusten laatimisessa ja lahettamisessa.

Pykalan 1 momentin mukaan kunnanelainlääkäri myöntäisi vietavien elainten tai tuotteiden mukana mahdollisesti vaadittavan
elainlaakintötodistuksen viejan pyynnöstä.
Yleensä todistusta koskeva vaatimus perustuu määränpäävaltion lainsäädäntöön, mutta
se voisi perustua myös unionin säännösten
taytantöön panemiseksi annettuihin kansallisiin asetuksentasoisiin säännöksiin. Kunnanelainlaakarin sijasta todistuksen antaisi lain
84 §:n perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto silloin, kun tuotteet lähtisivät teurastamosta tai riistan kasittelylaitoksesta taikka
mainitun laitoksen yhteydessä olevasta laitoksesta. Kunnanelainlaakarin tai vastaavasti
Elintarviketurvallisuusviraston tulisi ennen
todistuksen myöntämistä tarkastaa tuotteet
taikka elaimet ja niiden pitopaikka, ellei tuotteiden tai elainten vientikelpoisuudesta seka
maaranpaavaltion asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten täyttymisestä voitaisi muutoin varmistua.
Viejalla olisi vastuu siita, että kaikki ne
elaimet ja tuotteet tarkastettaisiin, jotka vastaanottavan valtion lainsäädännön seka unionin säädösten taytantöön panemiseksi annettujen säännösten mukaan pitäisi tarkastaa ennen vientia. Viejän tulisi myös antaa tarkastuksen suorittavalle viranomaiselle tiedot
vastaanottavan valtion vaatiman vientitodistuksen sisällöstä. Tarkastuksen suorittava ja
todistuksen antava viranomainen sen sijaan
vastaisi annettujen tietojen pohjalta suoritetun tarkastuksen asianmukaisuudesta. Vientitarkastuksen suorittamisesta voitaisiin antaa
tarkempia säännöksiä maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin ehdotuksen mukaan säätää tarelainlaakintötodistusten
kemmin
myös
myöntamiseen liittyvästä menettelystä seka
todistusten muodosta. Vientimenettelyjen
asianmukaisuuden takaamiseksi on tärkeää,
että viennissä käytettävät todistukset tayttavat tietyt perusvaatimukset. Ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojalla voitaisiin edellyttää, että vientitodistukset laaditaan varmennetulle asiakirjalle. Asetuksenantovaltuuden nojalla unionin sisäiseen kauppaan
liittyviä todistuksenantomenettelyja koskevat
säännökset voitaisiin lisäksi ulottaa koskemaan unionin ulkopuolelle suuntautuvaa

vientia. Unionin sisaisessa kaupassa vaadit- senvaltioihin. Erän mukana seuranneita asiatavien todistusten oikeellisuuteen ja luotetta- kirjoja koskevista tiedoista tulisi käydä vavuuteen liittyvista vaatimuksista säädetään hintaan ilmi, mika viranomainen asiakyan
elaimia ja eläintuotteita koskevien todistusten olisi myöntänyt ja milloin se olisi myönnetty,
laadinnasta annetussa neuvoston direktiivissa jotta asiakirjan jäljennös voitaisiin tarvittaes1996193lETY.
sa hankkia jälkikateen sen myöntaneelta viPykalan 2 momentissa saadettaisiin Traces- ranomaiselta. Sailytettavia tietoja voitaisiin
tietojärjestelmän käyttämisestä jasenvaltioi- pyytää toimijalta viranomaisten tiedonsaantiden ulkopuolelle vietavia elaimia ja niista oikeutta turvaavien säännösten nojalla esisaatuja tuotteita koskevien elainlaakintöto- merkiksi tilanteissa, joissa viranomaisten on
distusten laatimisessa tai Iahettamisessa. Ot- maassa esiintyvän taudinpurkauksen vuoksi
taen huomioon, etta Traces-tietojarjestelma saatava tiedot unionin ulkopuolisiin maihin
on komission omistama ja ylläpitämä jarjes- taudin itamisaikana toimitetuista elaimista ja
telma, sen käyttö muussa kuin jasenvaltioi- tuotteista. Pykalan mukaan sailytettavista
den sisaisessa kaupassa ja tuonnissa unionin tiedoista voitaisiin antaa tarkempia saannökulkopuolelta edellyttää tätä koskevaa velvol- sia maa- ja metsatalousministeriön asetuksellisuutta tai oikeutta. Vientirnenettelyjen hel- la.
pottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi järjestelmän kayttöönottoa koskevan kansallisen
päätöksenteon tulisi kuitenkin olla tarvittaes- 11 luku.
Eläinten ja elaimista saatujen
sa mahdollista silloin, kun unionin lainsaatuotteiden kuljetus
dantö ei aseta sille estettä. Suomessa tulisi
73 5. Nisäkkaiden ja lintujen kuljetus. Eumyös varautua siihen, että Tracesjärjestelmän kayttöa tullaan laajentamaan roopan unionin lainsäädännössä on saannökunionin säädöksillä tai unionin ulkosopimuk- sia, joilla pyritään estämään elaintautien lesilla koskemaan myös muihin kuin jasenval- viäminen elainten tai niistä saatujen tuotteitioihin suuntautuvaa vientia. Ehdotuksen den kuljetuksen aikana. Elainten terveyteen
mukaan maa- ja metsatalousministeriön ase- liittyvista ongelmista yhteisön sisaisessa nautuksella saadettaisiin, miltä osin Traces- taeläinten ja sikojen kaupassa annetun neutietojärjestelmää käytettäisiin vietaessa elai- voston direktiivin 641432lETY säännökset
mia tai niista saatuja tuotteita kolmansiin koskevat muun muassa kuljetusvälineiden
maihin.
rakennetta, puhdistusta ja desinfektiota, kulPykalan 2 momentissa saadettaisiin viejän jetusajoneuvojen puhdistus- ja desinfekvelvollisuudesta antaa vientierää koskevat tiopisteiden hyväksyntää seka kuljetuksista
perustiedot viranomaiselle tai tallettaa ne pidettävää kyanpitoa. Kuljetusta koskevia
Traces-tietojärjestelmään. Pykalan 3 mo- säännöksiä on myös hevoselainten, siipikarmenttiin sisältyisi saännös, joka koskisi val- jan seka lampaiden ja vuohien unionin sisaisvontaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa ta kauppaa koskevissa direktiiveissa. MainitElintarviketurvallisuusvirastolle vientitodis- tujen direktiivien täytäntöön panemiseksi latuksen myöntämisestä silloin, kun maassa kiin ehdotetaan otettavaksi säännökset nisäksen myöntämisen jälkeen havaitaan vientiin kaiden ja lintujen kuljetusta koskevista yleivaikuttava taudinpurkaus. Ehdotetun viejia sistä elaintautien vastustamista koskevista
koskevan rekisterin ja mahdollisen Traces- vaatimuksista seka eräistä maan rajat ylittaja rjestelman kayttöönoton myötä Elintarvike- viin sorkkaelainten ja siipikarjan kuljetuksiin
turvallisuusvirastolla olisi taudinpurkausten sovellettavista tiukemmista vaatimuksista.
yhteydessä nykyistä paremmat mahdollisuu- Direktiivit eivät koske elainten kuljetusta
det myös itse ottaa selvää unionin ulkopuo- unionin ulkopuolelle, mutta elaintautien vaslelle viedyista elaimista ja tuotteista.
tustamiseksi olisi kuitenkin perusteltua ulot72 5. Eläimiä ja tuotteita koskevien tietojen taa mainitut tiukemmat vaatimukset kaikkiin
ja asiakirjojen säilyttäminen. Pykälässä saa- rajat ylittaviin nisäkkäiden ja lintujen kuljedettaisiin toimijan velvollisuudesta säilyttää tuksiin. Tällä hetkellä elainten kuljetusta
tietoja, jotka liittyvät elainten tai elaimista koskeva kansallinen sääntely sisältyy elainsaatujen tuotteiden vientiin muihin kuin ja- tautilain nojalla annettuihin asetuksiin.

Pykalan 1 momentissa saadettaisiin yleisistä kuljetukseen liittyvista vaatimuksista. Pykalan 2 momentin mukaan Suomen valtion
rajat ylittavaan sorkkaelainten tai siipikarjan
kuljetukseen käytettävä ajoneuvo tulisi puhdistaa ja desinfioida hyvaksytyssa kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikassa ennen elainten lastausta seka Suomeen palaamisen jalkeen ennen uutta kuljetusta. Desinfiointipaikkojen
hyvaksynnasta
saadettaisiin
76 §:ssa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin pykalan 3 momentin mukaan antaa Euroopan unionin lainsaadännössa edellytettyja tarkempia säännöksiä pykalan mukaisista velvoitteista.
74 §. Vesieläinten kuljetus. Vesiviljelyelainten terveysdirektiivin 13 artiklan mukaan jasenvaltioiden tulee huolehtia siitä, että
vesiviljelyeläinten kuljetuksissa sovelletaan
tarvittavia varotoimenpiteitä siten, ettei kuljetettavien elainten terveydentila muutu kuljetuksen aikana ja ettei kuljetus vaaranna kuljetettavien tai muiden vesielainten terveyttä.
Lisäksi jasenvaltioiden tulee varmistaa, että
kuljetuksen aikana tapahtuva vedenvaihto
suoritetaan vain paikoissa, joissa se voidaan
tehdä turvallisesti.
Direktiivin täytäntöön panemiseksi pykalan
1 momentissa ehdotetaan saadettavaksi velvollisuuksia toimijalle, joka kuljettaa vesielaimia 41 §:n mukaisesti luokiteltujen alueiden välillä tai Suomen valtion rajojen yli.
Suomeen valtion rajat ylittavassa vesielainten
kuljetuksessa kuljetussailiön vesi voitaisiin
pykalan mukaan vaihtaa vain hyvaksytyssa
kuljetussailiöiden vedenvaihtopaikassa. Vesieläinten kuljettamista koskevista velvoitteista kuten vedenvaihtopaikan hyvaksymisesta säädetään nykyisin eläintautilain nojalla
annetuissa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksissa. Hyväksyntää koskevan velvoitteen säilyttämistä on pidettävä valttamattömana, jotta vedenvaihtopaikoille asetettavien
vaatimusten täyttyminen voitaisiin varmistaa
ja jotta Suomi pystyisi täyttämään direktiivin
mukaiset, vedenvaihtopaikkojen turvallisuuden takaamista koskevat velvoitteensa.
Pykalän 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia saannöksia vesielainten kuljetuksen aikana tapahtuvaan vedenvaihtoon
liittyvistä menettelyista.

75 §. Eläimistä saatujen tuotteiden kuljetus. Pykalassa saadettaisiin, että eläimistä
saatujen tuotteiden tai muiden tavaroiden,
esineiden tai aineiden kuljetukseen kaytetty
kuljetustila tulee lastin purkamisen jälkeen
puhdistaa ja desinfioida silloin, kun kuljetettavat tuotteet, esineet tai aineet ovat omiaan
aiheuttamaan vastustettavien tai uusien vakavien eläintautien leviämisen vaaraa. Kuljetustilalla tarkoitetaan kuljetusvälineen sitä
osaa, joka on varattu kuljetettaville tuotteille,
esineille tai aineille, ei sen sijaan esimerkiksi
kuorma-auton ohjaamoa. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia saannöksia puhdistuksesta ja desinfektiosta seka kaytettavista desinfektioaineista.
76 8. Kuljetusajoneuvojen clesinjointipaikkojen j a ktiljetussäiliöiden veclenvaihtopaikkojen hyväksyminen. Pykalassa saadettaisiin
ehdotetuissa 73 ja 74 §:ssa ja voimassa olevissa asetuksissa edellytetysta kuljetuselainten desinfiointipaikkojenja kuljetussailiöiden
vedenvaihtopaikkojen hyvaksynnasta. Hyväksyntä voitaisiin myöntää esimerkiksi
huoltoasemalle, jossa useat eri toimijat kayvat desinfioimassa ajoneuvoja tai suorittamassa vedenvaihdon. Estettä ei myöskaan
olisi sille, että maan rajat ylittävää kauppaa
harjoittava toimija tai kuljetusyritys hakisi
hyväksyntää vain omassa käytössään olevalle
desinfiointi- tai vedenvaihtopaikalle. Pykalan
1 momentin mukaan aluehallintovirasto hyväksyisi kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikan tai kuljetussailiöiden vedenvaihtopaikan
hakemuksesta.
Pykalan 1 momenttiin ehdotetut desinfiointipaikan hyväksymisen edellytykset liittyisivät lähinnä desinfiointipaikan asianmukaiseen sijaintiin, rakenteisiin, varusteluun ja
hoitoon seka sen toiminnassa syntyvien jatevesien ja jätteiden asianmukaiseen kasittelyyn. Hyväksyminen edellyttäisi, että kuljetusajoneuvot olisi mahdollista pestä ja desinfioida tehokkaasti ja turvallisesti siten, että
eläintaudit eivät pääsisi leviämaan desinfiointipaikan ulkopuolelle. Kuljetussailiöiden
vedenvaihtopaikan hyväksymistä koskevat
edellytykset koskisivat paitsi paikan sijaintia
ja poistoveden kasittelya myös vedenoton
asianmukaistaja rjestamista.
Pykalan 2 momentissa saadettäisiin hakemuksen sisällöstä ja liitteistä. Desinfiointi-

lakien nojalla, mutta tällöin toimintaa sääntelevät näiden lakien laboratoriotoimintaa koskevat saannökset. Eläintautilain nojalla tutkitaan paaosin eläimistä tai niiden eritteistä
otettuja naytteita, mutta lain mukaiseen valvontaan voi liittyä myös tuotantoympäristösta, elintarvikkeista tai rehuista otettujen näytteiden tutkimista. Sovellettavan lain määräisi
toiminnan tarkoitus eli se, liittyykö näytteiden tutkiminen elintarvike- tai rehulain nojalla toteutettavaan valvontaan vai ei. Eläintautilain laboratorioita koskevat saannökset olisivat muilta osin yleisiä eli kattaisivat valvontanäytteiden tutkimisen ohella muutkin
vastustettavien elaintautien varalta tehtävät
laboratoriotutkimukset.
Näytteiden tutkimisen lisaksi pykalä kattaisi toiminnan, jossa eläintaudin aiheuttajamikrobia käsitellään tieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Koska tällaiseen toimintaan ei toisin kuin näytteiden tutkimiseen liity analyysimenetelmien ja tutkimustuloksen luotettavuuden varmistamiseen liittyvia tarpeita,
vaan laboratoriotoiminnan sääntelyllä pyriLaboratoriot
12 luku
tään ainoastaan estämään elaintautien leviä77 5. Vastustettavien elaintautien laborato- minen, laboratorion hyväksymistä koskeva
riot. Ehdotetun pykalän 1 momentin mukaan vaatimus olisi perusteltua rajata ainoastaan
laboratorioilta, jotka tutkivat naytteita vastus- laboratorioihin, joissa tutkitaan vakavimpien
tettavien elaintautien varalta, edellytettäisiin elaintautien eli helposti leviävien tai vaaralelaintautien leviämisen estämiseksi ja tutki- listen elaintautien aiheuttajamikrobeja. Hymustoiminnan laadun ja pätevyyden varmis- väksyttyjen laboratorioiden lisaksi Elintarvitamiseksi viranomaisen hyväksyntaa. Ilman keturvallisuusvirasto voisi harjoittaa mainithyväksyntää tutkimuksia voitaisiin suorittaa tuja tauteja koskevaa tieteellistä tutkimuskansallisessa vertailulaboratoriossa sekä toimintaa.
78 5. Vastustettavien elaintautien kansalliElintarviketurvallisuusvirastossa silloinkin,
kun se ei toimi kansallisena vertailulaborato- nen vertailulaboratorio. Pykalan mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto toimisi vastusriona.
Laboratorioiden hyväksyntaa on edellytetty tettavien elaintautien kansallisena vertailulamyös voimassa olevan eläintautilain aikana, boratoriona. Kansallisista vertailulaboratoritosin toimintaa koskeva sääntely on ollut oista ja niiden tehtävistä säädetään rehu- ja
paaosin asetustasoista. Hyväksyntää on kui- elintarvikelainsäädännön seka eläinten tertenkin vaadittu vain tutkittaessa viranomais- veytä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen
naytteita tai terveysvalvontaan liittyviä toimi- mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta
joiden ottamia naytteita, ei sen sijaan tutkit- virallisesta valvonnasta annetussa Euroopan
taessa toimijoiden vapaaehtoisesti esimerkik- parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
si eläinkauppaa varten ottamia naytteita. N:o 88212004, jäljempänä valvonta-asetus,
Viimeksi mainittuja naytteita on tutkittu sekä eläintautikohtaisissa direktiiveissä. Kanmuissa kuin hyväksytyissä laboratorioissa sallisilla vertailulaboratorioilla tarkoitetaan
laboratorioita, jotka jäsenvaltioiden on uniokuitenkin vain harvoin.
Pykalan 1 momentin vaatimukset eivät nin lainsäädännön mukaan nimettävä tiettykoskisi elintarvikelaissa tai rehulaissa tarkoi- jen unionissa vastustettavien elaintautien
tettuja naytteita. Eläintautien aiheuttajia ku- osalta vastaamaan eläintautia koskevien laboten salmonellaa tutkitaan myös mainittujen ratoriotutkimusten laadun valvonnasta kan-

tai vedenvaihtopaikka hyväksyttäisiin, jos
hyväksymistä koskevat edellytykset täyttyisivät. Hyväksymistä koskevassa päätöksessä
voitaisiin asettaa elaintautien leviämisen estämiseksi välttämättömiä ehtoja. Momentissa
säädettäisiin toimijalle lisaksi velvollisuus
ilmoittaa hyväksytyssä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista viipymättä
aluehallintovirastolle.
Pykalän 3 momentin mukaan kunnaneläinlääkäri valvoisi hyväksyttyjä desinfiointi- ja
vedenvaihtopaikkoja ja voisi suorittaa niissä
tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ne
edelleen täyttävät hyvaksymiselle säädetyt
edellytykset ja että hyväksymispäätöksessä
asetettuja ehtoja noudatetaan. Pykalän 4
momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä desinfiointi- ja vedenvaihtopaikkojen
hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä.

sallisesti. Eläintautivalvonnan kyseessä ollen
kansallinen vertailulaboratorio usein myös
tekee kansalliset laboratoriotutkimukset itse,
koska tutkimuksia tehdään suhteellisen vähän
ja koska niitä koskevien menetelmien standardointi ei ole niin pitkalla kuin esimerkiksi
elintarvikeanalyyseja koskevien menetelmien
standardointi.
Valvonta-asetuksessa tarkoitettuja kansallisia vertailulaboratorioita koskevat valvontaasetuksen 12 artikian 2 ja 3 kohdassa esitetyt
vaatimukset, jotka edellyttävät, että laboratorioiden on toimittava ja ne on arvioitava ja
akkreditoitava standardien EN ISOIIEC
17025, EN 45002 ja EN 45003 mukaisesti ottaen huomioon yhteisön lainsäädännössä eri
testausmenetelmille vahvistetut kriteerit.
Valvonta-asetuksen tarkoittamien kansallisten vertailulaboratorioiden on tehtävä yhteistyötä yhteisön vertailulaboratorion kanssa,
koordinoitava maarityksista vastaavien kansallisten laboratorioiden toimintaa asetuksen
11 artiklan mukaisesti, järjestettävä tarvittaessa näiden välisiä vertailutestejä seka varmistettava, että yhteisön vertailulaboratorion
tarjoamat tiedot valitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja kansallisille laboratorioille.
Eläintautien vastustamista koskevissa direktiiveissa on taudinaiheuttajakohtaisia saannöksia käytettävistä diagnoosimenetelmistä,
laboratorioiden
turvallisuusjarjestelmista,
osallistumisesta yhteisön vertailulaboratorion
ja rjestamiin vertailutesteihin ja muuhun laadunvalvontatyöhön seka tietojen sailyttamisesta ja raportoinnista.
Pykalän 2 momentin mukaan vertailulaboratoriotoiminta voitaisiin tiettyjen elaintautien osalta järjestää Elintarviketurvallisuusviraston sijasta ulkomaisessa laboratoriossa.
Tämä olisi mahdollista sellaisten tautien kyseessä ollen, joiden esiintyminen Suomessa
on erittäin epätodennäköistä ja joiden osalta
vertailulaboratorio-toiminnan j ärjestaminen
Suomessa ei siksi olisi esimerkiksi kustannussyistä tarkoituksenmukaista. Näissä tapauksissa maa- ja metsätalousministeriö nimeaisi vertailulaboratorioksi tehtavaan soveltuvan ulkomaisen laboratorion. Ennen nimeamispaatösta sen tulisi kuulla Elintarviketurvallisuusvirastoa.
79 8. Laboratorion hyvakrymisen edellytykset. Pykälän 1 ja 2 momentissa saadettaisiin laboratorioiden hyväksymisen edellytyk-

sistä. Kaikkien hyväksyttävien laboratorioiden tulisi olla teknisesti päteviä, ja niiden olisi kyettävä tuottamaan luotettavia tuloksia.
Laboratorion henkilökunnalla olisi oltava
tehtävän edellyttämä koulutus ja patevyys, ja
näytteiden tutkimisesta vastaavalla henkilöllä
tulisi olla tehtavaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava pätevyys. Pätevyydellä
tarkoitetaan muun muassa työhön perehtyneisyytta. Henkilökunnan pätevyydestä voitaisiin saataa tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Muut laboratorioita koskevat vaatimukset
riippuisivat tutkittavista naytteista ja elaintaudeista. Kaikilta naytteita tutkivilta laboratorioilta edellytettaisiin kirjallista laatujärjestelrnaa. Helposti leviävien tai vaarallisten
eläin-tautien varalta otettuja naytteita tai
mainittujen tautien taudinaiheuttajarnikrobeja
tutkivilla laboratorioilla tulisi olla tautisuojausjarjestelma eli kirjallisesti dokurnentoitu ja rjestelma sen varmistamiseksi, ettei
taudinaiheuttaja pääse siirtymään laboratorion ulkopuolelle. Ehdotetun lain mukaista viranomaistoimintaa varten otettuja naytteita
seka pakollisen terveysvalvonnan piiriin kuuluvia omavalvontanäytteitä tutkivalta laboratoriolta edellytettaisiin lisaksi valvontaasetuksen 12 artikian 2 kohdan mukaisten
vaatimusten tayttymista. Näiden vaatimusten
mukaan laboratoriolta vaaditaan muun muassa akkreditointia. Pakollisen terveysvalvonnan piiriin kuuluvia viranomais- tai omavalvontanaytteita zoonoosien varalta tutkivilta
laboratorioilta edellytettaisiin lisaksi zoonoosiasetuksen 12 artikian 2 kohdan vaatimusten tayttymista. Nämä vaatimukset koskevat vertailutesteihin osallistumista.
Laboratorioiden laatu- ja tautisuojausjärjestelmalle asetettavista vaatimuksista voitaisiin
saataa tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
80 §. Hyvakrymismenettely ja laboratorioiden valvonta. Elintarviketurvallisuusvirasto
hyväksyisi laboratoriot hakemuksesta. Pykalassa saadettaisiin hyvaksymishakemuksen
sisällöstä seka hyväksymistä koskevasta paatöksesta. Lisäksi saadettaisiin Elintarviketurvallisuusviraston velvollisuudesta valvoa ja
tarvittaessa arvioida hyväksyttyja laboratorioita seka laboratorion velvollisuudesta ilmoittaa toimintaansa koskevista muutoksista.
Näitä olisivat ainakin muutokset hyvaksymi-

sen edellytyksiä koskevissa seikoissa kuten
laatujarjestelmässä, tautisuojausjärjestelmassä tai henkilökunnan koulutuksessa. Laboratorion olisi ilmoitettava Elintarvikevirastolle
myös toimintansa keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia saannöksiä laboratorioiden hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä sekä hyväksyttyjen
laboratorioiden valvonnasta.
81 5. Ilmoitettavien elaintautien laboratoriot. Ehdotetussa pykälässä säädettaisiin niitä
laboratorioita koskevista vaatimuksista, jotka
tutkisivat näytteitä ilmoitettavien elaintautien
varalta. Vaatimukset ovat perusteltuja sen
varmistamiseksi, että myös ilmoitettavien
elaintautien tutkimisessa käytetään asianmukaisia menetelmiä. Ilmoitettavien elaintautien
laboratorion tulisi käyttää tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä, olla teknisesti pätevä ja tuottaa luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla tulisi olla tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys.
Pykalassä mainituille laboratorioille säadettäisiin lisaksi toimintaansa koskeva ilmoitusvelvollisuus. Velvollisuus olisi voimassa
olevaan lainsäädäntöön nähden uusi. Sitä on
kuitenkin pidettävä välttämättömänä laboratorioiden toiminnan seuraamiseksi ja valvomiseksi. Ilmoitus tulisi tehdä ennen ilmoitettavia elaintauteja koskevan tutkimustoiminnan aloittamista. Ilmoituksen sisallösta ia ilmoituksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä voitaisiin saataa tarkemmin maaja metsatalousministeriön asetuksella.
Ilmoitusmenettely ei olisi hyvaksymismenettelyn kaltainen prosessi, jossa mainittujen
vaatimusten täyttyminen arvioitaisiin, vaan
toiminnan käynnistämiseen riittäisi pelkkä
ilmoituksen jättäminen. Ehdotetun pykälän
mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto valvoisi ilmoitettavien elaintautien laboratorioita ja voisi sitä kautta tarvittaessa puuttua
toimintaan mahdollisesti liittyviin epäkohtiin.
82 5. Tutkimustietojen j a eristettyjen mikrobikantojen toimittaminen. Pykalän 1 momentin mukaan hyväksytyn laboratorion ja
ilmoitettavien elaintautien laboratorion tulisi
toimittaa tutkituista naytteista eristamiensä
vastustettavia tai ilmoitettavia elaintauteja
aiheuttavien mikrobien kannat kansalliseen
vertailulaboratorioon jatkotutkimuksia tai
säilyttämistä varten. Pykalän 2 momentin

mukaan mainitun laboratorion tulisi lisaksi
Elintarviketurvallisuusvirastolle
toimittaa
säännöllisesti tietoja vastustettavien ja ilmoitettavien elaintautien varalta tutkittujen naytteiden määristä ja tutkimustuloksista elainryhmittäin. Toimitettavat tiedot olisivat paäosin eläintautitilanteen seuraamiseksi kerättävää tilastotietoa, joka ei sisältäisi henkilötietoja eikä pitopaikkoja tai toimijoita koskevia tunnistetietoja. Pakolliseen terveysvalvontaan kuuluvien tutkimusten osalta voitaisiin kuitenkin valvonnan tukemiseksi kerätä
myös tietoja, jotka voidaan yhdistää pitopaikkoihin. Maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella voitaisiin pykalan mukaan saataa
tarkemmin eläintaudeista, joiden osalta mikrobikannat tai tiedot olisi toimitettava sekä
toimitettavien tietojen sisallösta. Elintarviketurvallisuusvirasto voisi antaa määräyksiä
mikrobikantojen ja tietojen toimittamistavasta.
13 luku

Viranomaiset ja niiden tehtavat

83 5. Maa- j a metsätalousministeriö. Pykalän mukaan eläintautilain ja sen nojalla annettujen saannösten täytäntöönpanon ja noudattamisen ylin ohjaus ja valvonta kuuluisivat voimassa olevan lain tapaan maa- ja metsätalousministeriölle. Lain saannösten lisaksi
ministeriön toimivalta koskisi lain nojalla
täytäntöön pantavien Euroopan unionin saädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.
84 5. Elintawiketuwallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirastolla lain mukaisena
keskushallinnon viranomaisena olisi pykalan
1 momentin mukaan yleinen velvollisuus
suunnitella, ohjata, kehittää ja valvoa valtakunnallisesti elaintautien vastustamistyöta.
Tämän lisaksi virasto suorittaisi sille laissa
nimenomaisesti osoitetut muut tehtävät, joista säädettäisiin osin ehdotetun pykalan 2 ja 3
momentissa, osin taas muissa lain säännöksissä.
Momentin 1 kohdassa säädettäisiin kansallisen eläintautivalmiuden ylläpitoon ja valtakunnalliseen valmiussuunnitteluun liittyvistä
Elintarviketurvallisuusviraston velvollisuuksista. Eläintautivalmiuden kannalta olennainen on myös 1 momentin 2 kohdan säännös,
jonka mukaan Elintarviketurvallisuusviraston
tulisi järjestää helposti leviävien ja vaarallis-

ten elaintautien diagnostiikkaan liittyvien kiireellisten tehtävien hoitaminen myös virkaajan ulkopuolella. Voimassa olevaan lainsaadantöön ei sisälly vastaavaa velvollisuutta
laboratoriotoimintaa koskevan valmiuden ylläpitoon iltaisin, viikonloppuisin ja pyhapaivina, mutta kaytännössa valmius on jo olemassa sitä kautta, että eräillä esimiesasemassa toimivilla Elintarviketurvallisuusviraston
virkamiehillä on valttamattöman elaintautitilanteeseen liittyvän syyn vuoksi velvollisuus
työskennellä tarvittaessa myös muulloin kuin
virka-aikana. Mainittu järjestely tai jokin
senkaltainen henkilökunnan varallaoloon liittyvä ja rjestely olisi ehdotetun velvoitteen
täyttämiseksi riittävä, sillä saannös ei edellyttäisi Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriohenkilökunnan jatkuvaa paikallaoloa.
Pykalan 1 momentin 3 kohdan mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto vastaisi elaintauteihin liittyvästä tilastoinnista ja raportoinnista. Tahan kuuluu muun muassa Euroopan komissiolle, EFSA:lle ja 0IE:lle toimitettavien tilastojen ja raporttien laatiminen
seka yleisten Suomen tautitilannetta kuvaavien tilastojen tuottaminen Suomen viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön. Momentin 4 kohdan mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto vastaisi lisaksi lain taytantöönpanoon
liittyvan koulutuksen järjestämisestä kunnanelainlaakareille. Elintarviketurvallisuusvirasto järjestää kunnaneläinlääkäreille elaintautivalmiutta ja taudinpurkauksissa suoritettavia
toimenpiteitä koskevaa koulutusta, ja halukkaat valmiuskoulutusta saaneet eläinlääkärit
on merkitty Elintarviketurvallisuusviraston
pitämään luetteloon niin sanotuiksi valmiuselainlaakareiksi. Mainitun valmiuskoulutuksen lisaksi kunnanelainiaäkareille tulisi tarpeen mukaan järjestaa myös elaintautiseurantaan liittyvää tai muuta naytteenottokoulutusta seka muuta sellaista koulutusta, joka on
tarpeen kunnanelainiaakärille säädettyjen
valvontatehtävien kuten eläinten tai tuotteiden maan rajat ylittavaan kauppaan liittyvien
tarkastusten seka sperman keraysasemien ja
vesiviljelylaitosten valvonnan asianmukaisen
hoitamisen varmistamiseksi. Koulutusta tulisi
järjestää erityisesti säännösten tai toimintatapojen kuten näytteenottomenetelmien muuttuessa. Lainkohdassa saadettaisiin lisaksi
valmiuseläinlääkäreitä koskevan luettelon pitämisestä.

Ehdotettu pykalan 1 momentin 5 kohdan
säannös liittyy Euroopan unionin asetusten
taytantöönpanoon. Ehdotetulla lailla taytantöön pantavissa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksissa tai komission asetuksissa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena toimisi aina se valvontaviranomainen,
jolle tehtävä lain mukaan muutenkin kuuluisi. Näin ollen esimerkiksi sairastuneeksi
epäillyn eläimen tutkimisesta vastaisi kunnanelainlaakari riippumatta siitä, suoritetaanko toimenpide eläintautilain tai unionin lainsäädäntöön sisältyvän asetuksen nojalla. Samoin pitopaikkaa koskevat, eläintaudin leviämisen estämiseksi tehtavat päätökset antaisi aluehallintovirasto, ja pitopaikan elainten lopettamisesta päättaisi Elintarviketurvallisuusvirasto. Ehdotettua toimivaltaisten viranomaisten nimeamistapaa on pidettävä perusteltuna ottaen huomioon lailla taytantöön
pantavien unionin asetusten ja niiden sisaltamien, viranomaisten tehtavia koskevien
säännösten suuri määrä seka se, että suuri osa
unionin lainsaadantöön sisältyvistä asetuksista on komission asetuksia, joita annetaan
myös direktiivien nojalla ja joita muutetaan
tiheään tahtiin erityisesti unionin alueella
vallitsevan eläintautitilanteen muuttuessa.
Ehdotettu saatamistapa on mahdollinen
siksi, että unionin lainsaadantöön sisaltyvissa
asetuksissa ei muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta saadeta sellaisista tehtävistä, joista
ei saadettaisi myös ehdotetussa laissa ja joiden osalta toimivaltainen viranomainen ei siten kävisi ilmi lain viranomaistoimivaltuuksia koskevista saannöksista. Mainittujen
poikkeusten vuoksi ja silta varalta, että joitakin tällaisia tehtavia tulisi sisaltyrnaan tulevaisuudessa annettaviin unionin asetuksiin,
aluehallintovirastolla olisi ehdotetun 85 §:n
mukaan yleinen toimivalta suorittaa toimivaltaisena viranomaisena muut kuin Elintarviketurvallisuusvirastolle
tai
kunnanelainlääkärille saadetyt asetusten taytantöönpanoon liittyvät tehtavat.
Elintarvikelain mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto huolehtii elintarvikevalvonnasta
teurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa ja
niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Ehdotetun pykalän 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto vastaisi mainituissa teurastarnoissa ja laitoksissa myös elaintautien
vastustamistyösta lukuun ottamatta aluehal-

lintovirastolle lain mukaan kuuluvia tehtavia.
Nain ollen Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaisi teurastamojen osalta kaikki ne tehtavat, jotka lain mukaan muutoin kuuluisivat
kunnanelainlaakarille. Naita olisivat muun
muassa kunnanelainlaakareiden tehtäväksi
saadetyt tarkastukset ja näytteenotot. Aluehallintovirasto sen sijaan päättäisi teurastamoa koskevista kielloista ja rajoituksista seka
niitä koskevista poikkeusluvista. Voimassa
olevan elaintautilain 5 §:n mukaan elaintautivalvonnasta teurastamossa huolehtii tarkastuselainiaakari eli Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa oleva virkamies.
Elainlaakintähuoltolain 15 §:n 2 momentin
mukaan kunta voi ottaa Elintarviketurvallisuusviraston kanssa tekemallaan sopimuksella hoitaakseen elintarvikelain ja sen nojalla
annettujen säädösten mukaan Elintarviketurvallisuusvirastolle kuuluvan lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan. Ehdotettuun pykalaan sisältyisi rajaus, jonka mukaan
Elintarviketurvallisuusvirasto ei vastaisi
kunnanelainlaakarin sijasta elaintautien vastustamistyösta niissä teurastamoissa ja laitoksissa, joissa kunta suorittaisi lihantarkastuksen.
85 §. Aluehallintovirasto. Ehdotetun lain
mukaan aluehallintovirastolle keskitettäisiin
suurin osa laissa tarkoitettuihin hallintopaatöksiin, lupiin ja hyvaksymisiin liittyvää toimivaltaa. Nain selkeytettaisiin saäntelykokonaisuutta ja poistettaisiin kunnanelainlaakarin ja aluehallintoviraston toimivaltaan liittyvät paallekkäisyydet. Aluehallintovirastolla
olisi kuitenkin kunnanelainlaakarin tavoin
myös toimintojen valvontaan ja päätösten
taytantöönpanoon liittyviä tehtavia. Lisäksi
aluehallintovirastolla olisi keskeinen rooli
taudinpurkausten hallintaan liittyvien tehtavien johtamisessa.
Ehdotetun pykalan mukaan aluehallintovirasto, muualla laissa säädettyjen erityisten
tehtäviensä lisäksi, suunnittelisi, ohjaisi, valvoisi ja toteuttaisi elaintautien vastustamistyötä toimialueellaan. Se yllapitaisi toimialueensa eläintautivalmiuttaja laatisi toimialuettaan koskevia valmiussuunnitelmia elaintautien varalta. Aluehallintovirasto myös jarjestaisi tarvittavaa, lain taytäntöönpanoon liittyvää koulutusta kunnanelainlaakareille. Pykalan 1 momentissa luetelluista tehtavista vain
koulutuksen ja rjestamistehtava olisi voimas-

sa olevaan lainsäädäntöön nähden uusi, tosin
aluehallintovirasto on ja rjestanyt kunnanelainlaakareille koulutusta tarpeen mukaan
myös ilman erityistä lain säännöstä. Ehdotettu tehtävä taydentaisi 84 5:ssa Elintarviketurvallisuusvirastolle ehdotettua koulutuksen
jarjestamistehtavaa.
Pykalan 1 momentin 3 kohdan mukaan
aluehallintovirasto vastaisi toimivaltaisena
viranomaisena 3 4:ssa tarkoitettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten ja
komission asetusten mukaisista tehtavista silta osin kuin tehtavat eivät kuuluisi Elintarviketurvallisuusviraston tai kunnanelainlaakarin toimivaltaan. Ehdotusta on käsitelty
84 §:n perusteluissa.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin aluehallintovirastolle velvollisuus järjestää helposti leviavien ja vaarallisten elaintautien
torjuntaan ja tautitilanteen selvittämiseen liittyvien kiireellisten tehtavien hoitaminen virka-ajan ulkopuolella yhteistoiminnassa muiden aluehallintovirastojen kanssa. Paivystysvuorossa oleva aluehallintovirasto olisi paivystysaikana aluehallintovirastolle saadettyjen tehtavien osalta toimivaltainen koko paivystysalueella. Aluehallintovirastojen tulisi
sopia paivystysalueista ja paivystysvuorosta
keskenään.
Elintarviketurvallisuusvirasto
kuitenkin vahvistaisi aluehallintovirastojen
paivystysvuorot. Aluehallintovirastoissa toimivien laaninelainlaakareiden paivystysjarjestelyt ovat tähän mennessä perustuneet
elaintautilain 5 §:aan. Paivystysta varten maa
on jaettu kahteen paivystysalueeseen, Itä- ja
Länsi-Suomeen, ja kummallakin paivystysalueella on paivystänyt virka-ajan ulkopuolella kulloinkin yksi laaninelainlaakäri. Elintarviketurvallisuusvirasto on vahvistanut paivystysvuorot aluehallintovirastojen tekemän
esityksen pohjalta.
Pykälän 3 momenttiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsatalousrninisteriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä valmiussuunnitelmien sisällöstä.
86 8. Kunnanelainlaakari. Ehdotetun lain
mukaan kunnanelainlaakärilla olisi jatkossakin keskeinen merkitys elaintautien vastustarnistyösta huolehtivana paikallistason viranomaisena. Voimassa olevaan lainsaadantöön verrattuna kunnaneläinlääkärin tehtavat
olisivat kuitenkin laissa nykyistä selkeämmin

yksilöity, ja kunnaneläinlääkäriltä olisi poistettu useita hallintopäätösten tekoon ja lupaviranomaisena toimimiseen liittyvia tehtavia,
jotka nykyisin ovat osin paallekkaisia aluehallintoviraston tehtavien kanssa. Toisaalta
kunnaneläinlääkärille olisi puolestaan keskitetty eräitä sellaisia tehtavia, jotka voimassa
olevien säännösten mukaan kuuluvat kokonaan tai osaksi aluehallintovirastolle. Näitä
olisivat sperman keraysasemien, spermavarastojen seka alkioiden kerays- ja tuotantoryhmien valvonta, vesiviljelylaitosten valvonta, elainten ja tuotteiden unionin sisäiseen
kauppaan tai vientiin liittyvä valvonta seka
elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevien todistusten antaminen.
Pykalan 1 momentin mukaan kunnanelainlääkäri hoitaisi sille laissa saadetyt tehtävät.
Lisäksi kunnanelainiaakari vastaisi toimivaltaisena viranomaisena sellaisista 3 4:ssa tarkoitettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten ja komission asetusten mukaisista tehtävistä, jotka lain mukaan muutenkin
kuuluisivat sen tehtäviin.
Pykalan 2 momenttiin ehdotetaan sisallytettavaksi voimassa olevan eläintautilain
5 §:n 5 momenttia vastaava saannös, jonka
mukaan aluehallintovirasto voisi tarvittaessa
määrätä kunnaneläinlääkärin suorittamaan
erikseen määriteltyja, laissa kunnanelainlaakarille säädettyja tehtavia tämän toimialueen
ulkopuolella. Voimassa olevasta laista poiketen määräys voitaisiin kuitenkin antaa vain
helposti leviavan, vaarallisen tai uuden vakavan elaintaudin vastustamiseksi tai jos valvottavaa eläintautia esiintyisi poikkeuksellisen laajasti. Aluehallintoviraston tulisi maarata tehtävään ensisijaisesti valmiuselainlaakari. Ehdotettua säännöstä on pidettävä valttamattömana viranomaisresurssien riittävyyden varmistamiseksi taudinpurkauksissa.
Saannös kytkeytyy myös ehdotettuihin työvelvollisuutta koskeviin säännöksiin, joiden
nojalla taudintorjuntatehtäviin voitaisiin kriisitilanteissa saada työvoimaa maaraamalla
niihin muissa kuin viranomaistehtavissa toimivia eläinlääkäreitä. Perusoikeuksiin puuttuva työvelvollisuus olisi kohtuuton ilman
mahdollisuutta ottaa eläintautitehtäviä hoitavien viranomaisten voimavarat maksimaalisesti käyttöön tarvittaessa.
Normaalisti valtion viranomaisilla ei ole
kunnallisen itsehallinnon vuoksi suoraa maa-

raysvaltaa kunnan viranomaisiin nähden. On
kuitenkin otettava huomioon, että eläinlaakintahuoltolain mukaan eläintautivalvonta
kuuluu valtion vastuulle. Kunnan tehtävänä
on huolehtia kunnaneläinlääkäreille saadettyjen tai lain nojalla maarattyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä
alueellisen suunnitelman ja valtakunnallisen
ohjelman mukaisesti. Valtion viranomaisten
määräysvalta suhteessa kunnanelainiaakariin
ei siten eläintautivalvontaan liittyvien tehtavien osalta merkitse puuttumista kunnalliseen
itsehallintoon.
Pykalan 2 momentin mukaan kunnanelainlääkäreitä koskevaa määräysta annettaessa
olisi kuitenkin otettava huomioon kunnan
mahdollisuudet suorittaa lakisääteiset ja
muutkin tehtävänsä maarayksen voimassaolon aikana. Määräämällä kunnanelainlaakareita hoitamaan taudinpurkausten hallintaan
liittyvia kiireellisia tehtavia toisessa kunnassa
ei siten voitaisi olennaisesti vaikeuttaa kunnan mahdollisuuksia suoriutua esimerkiksi
elainlaakintahuoltolaissa tarkoitettujen elainlääkäripalvelujen tuottamisesta taikka elainsuojelulain mukaisesta elainsuojeluvalvonnasta. Toisaalta helposti leviävän, vaarallisen
tai vakavan elaintaudin leviämisen uhka
muodostaa sellaisen vaaran elaintenpidolle ja
elintarviketuotannolle koko maassa, että esimerkiksi elainlaakaripraktiikkaan liittyvien
kiireettömampien tehtavien hoitoa on voitava
tarvittaessa lykätä. Tilanteissa, joissa saannösta käytettäisiin, maassa voi myös olla laajemmin voimassa elainten kuljettamista ja pitopaikoissa tapahtuvia muita kuin valttamattömia käyntejä koskevia kieltoja tai rajoituksia, joten tavanomaisten kiireettömien tehtavien kuten terveydenhuoltokayntien suorittaminen ei välttämättä muutoinkaan olisi
maarayksen voimassaoloaikana mahdollista
taikka taudin leviamisvaaran vuoksi tarkoituksenmukaista.
Pykalän 2 momentissa saadettaisiin lisäksi
tilanteesta, jossa kunnaneläinlaakareita olisi
tarpeen määrätä suorittamaan tehtavia toisen
aluehallintoviraston toimialueella sijaitseviin
kuntiin. Tällaisessa tapauksessa maarayksen
tulisi perustua sen aluehallintoviraston pyyntöön, jonka toimialueelle kunnaneläinlääkäri
siirtyisi työskentelemään.
87 5. Valtuutettu tarkastaja. Pykalan 1
momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvi-

rasto voisi myöntaa oikeuden valtuutettuna sia. Valtuutetulla tarkastajalla ei olisi oikeuttarkastajana suorittaa kunnaneläinlääkärin si- ta mennä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloijasta tai apuna määrättyja tarkastuksiin, tut- hin.
kimuksiin ja naytteiden ottoon liittyviä tehtaPykalan 2 momentissa saadettaisiin, että
via. Tällaisia tehtavia voisivat olla pakolli- valtuutettu tarkastaja voisi suorittaa 1 moseen tai vapaaehtoiseen terveysvalvontaan, mentissa tarkoitettujen tarkastus-, tutkimuselainten rokottamis- tai kasittelyvelvollisuu- ja näytteenottotehtävien lisäksi myös valvonden valvontaan, seurantatutkimuksiin, elain- taviranomaisen hänelle osoittamia, lain taytautiepailyihin, sperman keraysasemien, tantöönpanoon liittyviä toimeenpanevia tehspermanvarastojen tai alkioiden kerays- tai täviä. Tällaisia toimeenpanevia tehtavia ovat
tuotantoryhmien valvontaan seka vyöhykkei- esimerkiksi elainten rokottaminen, kasittely
tä tai rajoitusalueita koskevien päätösten tay- ja lopetus. Koska perustuslain 124 § koskee
tantöönpanoon liittyvät tarkastukset ja tutki- vain julkisia hallintotehtäviä, toimeenpanon
mukset. Valtuutetun tarkastajan tehtäväksi teknisessa toteuttamisessa valvontaviranvoitaisiin tarvittaessa antaa myös elainnaytte- omaisen on tapauksesta riippuen mahdollista
lyiden tai elainten luontoon vapauttamisen kayttaa apunaan myös muita kuin valtuutukvalvontaan liittyvä tarkastus tai muu ehdote- sen saaneita henkilöitä.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin, että
tun lain 90 §:n nojalla suoritettava tarkastus.
Valtuutetulla tarkastajalla olisi kuitenkin oi- valtuutettu tarkastaja toimisi tehtävässään
keus suorittaa tarkastuksia ainoastaan pito- Elintarviketurvallisuusviraston valvonnassa.
paikoissa, ei esimerkiksi laboratoriossa tai Elintarviketurvallisuusvirasto voisi peruuttaa
sellaisessa elintarvikehuoneistossa, joka ei valtuutuksen siihen liittyvien ehtojen laiminlyönnin perusteella tai jos valtuutettu muuole pitopaikka.
Valtuutus voitaisiin myöntaa henkilölle, toin olennaisella tavalla rikkoisi tehtaviin liitjolla olisi tehtävän hoitamiseksi riittävä tar- tyviä velvoitteitaan. Ennen valtuutuksen pekastuksen tai tutkimuksen kohteena olevaa ruuttamista valtuutettua henkilöa tulisi huoeläinlajia seka eläintauteja ja eläintautien mauttaa puutteista ja antaa tälle siten mahvastustamistyöta koskeva ammattitaito. Jos dollisuus puutteiden korjaamiseen.
Pykalan 4 momentin mukaan valtuutettuun
tehtavaan sisältyisi toimenpiteita, joita vain
eläinlääkärinammatin harjoittajalla on elain- tarkastajaan sovellettaisiin rikosoikeudellista
lääkärinammatin harjoittamisesta annetun virkavastuuta koskevia säännöksiä. Pykalan
lain mukaan oikeus suorittaa, tehtavaan voi- 5 momentissa saadettaisiin, että valtuutetun
taisiin valtuuttaa ainoastaan eläinlääkäri. henkilön tulisi vaadittaessa esittää kirjallinen
Muita kuin mainittuja toimenpiteita sisalta- valtuutus.
viin tehtaviin voitaisiin valtuuttaa myös
88 5. Työvelvolliset laajan elaintautiepimuun alan ammattilaisia. Tarvetta olisi esi- demian sattuessa. Helposti leviävien elainmerkiksi kayttaa mehilaispesista esikotelo- tautien vastustamisesta annetun lain 2 §:ssa
mädän varalta otettavien naytteiden keraami- säädetään elainiaäkareiden työvelvoitteesta
sessa viranomaisen apuna mehilaisneuvojia niissä tilanteissa, joissa viranomaisten voitai muita mehilaisalan osaajia. Kalaviljelylai- mavarat eivät riita laajalle levinneen elaintosten tarkastuksissa saattaa olla tarpeen kulkutaudin vastustamiseen. Mainitun pykakayttaa apuna kaloihin erikoistunutta biolo- Iän mukaan maassa vakituisesti asuvat, alle
gia. Jos eksoottiseen lajiin kuuluvasta elai- 50-vuotiaat eläinlääkärit seka elainlaaketiemesta kuten matelijasta täytyy ottaa näytteitä, teen opiskelijat, joilla on väliaikainen oikeus
naytteenotossa voidaan tarvita tähän elainla- harjoittaa eläinlääkärinammattia, voidaan taljiin erikoistunutta elainiaakäria tai muuta löin Elintarviketurvallisuusviraston paatökhenkilöa.
sella määrätä hoitamaan tautitilanteen vuoksi
Valtuutus myönnettäisiin pykälän mukaan välttämättömiä eläinlääkärin tehtavia eninmääräajaksi, ja päätöksessä yksilöitäisiin se tään kahden kuukauden ajaksi.
Jotta elaintautiepidemioissa käytettävissä
tehtävä, jota valtuutus koskisi. Tarkastus-,
tutkimus- ja näytteenotto-oikeus voitaisiin olevan työvoiman riittavyys voitaisiin varmyös rajata koskemaan vain tiettyjä elainla- mistaa myös jatkossa, lakiin ehdotetaan otetjeja tai vain tiettyjä tarkastuksia ja tutkimuk- tavaksi säännökset nykyisenkaltaisesta työ-

velvollisuudesta. Työvelvollisuus koskisi
maassa vakituisesti asuvia laillistettuja elainlääkäreitä, voimassa olevasta laista poiketen
myös 50 vuotta täyttäneitä. Lisaksi velvollisuuden piiriin kuuluisivat elainlaaketieteen
opiskelijat, joilla on oikeus harjoittaa valiaikaisesti eläinlääkärinammattia. Työmääräys
voitaisiin nykyiseen tapaan antaa tilanteessa,
jossa helposti leviävä eläintauti olisi levinnyt
maassa laajalle alueelle eivätkä valvontaviranomaisten voimavarat riittäisi sen vastustamiseen. Määräys voisi koskea kyseessä
olevan tautitilanteen vuoksi välttämättömiä
eläinlääkärin tehtavia, ja määräyksen saanut
voisi ilman erillista valtuutusta suorittaa sellaisia tarkastuksia, tutkimuksia ja naytteenottoja seka lain täytantöönpanoon liittyviä toimeenpanevia tehtavia, joita 87 §:n mukaan
voidaan antaa valtuutetun tarkastajan tehtaväksi. Eläinlääkäri tai eläinlääketieteen opiskelija voitaisiin kuitenkin määrätä suorittamaan vain sellaisia tehtavia, joita hän kohtuudella pystyisi tekemään ottaen huomioon
hänen koulutuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa ja perhesuhteensa.
Työmääräyksen antaisi Elintarviketurvallisuusvirasto. Työskentelyajan kokonaiskesto
voisi olla enintään kaksi kuukautta, minkä lisäksi pykalassa saadettäisiin, että työtä voitaisiin määrätä tehtäväksi enintään kaksi
viikkoa kerrallaan. Tehtävien suorittamisesta
maksettaisiin Elintarviketurvallisuusviraston
määräämä kohtuullinen palkkio valtion varoista. Pykälässä täsmennettaisiin lisäksi, että
työvelvollisen aikaisempi palvelussuhde ei
katkeaisi työmääräyksen johdosta.
Pykälän 2 momentissa saadettäisiin, että
työvelvolliseen sovellettaisiin lisaksi, mitä
87 §:n 4 momentissa säädetään valtuutetun
tarkastajan rikosoikeudellisesta vastuusta.
Työvelvollisen tulisi tehtavia hoitaessaan tarvittaessa esittää työmääräys.
89 5. Taudintorjunnanjohtaminen ja ohjaus. Pykalän 1 momentissa saadettäisiin taudintorjunnan johtamisesta. Aiuehallintovirastolla olisi vastustettavan tai uuden vakavan
elaintaudin taudinpurkauksissa alueellaan
taudin torjuntaa ja sen leviamisen estämistä
koskeva johtovastuu. Aiuehallintovirastojohtaisi taudinpurkauksen hallintaan osallistuvien kunnaneläinlääkäreiden toimintaa riippumatta siita, toirnisivatko kunnanelainlääkarit
omalla virka-alueellaan vai olisiko heidät

osoitettu
taudintorjuntatehtäviin virkaalueensa ulkopuolelle. Jos taudintorjuntaan
osallistuisi kunnaneläinlääkäreitä usean aluehallintoviraston alueelta, johtovastuu olisi aina sillä aluehallintovirastolla, jonka alueella
torjuntatoimet suoritettaisiin. Jos taudintorjuntaan osallistuisi valtuutettuja tarkastajia
tai työvelvollisia, aluehallintovirasto johtaisi
myös näiden toimintaa. Lisaksi aluehallintovirasto johtaisi teurastamoissa, riistan kasittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa
laitoksissa työskentelevien tarkastuselainlaakareiden toimintaa silta osin kuin kyse olisi
taudin torjuntatehtävistä, jotka mainitun laitoksen ulkopuolella suorittaa kunnanelainlääkäri. Ehdotettu saannös olisi voimassa
olevaan lakiin nähden uusi. Helposti leviävän
elaintaudin torjunnan koordinointi ja johtaminen kuuluvat aluehallintovirastolle kuitenkin jo nyt, sillä virasto toimii lakia alemmanasteisten säännösten perusteella Euroopan unionin saadöksissa tarkoitettuna paikallisena taudintorjuntakeskuksena. Aiuehallintovirastolla on lisaksi keskeinen rooli vaarallisten ja valvottavien eläintautien leviämisen
estämisessä.
Jäsenvaltiolla on velvollisuus perustaa kansallinen ja paikallinen taudintorjuntakeskus
joidenkin helposti leviävien elaintautien kuten klassisen ja afrikkalaisen sikaruton seka
suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksissa. Ehdotus lähtee siita, ettei taudinpurkauksessa
perusteta uusia viranomaisia, vaan valvontaviranomaiset toimivat tarvittaessa kansallisena tai paikallisena taudintorjuntakeskuksena
olemassa olevilla resursseilla. Taudintorjuntakeskukselle ei säadettaisi laissa toimivaltaa, vaan viranomaiset päättaisivat itse
siita, tarvitaanko kriisitilanteita varten muutoksia viranomaisen sisäiseen toimivallanjakoon.
Paikallisen taudintorjuntakeskuksen tulee
unionin säädösten mukaan olla toimintavalmiudessa huolehtimaan elaintaudin vastustamiseksi vaadittavista toimenpiteistä viipymättä. Taudintorjuntakeskuksella tulee olla
taudin torjuntaa varten tarvittavat välineet ja
laitteet, tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja
yhteydet viranomaisrekistereihin seka sellaiset luettelot, kartat ja selvitykset, joiden avulla toimijoiden tunnistaminen, raatojen turvallinen havittaminen, eläintautia levittävien
eläinten ja tuotteiden jaljittäminen seka vyö-

valvontaviranomaisen tarkastus- ja naytteenotto-oikeudesta. Pykalan 1 momenttiin
sisältyisi lisäksi yleinen saannös valvontaviranomaisen tarkastusoikeudesta tilanteissa,
joissa olisi aihetta epäillä rikottavan ehdotettua lakia, sen nojalla annettuja saannöksia,
määräyksiä tai hallintopaatöksia taikka lailla
täytäntöön pantavia unionin säädöksiä tai
niiden nojalla annettuja hallintopaatöksia. Lisäksi 1 momentissa saadettaisiin, että tarkastus voitaisiin suorittaa ilman mainittua epailyakin 2 tai 4-6 luvussa saadettyjen, elaintaudin ennaltaehkäisyyn, leviämisen estamiseen tai torjuntaan liittyvien velvoitteiden,
kieltojen, ehtojen tai rajoitusten taikka 1 1 luvussa tarkoitettujen, elainten kuljettamista
koskevien säännösten noudattamisen valvomiseksi. Ilman epailya rikkomuksesta voitaisiin suorittaa tarkastus esimerkiksi lain
7 §:ssa saadettyjen taudeilta suojautumiseen
liittyvien velvoitteiden taikka elainnayttelyjen tai eläinten luontoon vapauttamisen valvorniseksi. Pitopaikan tautisuojauksen asianmukaisuus voitaisiin tarkastaa esimerkiksi
muun lain mukaisen tarkastuksen yhteydessa.
Pykälässä tarkoitetun tarkastuksen suorittaisi tehtävästä riippuen joko kunnanelainlääkäri tai aluehallintovirasto. Kuitenkin
myös Elintarviketurvallisuusvirastolla olisi
ehdotettu tarkastusoikeus, sillä tiettyjen tehtävien kuten harvinaisimpien tautien kliinisten oireiden arvioinnin osalta Elintarviketurvallisuusvirasto saattaa olla valvontaviranomaisista ainoa, jolla on tarkastuksen suorittamiseksi riittävä asiantuntemus. Muun kuin
rikkomusta koskevaan epäilyyn perustuvan
tarkastuksen voisi suorittaa myös valtuutettu
tarkastaja tai työvelvollinen.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin tarkemmin tarkastus- ja näytteenotto-oikeuden
sisällöstä. Tarkastuksen suorittajalla olisi oikeus paasta tiloihin, joissa eläimiä ja elaimista saatuja tuotteita ja niitä koskevia asiakirjoja käsitellään, käytetään, kuljetetaan tai sailytetaän seka tutkia kaikki valvonnan kannalta
merkitykselliset seikat kuten tilat, eläimet ja
asiakqat. Valvontaa varten tarpeellisia naytteitä voitaisiin ottaa maksutta. Pykalan 3
14 luku
Valvonta, tarkastukset ja tiemomentin mukaan valvontaviranomaisella
tojen julkisuus
olisi tarkastusta varten oikeus paasta elaintauteja tutkivaan tai taudin aiheuttajamikro90 5. Tarkastus- j a näytteenotto-oikeus. beja kasittelevaän laboratorioon ja tarkastaa
Ehdotettuun lakiin sisältyy useita saannöksia valvonnan kannalta merkitykselliset seikat

hykkeilla noudatettavien rajoitusten valvonta
on mahdollista. Lisäksi taudintorjuntakeskuksen tulee varautua taudinpurkauksesta
johtuvaan työvoiman tarpeeseen. Ehdotuksen
mukaan aluehallintovirasto toimisi nykyiseen
tapaan paikallisena taudintorjuntakeskuksena.
Pykalan 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaisi ja valvoisi aluehallintoviraston toimintaa vastustettavan tai uuden vakavan eläintaudin havittamiseksi ja leviämisen estämiseksi. Jos taudinpurkaus
edellyttäisi toimenpiteitä usean aluehallintoviraston toimialueella, Elintarviketurvallisuusvirasto vastaisi tilannekuvan yllapitamisesta ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pykälän 2 momenttiin sisaltyisi myös saannös,
jonka mukaan Elintarviketurvallisuusvirastolla olisi tarvittaessa oikeus antaa aluehallintovirastolle taudintorjuntaa koskevia käskyjä
seka oikeus ottaa taudintorjunnan johtovastuu aluehallintovirastolta. Otto-oikeutta voitaisiin käyttää vain, jos taudin tehokas torjunta ja leviämisen estäminen muutoin vaarantuisi.
Elintarviketurvallisuusvirasto toimisi pykaIän 2 momentin mukaan Euroopan unionin
saädöksissa tarkoitettuna kansallisena taudintorjuntakeskuksena helposti leviävän elaintaudin yhteydessa. Kansallisen taudintorjuntakeskuksen tehtäväksi säädetään elaintautikohtaisissa direktiiveissa muun muassa paikallisten taudintorjuntakeskusten toiminnan
ohjaus ja valvonta, henkilöstön ja muiden
voimavarojen osoittaminen paikallisiin taudintorjuntakeskuksiin, tiedon välittäminen
komissiolle, muille jasenvaltioille ja kansallisille toimijoille, yhteydenpito taudin diagnosoinnista vastaaviin laboratorioihin seka
yhteydenpito sanomalehtiin ja muihin viestimiin.
Pykalan 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa unionin säädösten täytäntöönpanon edellyttämiä tarkempia säännöksiä paikallisen ja
kansallisen taudintorjuntakeskuksen tehtavista.

kuten laboratorion tilat ja tutkimusvälineet
seka laboratorion laatu- ja tautisuojausjarjestelmat.
Pykalan 4 momentti koskisi pysyvaisluonteiseen asumiseen kaytettavassa tilassa suoritettavaa tarkastusta. Asunto tai muu vastaava,
pysyvaisluonteiseen asumiseen käytettävä tila kuuluu perustuslaissa suojatun koti-rauhan
piiriin. Mainitussa tilassa tarkastuksen saisi
suorittaa vain viranomainen, ja tarkastus voitaisiin suorittaa asukkaan tahdon vastaisesti
vain, jos olisi aihetta epäillä elaimista vastuussa olevan tai muun laissa tarkoitetun
toimijan syyllistyneen vankeusuhkaiseen rikokseen tai sellaiseen ehdotetussa laissa tarkoitettuun eläintautirikkomukseen,josta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten tai
eläinten terveydelle. Tarkastuksen tulisi
myös olla välttämätön rikoksen tai rikkomuksen selvittamiseksi.
91 5. Tiedonsaantioikeus. Ehdotuksen mukaan valvontaviranomaisella, valtuutetulla
tarkastajalla seka työvelvollisella olisi oikeus
saada elaimista ja pitopaikoista vastuussa
olevilta toimijoilta tehtäviensä suorittamiseksi valttamattömat tiedot ja asiakqat. Velvollisuus koskisi elaintenpitajien lisäksi myös
muita sellaisia toimijoita, joita laissa tai lailla
taytantöön pantavissa unionin saadöksissa
saadetyt velvoitteet koskevat, esimerkkinä
mainittakoon alkioiden keräystä, sperman varastointia, elaimista saatujen tuotteiden rajat
ylittävää kauppaa taikka perkaamotoimintaa
harjoittavat henkilöt tai yritykset. Pykalan 2
momentin mukaan valvontaviranomaisella
olisi lisäksi oikeus saada 1 momentissa tarkoitettujen tehtavien suorittamiseksi elaintenpitoon tai muuhun laissa säädettyyn toimintaan liittyvät välttämättömät tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta. Pykälässä tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskisi myös sellaisia valvontaa varten tarvittavia tietoja, jotka liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa tai terveydentilaa
koskevina tietoina olisivat muutoin salassa
pidettäviä. Valvonnassa saatujen tietojen salassapidosta saadettaisiin 95 5:ssa.
92 5. Kansainvälisten viranomaisten tarkastusoikeus. Pykalän mukaan myös Euroopan unionin lainsaadannössa tai muussa
Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitetuilla tarkastajilla olisi 90 §:ssa
säädettyja oikeuksia vastaavat tarkastus- ja

näytteenotto-oikeudet seka oikeus päästä
valvonnan edellyttämiin paikkoihin seka saada valvonnan edellyttämät tiedot ja asiakirjat
silloin, kun kyseinen Suomea sitova kansainvälinen velvoite tätä edellyttäisi. Valvontaviranomaisen tulisi tarvittaessa toimia yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten tarkastajien kanssa.
93 5. Toimijan velvollist~usavustaa viranomaisia. Pykala vastaisi pääosin voimassa
olevan eläintautilain 12 a §:n 2 momentin
säännöstä. Ehdotetun pykälän mukaan elaimista vastuussa olevalla toimijalla olisi velvollisuus avustaa viranomaista ehdotetun lain
tai sillä taytantöön pantavan unionin saadöksen nojalla suoritettavassa elaimen tutkimuksessa, rokottamisessa, laakitsemisessa tai
näytteiden ottamisessa. Eläimistä vastuussa
oleva toimija olisi myös velvollinen järjestämään sellaiset olosuhteet, joissa toimenpiteen suorittaminen voitaisiin tehdä turvallisesti ottaen huomioon eläimen tavanomainen
käyttäytyminen. Eläinlajista riippuen toimenpiteiden suorittaminen voi edellyttää erityistä hoitokarsinaa taikka elaimen kiinniottoon tai pitelyyn kykeneviä avustavia henkilöitä. Mainittua velvollisuutta ei kuitenkaan
olisi, jos toimenpide tulisi suoritettavaksi niin
lyhyellä varoitusajalla, ettei olosuhteiden järjestämistä kohtuudella voitaisi edellyttää.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin eläimista vastuussa olevien toimijoiden seka
muiden laissa tarkoitettujen toimijoiden velvollisuudesta antaa valvontaviranomaiselle
valttamattömat tiedot eläintaudin alkuperän,
laadun ja levinneisyyden selvittämiseksi.
94 5. Virka-apu. Voimassa olevassa elaintautilaissa ei ole virka-apua koskevaa saännöstä. Sen sijaan helposti leviävien elaintautien vastustamisesta annetun lain 2 §:ssa saadetaan poliisin velvollisuudesta antaa eläinlaakintäviranomaiselle kaikkea toimialaansa
kuuluvaa virka-apua. Saannös poliisin virkaavusta sisältyisi myös ehdotettuun lakiin. Pykälän 1 momentin mukaan poliisin tulisi antaa virka-apua valvontaviranomaiselle, valtuutetulle tarkastajalle tai työvelvolliselle
laissa tai lailla taytantöön pantavassa unionin
saadöksessa säädettyjen tehtavien hoitamiseksi. Virka-apu voisi tulla kyseeseen, jos
tehtavien hoitamista estetään tai jos tehtavissa muutoin tarvitaan poliisivaltuuksien kayttöa.

Pelastuslain (37912011) 50 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa
soveltuvaa virka-apua valtion tai kunnan viranomaisen tai laitoksen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Pykälän 2 momenttiin
ehdotetaan otettavaksi viittaus pelastuslain
mainittuun saannökseen. Pelastusviranomaisen virka-apu voisi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa tarvitaan pelastusviranomaisella
olevaa kalustoa esimerkiksi veden kuljettamista varten taikka muuta mainitulla viranomaisella olevaa erityisvalineistöa tai
-osaamista. Joissakin tapauksissa voi olla
esimerkiksi tarvetta polttaa tartuntavaarallista
materiaalia, ja toimenpiteen hallittu suorittaminen voi edellyttää virka-avun pyytamistä.
Pelastusviranomaisen apua voidaan tarvita
myös kuolleiden elainten keräilyssä. Pelastuslaissa tarkoitettu virka-apu annetaan lahtökohtaisesti korvausta vastaan. Korvauksen
perusteena ovat virka-avusta pelastusviranomaiselle aiheutuneet todelliset lisäkustannukset kuten henkilöstön palkkaukseen, suojavarusteiden hankintaan seka muihin varuste- ja kalustohankintoihin liittyvat viranomaisen omiin lakisääteisiin tehtaviin nähden
ylimääräiset kustannukset.
Pykalan 3 momentin mukaan tulliviranomaiset voisivat tarvittaessa antaa valvontaviranomaiselle toimialaansa kuuluvaa virkaapua laissa tarkoitettujen tarkastusten suorittamiseksi. Lain 64 §:n 2 momentin mukaan
toisesta jasenvaltiosta Suomeen saapuvia
elaimia, alkioita ja sukusoluja voidaan tarkastaa pistokokein myös kuljetuksen aikana
ennen niiden saapumista määräpaikkaan.
Kuljetuksen aikana tapahtuvat tarkastukset
voisivat olla tarpeen esimerkiksi toisessa jäsenvaltiossa sattuneen akillisen taudinpurkauksen vuoksi hätätoimenpiteenä asetettujen
kuljetuskieltojen ja -rajoitusten valvomiseksi.
Samoin 11 luvussa säädettyjen elainten tai
tuotteiden kuljettamista koskevien vaatimusten noudattamista voidaan valvoa kuljetuksia
tarkastamalla. Virka-apua antava tulliviranomainen huolehtisi kuljetusten pysayttamisesta niiden ylittaessa maan rajan, jotta valvontaviranomainen voisi suorittaa tarkastuksen. Lisäksi tulliviranomaiset voisivat ilmoittaa valvontaviranomaiselle sellaisista eläimiä
tai niistä saatuja tuotteita sisaltävista kuljetuksista, joiden osalta virka-avun pyytäminen
tulliviranomaisilta voisi olla tarpeen.

On mahdollista, että eläintautien leviämisen estämisessä ja torjunnassa tarvitaan myös
rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien virka-apua. Rajavartiolaitoksen antamasta virka-avusta säädetään rajavartiolain (57812005)
77 §:ssa. Puolustusvoimilta valvontaviranomaisten on mahdollista saada virka-apua
tarvittaessa niin sanotun virka-avun ketjutuksen kautta eli siten, että virka-apua antava
poliisi pyytää tehtaviin edelleen virka-apua
puolustusvoimilta.
95 5. Salassa pidettavat tiedot ja niiden
luovuttaminen. Pykälässä viitattaisiin julkisuuslain salassapitosäännöksiin seka valvonta-asetuksen 7 artikian avoimuutta ja
luottamuksellisuutta koskeviin säännöksiin.
Mainitun artikian mukaan valvontaviranomaisen on varmistettava, että sen toiminnassa noudatetaan suurta avoimuutta. Viranomaiset eivat kuitenkaan saa paljastaa luonteeltaan salassapitovelvollisuuden piiriin
kuuluvia asioita, joista mainitaan esimerkkejä artiklan 3 kohdassa. Avoimuutta koskee
myös ehdotettu 31 §:n säannös, jonka mukaan valvontaviranomaisen tulee tiedottaa
vastustettavan tai uuden vakavan eläintaudin
esiintymisestä seka taudin leviämisen estämistä koskevista toimenpiteistä.
Eläintautivalvonnassa salassapito tulee tavanomaisimmin kyseeseen yksityisten liiketai ammattisalaisuuksien ja muiden vastaavien yksityistä elinkeinotoimintaa koskevien
seikkojen osalta. Mainittuja tietoja sisältävät
asiakqat eivat kuitenkaan ole salassa pidettäviä silta osin kuin kysymys on kuluttajan
terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien
oikeuksien valvomiseksi merkityksellisista
tiedoista taikka elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.
Pykalan 2 momentissa ehdotetaan saadettavaksi eräiden valvonnassa saatujen, muutoin salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta muille lain taytäntöönpanoon osallistuville viranomaisille taikka ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille.
15 luku

Rekisterit

96 5. Rekisterinpitaja. Eläinten terveyden
varmistamiseen liittyvät viranomaisrekisterit

ovat osa maaseutuelinkeinohallinnon tietojarjestelmaa, johon sisältyvät myös elainten
tunnistamiseen ja jaljitettavyyteen seka elainten hyvinvoinnin, elintarviketurvallisuudenja
kasvinterveyden varmistamiseen liittyvät rekisterit samoin kuin maatilojen omistajuuteen
ja hallintaan seka maataloustukien maksuun
ja valvontaan liittyvät rekisterit. Tietojärjestelman rakenteesta, sisällöstä ja kayttötarkoituksesta, tietojarjestelmaan sisältyvien rekistereiden pitämisestä, rekisteritietojen luovuttamisesta seka rekisteritietojen sailyttamisajasta ja poistamisesta tietojärjestelmästä
saadetaan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008),
jäljempänä tietojärjestelmalaki. Lakia sovelletaan paitsi tietojärjestelmään sisaltyviin rekistereihin myös maatalous-, elintarvike- ja
maaseutuelinkeinohallinnossa
laadittuihin
asiakqoihin, jos asiakirjoissa olevat tiedot
kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön
toimialaan. Laki on maaseutuelinkeinohallinnon yleislakina toissijainen suhteessa erityislakeihin, eli sen säännöksiä ei sovelleta
silta osin kuin ne poikkeavat muun lain saannöksista. Rekistereiden tietosisältöä koskevat
lain saannökset ovat myös siinä määrin yleisluonteisia, että perustuslain henkilötietojen
käsittelylle asettamien vaatimusten tayttyminen edellyttää useiden rekistereiden osalta
lain saannöksia taydentavaa erityislakia.
Esimerkiksi eläinten tunnistamiseen ja jaljitettavyyteen liittyvistä rekistereista saadetaan
elaintunnistusjarjestelmasta annetussa laissa.
Eläintautien vastustamiseksi pidetaan rekistereita luvan saaneista toimijoista ja toimipaikoista seka rekisteröityrnisvelvollisuuden perusteella rekisteröidyista toimijoista.
Rekistereita pidetaan lisäksi eräistä elaintautien esiintymistä tai toimijoille annettuja hallintopaatöksia koskevista valvontatiedoista.
Tällä hetkellä mainittujen rekistereiden tietosisallösta ei ole laintasoisia saannöksia. Ehdotuksen mukaan rekistereita koskevat saannökset otettaisiin lain 15 lukuun. Rekisterisaannökset kytkettaisiin tietojärjestelmälakiin
saatamalla, että 15 luvussa tarkoitetut rekisterit ovat osa maaseutuelinkeinohallinnon tietojarjestelmaa ja että niihin sovelletaan tietojarjestelmalakia.
Tietojärjestelmälain mukaan tietojarjestelmaan sisältyviä rekistereita pitävät Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto seka

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maa- ja metsatalousministeriön ohjauksessa kukin oman toimialansa osalta. Pykälässä saadettaisiin, että ehdotetussa laissa
säädettyja rekistereita pitäisi Elintarviketurvallisuusvirasto. Muut valvontaviranomaiset
kuitenkin kayttaisivat ja olisivat velvollisia
paivittamaan rekisteritietoja säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Vastuu
rekisterimerkinnan tekemisesta olisi lahtökohtaisesti sillä viranomaisella, joka päättäisi
rekisteriin merkittävästä toirnenpiteesta kuten
luvasta tai kiellosta.
97 5. Rekisterit hyvbksytyistä tai luvan
saaneista toimijoista, laitoksista, toimipaikoista ja laboratorioista. Pykalan 1 momentin mukaan rekisteriä pidettaisiin hyvaksytyista lokeroista, sperman keraysasemista, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmista, spermavarastoista, karanteeneista, kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikoista, kuljetussailiöiden
vedenvaihtopaikoista ja laboratorioista seka
lain 61 4:ssä tarkoitetuista toimijoista eli
unionin sisäiseen kauppaan hyvaksytyista
siipikarjan pitopaikoista, elainvalittajista, kerayskeskuksista seka mainitussa pykälässä
yksilöityä tarkoitusta varten hyvaksytyista
elaintarhoista tai koe-elainlaitoksista. Rekisteriä pidettaisiin myös vesiviljelyeläinten
kasvattamiseen ja perkaamiseen luvan saaneista toimijoista.
Pykalan 2 momentissa lueteltaisiin rekistereihin merkittävät tiedot. Näitä olisivat yhteystietojen ja pito- tai toimipaikkaa koskevien tietojen lisaksi muun muassa tiedot siitä,
mitä toimintaa hyväksyminen tai lupa koskee, tiedot hyvaksymis- tai lupapäätöksessä
asetetuista rajauksista ja ehdoista seka tiedot
toiminnan lopettamisesta taikka hyväksynnän
tai luvan mahdollisesta peruuttamisesta. Vesiviljelyelainten kasvattamiseen ja perkaamiseen luvan saaneita toimijoita koskevaan rekisteriin merkittaisiin lisaksi tiedot pitopaikan tai perkaamon sijainnista, kasvatustiloista, sijaintialueen tautitilanteesta, tuotantosuunnasta seka kasvatettavien tai perattavien vesiviljelyeläinten lajeista. Pykalan 5
momentin mukaan rekisteritietojen merkitsemisessa noudatettavasta menettelystä voitaisiin säätää tarkemmin maa- ja metsatalousministeriön asetuksella.
Unionin lainsäädännön mukaan jasenvaltioiden tulee julkaista luettelo hyvaksytyista ja

luvan saaneista toimijoista. Luettelon julkaisemisesta saadetaan neuvoston direktiivin
2008/73/EY täytäntöönpanosta jasenvaltioiden yhteisön elainlaakinta- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyvaksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloista sisältävien Internetpohjaisten tietosivujen osalta
annetussa
komission
päätöksessä
2009/712/EY. Vesiviljelylaitoksia ja tiettyjä
perkaamoja koskevan luettelon julkaisemisesta saadetaan kuitenkin neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta silta osin
kuin kyse on intemetpohjaisesta tietosivusta,
jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville
tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista annetussa
komission paatöksessa 2008/392/EY. Unionin säädösten täytäntöön panemiseksi pykaIässä saadettaisiin, että Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee 1 momentissa tarkoitetuista hyvaksytyista tai luvan saaneista toimijoista, laitoksista ja toimipaikoista sähköisesti luettelon, johon voi sisältyä pykalan 2
momentissa tarkoitettuja, unionin lainsaadannössa edellytettyja tietoja. Vesiviljelylaitosten ja perkaamojen osalta saannös vastaisi
sisällöllisesti voimassa olevan eläintautilain
14 b §:n 4 momentin säännöstä. Pykalan 5
momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä luettelon julkaisemisessa noudatettavasta menettelysta.
Tietojärjestelmälain 12 § :n mukaan tiedot
poistetaan tietojärjestelmasta välittömästi sen
jälkeen, kun niiden käsittelylle ei ole enää
laissa saadettya perustetta, eraita poikkeuksia
lukuun ottamatta kuitenkin viimeistaan
kymmenen vuoden kuluttua siita, kun asiakasta koskevia tietoja on viimeksi kasitelty.
Koska mainittujen säännösten valossa pykaIän mukaisten rekisteritietojen sailyttamisaika jaa varsin avoimeksi, ehdotetussa laissa
saadettaisiin mainitusta pykalasta poiketen,
että hyväksyttyja toimijoita, laitoksia ja toimipaikkoja seka luvan saaneita toimijoita
koskevien rekistereiden tiedot poistettaisiin
rekisterista kolmen vuoden kuluttua siita, kun
toimija on ilmoittanut toiminnan lopettamisesta taikka lupa tai hyväksynta on peruutettu.
98 5. Muita toimijoita ja laboratorioita
koskevat rekisterit. Ehdotetussa pykalassa
saadettaisiin niita toimijoita koskevasta rekis-

terinpidosta, jotka toimittavat elaimia, alkioita tai sukusoluja Suomesta toiseen jasenvaltioon tai toisesta jasenvaltiosta Suomeen
taikka jotka vievät elaimia tai eläimistä saatuja tuotteita jasenvaltioiden ulkopuolelle.
Mainituilla toimijoilla on ehdotetun 60 tai
70 §:n mukaan velvollisuus hakea rekisteröintia tai tehdä toiminnastaan ilmoitus rekisteröintia varten. Lisäksi pykalassa saadettaisiin niita laboratorioita koskevasta rekisterinpidosta, jotka tutkivat näytteitä ilmoitettavien
elaintautien varalta. Mainittuja laboratorioita
koskee ehdotetun 81 §:n mukaan ilmoitusvelvollisuus.
Pykalan säännökset koskisivat rekistereiden tietosisältöä ja rekisteritietojen sailyttamisesta. Pykalan 1 momentin mukaan toimijoista ja laboratorioista talletettaisiin rekisteriin rekisteröintia koskevassa hakemuksessa
tai toimijalta edellytetyssa ilmoituksessa
vaaditut tiedot. Toimijoita koskevan rekisterin tiedot poistettaisiin rekisterista kolmen
vuoden kuluttua siita, kun rekisteröinnin
voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on
peruutettu. Laboratorioita koskevan rekisterin tiedot puolestaan poistettaisiin mainitun
ajan kuluttua siita, kun laboratorion ilmoituksenvarainen toiminta olisi lopetettu. Pykalan
3 momentin valtuussäännöksen mukaan rekisteritietojen merkitsemisessa noudatettavasta menettelysta voitaisiin antaa tarkempia
saannöksia maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.
99 5. Eläintautien valvontaa varten pidettävät rekisterit. Ehdotuksen 1 §:n 1 momentin mukaan elaintautien valvontaa varten rekisteröitäisiin tiedot vastustettavien ja uusien
vakavien elaintautien taudinpurkauksista.
Nämä tiedot säilytettäisiin pykalan 3 momentin mukaan rekisterissä pysyvästi. Tietojen
säilyttämistä koskeva saannös merkitsisi
poikkeusta tietojärjestelmälain 12 §:n säännöksesta, jonka mukaan valvontatiedot on
eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta poistettava tietojärjestelmasta viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siita, kun asiakasta
koskevia tietoja on viimeksi kasitelty. Tautitapauksia koskevaan rekisteriin sisaltyisivat
ja siten sailyttamisvelvollisuudenpiiriin kuuluisivat tiedot siita, missä pitopaikoissa vastustettavia tai uusia vakavia eläintauteja on
esiintynyt. Pitopaikkoja koskevat tiedot ovat
usein luonteeltaan henkilötietoja, joiden py-

syvä sailyttaminen on perustuslain mukaan
mahdollista vain erityisistä syistä. Eläintautien esiintymistä koskevien tietojen pysyvä
sailyttaminen on välttämätöntä, koska tietoja
vakavien eläintautien esiintymisestä tarvitaan
vielä vuosikymmenten jälkeen sekä kansainvälisiä selvityksiä että kansallisia tutkimustarpeita varten. Lisäksi jotkut taudinaiheuttajat kuten pernarutto voivat säilyä maaperässä
useita vuosikymmeniä.
Pykalan 1 momentin mukaan rekisteriä pidettäisiin pitopaikkaan 4 luvussa tarkoitetulla
hallintopäätöksellä tai 5 luvussa tarkoitetulla
alueellisella määräyksellä kohdistetuista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä, näitä koskevista poikkeusluvista sekä hallinnollisina pakkokeinoina lain 112 §:n nojalla määrätyistä kielloista ja rajoituksista.
Myös eläintaudin alkuperää ja levinneisyyttä
koskevaan selvitykseen sisältyvät tiedot niistä muista pitopaikoista, joista eläintauti on
voinut siirtyä tai joihin se on voinut levitä,
merkittäisiin rekisteriin. Rekisteriä pidettäisiin lisäksi vapaaehtoiseen terveysvalvontaan
sitoutuneista, vapaaehtoisen terveysvalvonnan lopettaneista sekä terveysvalvontaan sitoutuneiden pitopaikkojen terveysluokituksesta.
Valtuutetuille tarkastajille myönnettyjä valtuutuksia koskevaan rekisteriin merkittäisiin
valtuutukseen sisältyvät tiedot valtuutetun
henkilön nimestä, valtuutukseen kuuluvasta
tehtävästä sekä valtuutuksen kestosta. Myös
eläintautivalvontaan liittyviin tarkastuksiin ja
näytteenottoihin, näytteitä koskeviin tutkimustuloksiin sekä eläinten pakollisiin rokotuksiin liittyviä tietoja voitaisiin rekisteröida.
Tutkimustuloksina voitaisiin rekisteröida
myös niitä 8 §:ssä tarkoitettuun omavalvontanäytteenottoon liittyviä tutkimustuloksia,
jotka toirnija olisi mainitun pykalän mukaan
velvollinen antamaan tiedoksi viranomaiselle.
Pykalän 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisisi vapaaehtoiseen
terveysvalvontaan sitoutuneiden pitopaikkojen terveysluokituksesta sähköisesti toimijoiden käyttöön tarkoitetun luettelon. Luettelosta kävisivät ilmi pitopaikan tunnistamiseksi
välttWattömät tiedot kuten toimijan nimi ja
pitopaikan sijainti sekä pitopaikan terveysluokka. Yleisesti saatavilla oleva luettelo
helpottaisi vapaaehtoiseen terveysvalvontaan

sitoutuneiden toimijoiden harjoittamaa eläinkauppaa ja vähentäisi viranomaisten työmaarää, kun toimijoiden ei enää tarvitsisi pyytää
valvontaviranomaiselta kauppaa varten todistusta pitopaikan terveysluokasta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voitaisiin pykalan 4 momentin mukaan antaa
tarkempia säännöksiä rekisteritietojen merkitsemisessa noudatettavasta menettelystä.
16 luku

Maksut ja palkkiot

100 5. Viranomaisten suoritteista valtiolle
perittavat maksut. Pykälässä säädettäisiin
lain nojalla suoritettavien viranomaistoimenpiteiden maksullisuudesta. Maksu perittäisiin
pykalan 1 momentin mukaan valvontaviranomaisten ja valtuutettujen tarkastajien suoritteista lukuun ottamatta suoritteita, joiden tulisi valtion maksuperustelain tai muun lain
mukaan olla maksuttomia. Ehdotuksen mukaan aluehallintovirasto perisi maksut kunnaneläinlääkäreiden maksullisista suoritteista.
Pykalan 1 momentissa viitattaisiin maksujen suuruuden määräämisen osalta valtion
maksuperustelain säännöksiin. Lain mukaan
kukin ministeriö paattaa, mitkä sen hallinnonalan viranomaisten suoritteet ovat maksullisia. Ministeriö paattaa myös niin sanotuista kiinteistä maksuista eli maksuista, jotka peritään toimijalta aina samansuuruisina
huolimatta siitä, että suoritteen tuottava viranomainen ja suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset saattavat vaihdella. Ehdotettuun lakiin perustuvien suoritteiden hinnoittelussa lähtökohtana olisi omakustannusarvo.
Pykalan 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi maininta, jonka mukaan maksua ei perittäisi muihin kuin jäsenvaltioihin toimitettavia eläimistä saatuja tuotteita koskevasta
virallisesta eläinlääkintötodistuksesta silloin,
kun kunta perisi maksun samasta todistuksesta. Elintarvikkeita koskevat todistukset sisältävät usein viennin kohdemaan vaatimuksesta mainintoja paitsi tuotteiden vapaudesta tietyistä eläintaudeista myös muista elintarviketurvallisuuden varmistamiseen liittyvistä seikoista. Viimeksi mainittujen seikkojen osalta
todistuksen antamiseen liittyvä toimivalta perustuu elintarvikelakiin. Silloin kun kunta pe-

risi kunnaneläinlääkärin myöntamasta todistuksesta maksun elintarvikelain tai valvontaasetuksen nojalla, samasta suoritteesta ei tulisi enää periä maksua valtiolle ehdotetun lain
mukaisesti.
Pykalan 3 momentissa viitattaisiin valvonta-asetuksen 28 §:aan sellaisten ylimääräisten
valvontatoimien maksullisuuden osalta, jotka
aiheutuisivat säännösten noudattamatta jattamisesta. Valvonta-asetuksen mukaan mainitun lisävalvonnan tulee aina olla maksullista.
101 5. Valtuutetuille tarkastajille maksettavat palkkiot ja korvaukset. Ehdotetun pykaIän mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto
maksaisi valtuuttamalleen tarkastajalle palkkion lain mukaisista tarkastuksista, naytteenotoista ja muista toimenpiteistä seka korvaisi heille aiheutuneet kustannukset.
102 5. Valtion kunnille maksama korvatrs.
Pykalaan sisältyisi viittaus elainlaakintahuoltolain 23 §:aan, jossa säädetään kunnan oikeudesta saada valtion varoista korvaus kunnanelainlaakarille kuuluvien elaintautivalvontaan liittyvien tehtävien suorittamisesta.
17 luku

Eräiden kustannusten ja korvausten maksaminen valtion
varoista

103 5. Eläintaudin hävittämisestä aiheutuvien kustannusten maksaminen valtion varoista. Pykalan mukaan valtion varoista maksetaan taudin havittamistoimenpiteita koskevan maarayksen taytantöönpanoon liittyvästä
työsta, laitteiden ja välineiden käytöstä seka
tarvikkeista ja aineista aiheutuvat kustannukset. Työn suorittamiseen liittyviä kustannuksia ovat paitsi palkkio tehdystä työsta myös
työn suorittajan matkakustannukset. Mainitut
toimenpiteet eli elainten lopettaminen, tuotteiden käsittely ja hävittäminen, pitopaikoissa toteutettavat puhdistukset ja desinfioinnit
seka mahdolliset laidunten käsittelyyn liittyvät toimenpiteet suoritetaan valtion kustannuksella myös voimassa olevan lain mukaan.
Koska valvontaviranomaiset vastaavat taudin
torjuntatoimenpiteita koskevien määräysten
taytantöönpanosta, päätösvalta työn teettamistavan ja työn suorittajan valinnan suhteen
on viranomaisilla. Toimijalla on kuitenkin
lain mukaan velvollisuus avustaa taytantöönpanossa siinä määrin kuin häneltä voidaan

kohtuudella odottaa. Normaaliin toimijan
avunantovelvollisuuteen kuuluvasta työsta ei
voida maksaa eläimistä tai pitopaikasta vastuussa olevalle toimijalle korvausta valtion
varoista.
104 5. Korvaukset viranomaisen maarayksesta lopetetusta elaimestä. Omistajalla olisi
nykyiseen tapaan oikeus saada valtion varoista täysi korvaus elaimesta, joka olisi viranomaisen määräyksestä lopetettu, teurastettu tai perattu tai joka olisi lain nojalla maaratyn käsittelyn tai muun toimenpiteen seurauksena kuollut. Oikeus täyteen korvaukseen
liittyisi tilanteisiin, joissa eläimet maarattaisiin lopetettaviksi, teurastettaviksi tai perattaviksi viranomaisen aloitteesta.
Korvauksena suoritettaisiin elaimen kaypa
arvo, joksi katsottaisiin se arvo, joka elaimel1a olisi ollut ilman viranomaisen maarayksen
perusteena olevaa elaintautia. Korvausten
maksamista varten voitaisiin kuitenkin vahvistaa valtioneuvoston asetuksella elainlajikohtaiset vakiokorvaukset, jotka vastaisivat
kyseisten elainten keskimääräistä kaypaa arvoa. Koska elaimen ikä ja muut seikat vaikuttavat suuresti elaimen arvoon, vakiokorvaukset tulisi tarpeen mukaan määritellä
erikseen eri-ikäisille ja erityyppisille elaimille. Omistajalla olisi vakiokorvausten vahvistamisesta huolimatta oikeus saada korvauksen suuruus maaritellyksi elaimen käyvän arvon perusteella, jos elaimen arvo jalostuksellisista tai muista vastaavista syista olisi huomattavasti vakiokorvausta suurempi. Jos
korvattavaa eläintä voitaisiin kayttaa kokonaan tai osaksi hyödyksi, vahennettaisiin
korvattavasta määrästä elaimen jaannöskayttöarvo.
Pykalan 3 momentissa saadettaisiin elaimistä maksettavista korvauksista niissä tilanteissa, joissa elainten lopettamista, teurastamista tai perkaamista koskeva määräys perustuu omistajan hakemukseen. Kyseessä
voisi olla valvottava elaintauti tai uusi vakava elaintauti, jonka toimija haluaa hävittää
pitopaikasta, vaikka viranomaiset eivät ryhdy
taudin havittämistoimenpiteisiin. Kyse voisi
myös olla tilanteesta, jossa vyöhykkeellä tai
rajoitusalueella noudatettavat kiellot, ehdot
tai rajoitukset olisivat olleet voimassa vähintään kaksi viikkoa ja huomattavasti vaikeuttaisivat elainten pitoa taloudellisista tai elainten hyvinvointiin liittyvistä syista Näissä ta-

pauksissa omistajalla olisi oikeus saada valtion varoista korvauksena kolme neljäsosaa
elaimen käyvästä arvosta tai 2 momentissa
tarkoitetusta vakiokorvauksesta, josta olisi
ensin vähennetty elaimen jäännöskayttöarvo.
Jos korvattavia tapauksia olisi käytettävissä
oleviin määrärahoihin nähden paljon, voitaisiin korvauksen määrää kuitenkin alentaa.
Korvauksen maksaminen valvottavan tai uuden vakavan elaintaudin havittämiseksi edellyttäisi lisäksi, että pitopaikasta vastuussa
oleva toimija suorittaisi hänen vastuullaan
olevat, 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen kumoamisen edellytyksenä olevat
puhdistus- ja desinfektiotoirnenpiteet.
Korvausta ei suoritettaisi eläimestä, jonka
arvo on vahainen, ellei korvauksen suorittamiseen olisi erityisen painavia syita. Esimerkiksi yhdestä näytteeksi otetusta kalasta ei
tällä perusteella tarvitsisi maksaa korvausta.
Jos sen sijaan vesiviljelylaitoksen kaikki kalat määrätään lopetettaviksi tai perattaviksi,
on elainten yhteenlaskettu arvo merkittävä ja
korvauksen maksamiseen siten erityisen painavia syita.
105 8. Korvaus viranomaisen maarayksesta havitetysta omaisuudesta. Omistajalla olisi
nybiseen tapaan oikeus saada valtion varoista täysi korvaus elaimista saaduista tuotteista sekä muista aineista, tavaroista, esineistä tai rakenteista, jotka olisi viranomaisen
26 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoitetun maarayksen mukaisesti havitetty tai käsitelty siten, että ne olisivat vahingoittuneet tai
muuttuneet kayttökelvottomiksi. Korvauksena suoritettaisiin hävitetyn tai käsitellyn
omaisuuden käypä arvo, joka saattaa olla alhaisempi kuin se summa, jolla pitopaikkaan
saadaan hankittua uusi vastaava omaisuus
entisen tilalle. Korvausta ei maksettaisi
omaisuudesta, jonka arvo on vahainen, ellei
korvauksen suorittamiseen olisi erityisen
painavia syita. Koska valtiontuki ei unionin
säädösten mukaan voi kohdistua elaimista
saatujen tuotteiden jalostamiseen tai kaupan
pitämiseen, toimijoilla ei olisi oikeutta saada
korvausta tuotteista, jotka olisi lain 28 §:n
nojalla j äljitetty ja mainitun pykälän nojalla
annetun maarayksen perusteella käsitelty tai
hävitetty.
106 8. Korvaus tuotannon menetyksestä.
Pykälässä säädettäisiin elaintaudin aiheuttamista tuotannonmenetyksistä maksettavista

korvauksista. Ehdotuksen mukaan toimijalle
voitaisiin tietyin edellytyksin korvata taloudellinen vahinko, joka olisi aiheutunut helposti leviävän tai vaarallisen elaintaudin
taikka uuden vakavan elaintaudin torjumiseksi tai leviämisen estämiseksi määrätystä
kiellosta, ehdosta, rajoituksesta tai toimenpiteestä. Korvaus voitaisiin maksaa vain, jos
viranomaisen määräys estäisi tai vaikeuttaisi
eläintuotantoa ja tästä aiheutuisi taloudellista
vahinkoa, joka merkittävästi vaikeuttaisi
tuottajan toimeentuloa. Kyse voisi olla lähinnä pitopaikkaan kohdistetuista, elainten siirtämistä tai uusien elainten ottamista koskevista kielloista tai rajoituksista taikka määräyksestä, jonka perusteella pitopaikan eläimet
olisi lopetettu. Taloudellinen vahinko voitaisiin kuitenkin korvata myös silloin, kun se
olisi aiheutunut tartunta-alueella, rajoitusvyöhykkeellä tai rajoitusalueella noudatettavista kielloista, ehdoista, rajoituksista tai
toimenpiteistä. Ehdotettu sääntely vastaisi sisällöllisesti voimassa olevan eläintautilain
sääntelyä ja noudatettua korvauskaytäntöä,
vaikkakin voimassa olevat säännökset vyöhykkeillä noudatettavista kielloista ja rajoituksista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta ovat tulkinnanvaraisia.
Uusi olisi säännös, jonka mukaan korvauksena voitaisiin suorittaa enintään kolme neljäsosaa vahingon suuruudesta. Pykalään ehdotetaan myös otettavaksi maininta, jonka
mukaan taloudellinen vahinko voitaisiin korvata valtion talousarviossa tarkoitukseen
osoitettujen määrärahojen rajoissa. Laajemman taudinpurkauksen sattuessa korvauksia
jouduttaisiin todennäköisesti alentamaan. Tilanteissa, joissa vyöhykkeillä ja rajoitusalueilla noudatettavat kiellot ja rajoitukset koskisivat suurta toimijajoukkoa, jouduttaisiin
myös harkitsemaan, missä määrin korvauksia
ylipäätään pystyttäisiin maksamaan. Ehdotettu täsmennys ei kuitenkaan merkitsisi tältä
osin muutosta eläintenpitäjien oikeuksiin, sillä korvaus taloudellisesta vahingosta on
myös voimassa olevan lain mukaan harkinnanvarainen.
107 4. Korvausten ulkopuolelle jaava toiminta. Pykalän mukaan valtion varoista ei
korvattaisi menetyksiä, jotka olisivat syntyneet elintarvikkeiden jalostuksessa, muiden
eläimistä saatavien tuotteiden tai rehujen
valmistuksessa taikka elintarvikkeiden tai

muiden tuotteiden kaupan pitamisessa. Saannös vastaisi valtiontukea koskevia unionin
säädöksiä ja suuntaviivoja.
108 5. Korvauksen hakeminen j a ennakkokorvaus. Valtion varoista maksettavia korvauksia olisi haettava Elintarviketurvallisuusvirastosta, joka päättaisi niiden myöntämisestä.
Korvausta muista kuin omistajan hakemuksesta lopetetuista, teurastetuista tai peratuista
eläimistä olisi haettava kahden kuukauden
kuluessa elaimen kuolemaan johtaneen toimenpiteen suorittamisesta. Ehdotettu maaraaika on tarpeen, jotta maa- ja metsatalousministeriö voisi hakea bseisiin korvauksiin Euroopan unionin myöntamaa rahoitusta maaraajassa. Muita korvauksia olisi haettava
kolmen kuukauden kuluessa siita, kun korvauksiin oikeuttavat toimenpiteet olisi suoritettu. Jos vahingot johtuisivat elaintenpitoon
vaikuttavista kielloista tai rajoituksista, kolmen kuukauden määräaika alkaisi kiellon,
ehdon tai rajoituksen voimassaolon paattymisesta. Hakemukseen tulisi liittää riittävä selvitys kustannuksista ja vahingoista. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella voitaisiin
säätää tarkemmin selvityksen sisällöstä.
Pykalan 2 momentissa saadettaisiin voimassa olevan lain tavoin Elintarviketurvallisuusviraston mahdollisuudesta maksaa hakij alle ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta
voitaisiin suorittaa vain, jos korvauksen hakijan oikeus korvaukseen olisi ilmeinen.
109 5. Perusteet korvauksen epäamiselle.
Pykalassa saadettaisiin korvauksen epaämisesta tai korvausmäärän alentamisesta toimijan oman menettelyn johdosta. Toimija menettäisi oikeutensa korvauksiin kokonaan tai
osittain, jos hän olisi toiminut ehdotetun lain
vastaisesti taikka rikkonut pykälässä mainittuja muita säännöksiä tai määräyksiä tai ei
olisi noudattanut niiden nojalla annettuja
päätöksiä. Oikeus korvauksiin menetettäisiin
myös, jos toimija olisi hankkiessaan elaimen
tai muun omaisuuden tiennyt tai hänen olisi
pitänyt tietää sairaudesta tai tartunnasta. Vastaava pykala sisältyy myös voimassa olevaan
elaintautilakiin. Rikkomuksen laadun ja laajuuden perusteella arvioitaisiin, tulisiko korvaus evata kokonaisuudessaan vai riittaisikö
korvauksen alentaminen. Jos korvausta alennettaisiin, maksettavasta osuudesta paatettaisiin suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

Pykalan 2 momenttiin ehdotetaan lisäksi
säännöstä, jonka mukaan korvauksia ei maksettaisi valtion varoista silta osin kuin toimijalla olisi oikeus saada samasta vahingosta
korvaus Euroopan unionin perustamasta rahastosta.
110 5. Korvauksen takaisinperintä j a valtion takautumisoikeus. Pykalan 1 momentissa
saadettaisiin korvausten takaisinperinnasta.
Maksettu korvaus perittäisiin takaisin kokonaan tai osaksi, jos korvausta koskevassa hakemuksessa olisi annettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salattu tietoja ja siten
vaikutettu korvauksen myöntamiseen. Ennakkokorvauksena liikaa maksettu maara tulisi palauttaa kuukauden kuluessa siita, kun
tieto lopullisesta korvauksesta olisi saatu.
Pykalan 2 momenttiin sisältyisi valtion takautumisoikeutta koskeva saannös. Sen mukaan valtiolla olisi takauturnisoikeus siihen
toimijaan nahden, jonka tahallinen tai tuottamuksellinen toiminta olisi aiheuttanut taudin leviämisen muiden omistamiin eläimiin
ja siten johtanut valtion korvausvastuuseen.
Pykalan 3 momentin mukaan valtiolle palautettavalle tai korvattavalle määrälle tulisi
maksaa viivastyskorkoa korkolain mukaan.
Lisäksi momentissa olisi saannös valtiolle
maksettavien kustannusten ja korvausten taytantöönpanosta.
18 luku

Hallinnolliset pakkokeinot

111 5. Määräys. Pykalassa saadettaisiin
lievirnmästa valvontaviranomaisen käytössä
olevasta pakkokeinosta, jota voitaisiin kayttaa silloin, kun säännösten, määräysten tai
hallintopäätösten noudattamiseen liittyvää
puutetta ei saataisi poistettua valvonnan yhteydessä annetuilla kehotuksilla. Valvontaviranomainen voisi määrätä toimijan valittömasti tai asiaan laatuun nahden riittävässä
määräajassa täyttämaan velvollisuutensa.
Säännös olisi voimassa olevaan lainsaadantöön nahden uusi.
112 5. Kieltoj a rajoitus. Jos toimija ei noudattaisi 111 §:n nojalla annettua määräysta
määräajassa ja jos säännösten vastainen menettely aiheuttaisi vakavaa vaaraa vastustettavan eläintaudin leviämisestä taikka vaaraa
ihmisten terveydelle, aluehallintoviraston tulisi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran

poistamiseksi. Se voisi hallinnollisena pakkokeinona kieltää taudille alttiiseen lajiin
kuuluvien elainten tai niistä saatujen tuotteiden siirtamisen pitopaikkaan tai sieltä pois
toistaiseksi taikka rajoittaa mainittuja siirtoja
toistaiseksi. Koska taudinpurkauksissa elainten siirtäminen on yleensä muutenkin kielletty tai sita on rajoitettu, kielto voisi tulla kyseeseen lahinna eläintautien ennaltaehkaisyyn tai valvontaan liittyvien, pitopaikkoja koskevien velvoitteiden kyseessä ollen eli
tilanteissa, joissa pitopaikan ja pitopaikassa
pidettävien elainten osalta ei noudatettaisi
pakolliseen valvontaohjelmaan tai rokotusohjelmaan sisältyviä velvoitteita taikka 43 §:ssa
tarkoitettuja velvoitteita tai kieltoja helposti
leviävän eläintaudin leviämisen estamiseksi.
Kielto tai rajoitus voitaisiin määrätä myös
silloin, kun toimintaa harjoitettaisiin ilman
ehdotetun lain mukaan vaadittavaa lupaa tai
hyväksyntää.
Kielto tai rajoitus voitaisiin pykalan 2 momentin mukaan asettaa vain siinä laajuudessa
kuin se olisi tarpeen eläintaudin leviämisriskin hallitsemiseksi. Kielto tai rajoitus kumottaisiin, kun puutteet olisi korjattu. Kumoaminen edellyttäisi kuitenkin tutkimuksin saatua
varmuuttä siita, ettei pitopaikassa esiinny sita
elaintautia. ionka leviämisen estamiseksi
laiminlyö&t"kiellot tai velvoitteet olisi asetettu.
Pykälän 3 momentin mukaan kielto tai rajoitus voitaisiin asettaa myös määräaikaisena
asian selvittämisen ajaksi, jos se olisi elainten terveydelle tai kansanterveydelle aiheutuvan välittömän vaaran vuoksi välttämätöntä. Väliaikainen kielto tai rajoitus olisi voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto antaisi asiassa lopullisen ratkaisunsa.
Aluehallintoviraston tulisi pykalän mukaan
huolehtia siita, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.
113 5. Hyväksymisen, luvan tai rekisteröinnin peruuttaminen. Pykälässä saadettaisiin laissa tarkoitetun hyväksymisen, luvan
tai rekisteröinnin peruuttamisesta, josta päättäisi sama viranomainen kuin hyvaksymisesta, luvasta tai rekisteröinnistakin. Peruuttaminen olisi mahdollista, jos luvan myöntämiselle tai rekisteröinnille saadetyt edellytykset
eivat enää tayttyisi tai toiminnassa olennaisesti rikottaisiin lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai päätöksiä. Hyväksymi-

nen tai lupa voitaisiin peruuttaa lisäksi, jos
toiminnasta aiheutuisi vakavaa vaaraa vastustettavan eläintaudin leviämisestä tai vaaraa
ihmisten terveydelle eikä vaaraa voitaisi
muulla tavoin estää. Hyväksymistä, lupaa tai
rekisteröintia ei kuitenkaan voitaisi peruuttaa, ellei valvontaviranomainen olisi ensin
antanut toimijalle 111 §:ssa tarkoitettua maaraysta ja ellei toimija olisi laiminlyönyt puutteiden korjaamisen maarayksessa asetetussa
määräajassa.
Pykälän 2 momentin mukaan hyväksyminen tai lupa tulisi peruuttaa myös, jos toiminta olisi lopetettu muutoin kuin tilapäisesti.
Lokeron hyväksyminen peruutettaisiin myös,
jos lokerossa todettaisiin esiintyvän sita tautia, jonka vastustamista koskevista vaatimuksista lokero olisi saanut oikeuden poiketa.
Luvan tai rekisteröinnin kohteena oleva
toiminta voitaisiin pykalan 3 momentin mukaan määrätä keskeytettavaksi peruuttamista
koskevan asian kasittelyn vaatimaksi, enintään kahden viikon pituiseksi ajaksi, jos ihmisten tai elainten terveys vaarantuisi. Jos
päätöstä ei olisi annettu kahden viikon kuluessa, kiellon voimassaoloa voitaisiin jatkaa.
Yli kuukauden mittainen kielto olisi mahdollinen kuitenkin vain, jos päätöksenteon viivästyminen johtuisi toimijan omasta menettelystä tai laiminlyönnistä.
114 4. Toimenpiteet, kun toisesta jäsenvaltiosta tuotu elain tai tuote ei täytä siirtokelpoisuutta koskevia vaatimuksia. Lain
68 4:ssä saadettaisiin toimenpiteistä tilanteissa, joissa toisesta jasenvaltiosta toimitetuissa
tai Suomen kautta kuljetettavissa elaimissa
tai eläimistä saaduissa tuotteissa todettaisiin
tai perustellusta syystä epailtaisiin olevan
vastustettava tai uusi vakava eläintauti. Kyseistä pykälää sovellettaessa vaikutusta ei
olisi sillä, olisiko elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevia säännöksiä noudatettu vai rikottu. Ehdotettu saannös sen sijaan
koskisi hallinnollisia pakkokeinoja tilanteissa, joissa toisesta jasenvaltiosta toimitettu
elain tai elaimesta saatu tuote taikka eläimen
tai tuotteen mukana olevat asiakirjat eivat
täyttäisi niille säädettyja vaatimuksia. Pakkokeinoina määrättavat toimenpiteet perustukivat unionin saadöksiin, lahinna neuvoston direktiivin 901425JETY 8 artiklaan sekä
eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisamarkkinoiden toteuttamista

varten annetun neuvoston direktiivin miseksi ovat niin epävarmoja, ettei elaimen
891662lETY 7 artiklaan. Ehdotetut säännök- tautivapautta ole mahdollista varmistaa kaset vastaavat sisällöllisesti talla hetkella voi- ranteenioloissa kohtuullisessa ajassa. Eräät
massa olevia asetuksentasoisia säännöksiä.
taudit leviävät helposti esimerkiksi hyönteisPakkokeinoihin voitaisiin pykalan 1 mo- ten tai ilmavirtojen välityksellä, eika aina ole
mentin mukaan ryhtyä, jos ongelmat havait- mahdollista järjestää sellaisia karanteeneja,
taisiin kuljetuksen aikana tai määräpaikkaan joista tautien leviäminen voitaisiin estää.
saapumisen yhteydessä suoritetussa tarkas- Eläinten testaus ei myöskään ole aina mahtuksessa. Päätöksen toimenpiteisiin ryhtyrni- dollista ilman elaimen lopetusta.
sestä tekisi aluehallintovirasto. Se voisi määMääräys elaimen tai tuotteen käsittelystä
rätä elaimen pidettäväksi karanteenissa tai tai palauttamisesta lähtömaahan taikka eläieristettynä määrapaikassa tai muussa tätä men pitämisestä karanteenissa voitaisiin toivarten osoitetussa paikassa taikka tuotteen menpiteestä aiheutuvien kustannusten vuoksi
säilytettäväksi määrapaikassa tai osoittamas- antaa vain, jos toimija siihen suostuisi. Esisaan muussa paikassa siihen saakka, kunnes merkiksi elaimen pitäminen hyväksytyssä katoimija olisi kojannut puutteet. Mainittu pää- ranteenissa seka siihen liittyva viranomaistöksenteko olisi mahdollista vain, jos kysees- valvonta ja näytteenotto maksavat usein kohsä olevat puutteellisuudet olisi ylipäätään tuuttoman paljon elaimen arvoon nahden.
mahdollista korjata. Esimerkiksi jos lähetystä Karanteenivaatimukseen liittyy lisäksi se onkoskeva asiakqa olisi kuljetuksen aikana gelma, ettei maassa ole talla hetkella yhtään
joutunut hukkaan, eläimet voitaisiin mäarata maahantuotaville eläimille tarkoitettua hyeristettäväksi tai tuotteet säilytettäväksi sii- väksyttyä karanteeniasemaa. Jotta karanteehen saakka, kunnes puuttuva asiakij a löytyi- niin määrääminen olisi mahdollista, toimijan
si. Päätöksessä puutteen korjaamiselle tulisi tulisi omalla kustannuksellaan ja rjestää eläinasettaa määräaika. Jos puutetta ei kojattaisi tä varten tarkoitukseen soveltuvat karanmääräajassa tai jos kyse olisi sellaisesta puut- teenitilat, jotka tulisi hyväksyä lain 57 §:n
teellisuudesta kuten lahtömaassa elaintautien nojalla. Ottaen huomioon päätöksentekotilanvaralta tehtävien tutkimusten laiminlyönnis- teeseen liittyva, elaintaudin leviämisvaarasta
tä, joita ei olisi mahdollista korjata Suomes- johtuva kiireellisyys, tämä saattaa monessa
sa, aluehallintovirasto voisi pykalan 2 mo- tilanteessa olla aikataulusyistä mahdotonta.
mentin nojalla mäarata elaimen lopetettavakTehdessään valintaa vaihtoehtoisten toimenpiteiden välillä aluehallintoviraston tulisi
si tai tuotteen hävitettäviksi.
Lopettamiselle tai hävittämiselle vaihtoeh- ottaa huomioon hallinto-oikeudellinen suhtoisena toimenpiteenä elain tai tuote voitai- teellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisiin mäarata palautettavaksi jäsenvaltioon, sen käyttämien pakkokeinojen on oltava oijosta elain tai tuote on tuotu, jos kyseisen ja- keassa suhteessa keinoilla pyrittäviin tavoitsenvaltion toimivaltainen viranomainen hy- teisiin nahden ja keinoista on valittava vähiväksyisi palautuksen. Eläin tai tuote voitai- ten rajoittava tai oikeuksiin puuttuva. Koska
siin myös mäarata käsiteltäväksi tai elain pi- toimija vastaisi toimenpiteiden suorittamisesdettäväksi karanteenissa, jos elaimen tai tuot- ta ja tästä aiheutuvista kustannuksista, viranteen siirtokelpoisuutta koskevien vaatimusten omaisen tulisi lähtökohtaisesti keskustella
laiminlyöntiin liittyva elaintaudin leviämis- toimijan kanssa vaihtoehdoista ja varata sille
vaara olisi sillä tavoin mahdollista poistaa. oikeus tehdä valinta niiden pykalan tarkoitSe, voidaanko esimerkiksi lahtömaassa teh- tamien vaihtoehtoisten toimenpiteiden väliltävien tutkimusten tai lähtömaassa annetta- lä, jotka viranomainen arvioi elaintaudin levan lääkityksen tai rokotuksen laiminlyöntiin viämisvaara huomioon ottaen yhtä tehoktaikka elaimen alkuperätietoja koskevan to- kaiksi ja tapaukseen liittyvät olosuhteet
distuksen puuttumiseen liittyva elaintaudin huomioon ottaen mahdollisiksi.
Toimenpiteitä koskevassa päätöksessä voileviämisvaara poistaa pitäniallä eläintä karanteenissa, jossa sille suoritetaan vaadittavat taisiin pykalän 3 momentin mukaan asettaa
käsittelyt ja tutkimukset, riippuu kyseessä elaintautien leviämisen estämiseksi välttäolevasta eläintaudista. Joillakin taudeilla on mättömiä ehtoja. Aluehallintovirasto valvoiniin pitka itämisaika ja testit niiden osoitta- si, että toimenpiteet suoritetaan vaaditulla ta-

valla. Pykalan 4 momenttiin sisältyisi asetuksenantovaltuus, jonka mukaan maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa
unionin säädösten mukaisia tarkempia saannöksia pykälässä tarkoitetuista toimenpiteistä.
115 4. Uhkasakko ja teettäminen. Pykalan
mukaan aluehallintovirasto tai Elintarviketurvallisuusvirasto voisi tehostaa 110 tai
111 §:n nojalla antamaansa määräysta, kieltoa tai rajoitusta taikka 114 §:aan perustuvaa
maahantuotuja eläimiä tai tuotteita koskevaa
toimenpidepäätösta uhkasakolla tai uhalla,
että tekemätta jätetty teetetaan laiminlyöjän
kustannuksella. Maahantuontiin liittyvan
teettämisuhkan osalta saännös vastaisi voimassa olevan elaintautilain 13 a §:aa. Muilta
osin saannös olisi voimassa olevaan lainsaadäntöön nähden uusi. Uhkasakon, teettamisuhkan ja teettamisen osalta viitattaisiin
uhkasakkolakiin (1 11311990).
19 luku

Rangaistussaannökset

116 5. Rangaistussaannökset. Valvontaasetuksen 55 artiklan mukaan jasenvaltioiden
on annettava elainten terveyden suojelua
koskevien yhteisön saannösten rikkomisesta
määrättavia seuraamuksia koskevat säännöt
seka toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen seuraamusten taytantöönpanon. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Seuraamuksia koskevia saannöksia sisältyy myös
eräisiin muihin eläintautien vastustamiseen
liittyviin unionin saadöksiin kuten lintuinfluenssan ja suu- ja sorkkataudin vastustamista koskeviin direktiiveihin.
Voimassa olevan elaintautilain 23 §:aan sisältyvän rangaistussäännöksen mukaan lain
tai sen nojalla annettujen saannösten tai maaraysten rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa
tai enintaan vuosi vankeutta. Saännös on ongelmallinen ottaen huomioon rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, jonka mukaan rangaistavan teon kuvauksen tulisi kayda ilmi
laista. Lisäksi niin sanotun keskittamisperiaatteen mukaisesti kaikki vankeusuhkaiset
rangaistussäännökset on jo pidemmän aikaa
pyritty keskittämään rikoslakiin. Rikoslakia
ehdotetaankin muutettavaksi ottamalla lakiin
eläintaudin leviamisvaaran aiheuttamista
koskevat säännökset. Eläintautilaissa viitat-

taisiin mainittuihin saannöksiin seka saadettaisiin sellaisista merkitykseltään vahaisemmistä teoista, joista voi seurata enintaan sakkorangaistus. Elaintautirikkomusta koskeva
ehdotettu pykälä olisi toissijainen suhteessa
rikoslain saannöksiin, eli sitä sovellettaisiin
vain, ellei teosta saadettaisi muualla laissa
ankarampaa rangaistusta.
Teon rangaistavuus elaintautirikkomuksena
ehdotetaan kytkettavaksi tahallisuuteen tai
huolimattomuuteen, kun taas rikoslakiin ehdotetun pykalan soveltaminen edellyttäisi tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.
Rangaistavaa olisi pykalan 1 momentin 1-10
kohdassa säädetty menettely kuten pakolliseen terveysvalvontaan tai pakolliseen rokotukseen liittyvan velvoitteen rikkominen,
taudin havittamiseksi tai leviämisen estamiseksi maarattyjen kieltojen, ehtojen ja rajoitusten noudattamatta jättäminen seka lupaa,
hyväksyntää, rekisteröintia tai ennakkoilmoitusta koskevien velvoitteiden laiminlyönti.
Rangaistavaa olisi myös elainten tai niistä
saatujen tuotteiden toimittaminen muusta jasenvaltiosta Suomeen tai Suomesta maan rajojen ulkopuolelle ilman että elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Pykalan 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voisi jättää ilmoittamatta rikkomuksen esitutkintaviranomaiselle, jos teko
tai laiminlyönti olisi vahainen eikä bseessa
olisi niskoittelu viranomaisen kieltoja ja
määräyksiä vastaan. Pykalan 3 momentin
mukaan se, joka rikkoisi lain nojalla maarattya, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voitaisiin jattaa tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.
20 luku

Muutoksenhaku

117 5. Muutoksenhaku. Voimassa olevassa
eläintautilaissa ei ole lainkaan muutoksenhakua koskevia saannöksia, vaan muutoksenhausta säädetään maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa. Lainkohdan mukaan
muutosta aluehallintoviranomaisen ja muun
viranomaisen elaintautilain nojalla antamiin
päätöksiin haetaan valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta.

Ehdotetun pykalan mukaan elaintautilain ja
Pykälän 2 momentissa saadettaisiin valvonlailla taytantöön pantavan Euroopan unionin taviranomaisten paatösten välittömästä taysäädöksen nojalla tehtyihin valvontaviran- tantöönpanosta. Vastaavankaltainen saannös
omaisen päätöksiin haettaisiin muutosta siten sisältyy eläintautiasetuksen (60111980)
kuin hallintolainkäyttölaissa (58611996) saa- 17 §:aan. Ehdotuksen mukaan laissa säädetty
detaan lukuun ottamatta lain mukaisesta toi- valvontaviranomaisen paatös olisi määrättävä
menpiteesta valtiolle määrättyja maksuja, pantavaksi taytantöön muutoksenhausta huojoihin haettaisiin oikaisua siten kuin valtion limatta, jos paatös olisi luonteeltaan sellainen, että se tulisi panna viivytyksettä taytanmaksuperustelaissa säädetään.
Ehdotus merkitsisi valitustien ohjaamista töön tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan si- elainten tai ihmisten terveyden suojaamiseen
jasta hallinto-oikeuksiin. Tama olisi perustel- taikka elintarvikkeiden turvallisuuden vartua siitä syystä, että muidenkin elintarvike- mistamiseen liittyvän syyn vuoksi voitaisi
turvallisuutta ja elaintenpitoa koskevien laki- lykata.
Valvontaviranomaisella olisi pykalan 4
en kuten elintarvikelain, elainlaakintahuoltolain, elainlaakinnallisesta rajatarkastuksesta momentin mukaan oikeus hakea muutosta
päätökseen,
annetun lain, elainten lääkitsemisestä anne- muutoksenhakuviranomaisen
tun lain, eläinlääkärinammatin harjoittami- jolla sen paatös olisi kumottu tai sitä olisi
sesta annetun lain sekä eläinsuojelulain muutettu.
(24711996) mukaisista valtion viranomaisen
päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen.
Voimaantulo- ja siirtymäMainittujen lakien mukaisia paatöksia teke- 21 luku.
saannökset
vät pitkalti samat viranomaiset kuin elaintautilain mukaisia paatöksiakin, ja joissakin ta118 4. Voimaantulo. Pykälässä saadettaipauksissa sama paatös voi perustua useamman lain samanaikaiseen soveltamiseen. siin lain voimaantulosta ja voimassa olevan
Muutoksenhakutieta arvioitaessa on myös elaintautilain seka helposti leviävien elainsyytä ottaa huomioon maaseutuelinkeinoasi- tautien vastustamisesta annetun lain kumoaoiden muutoksenhakujärjestelmää koskeva misesta. Laki ehdotetaan tulevan voimaan...
kehitys. Maaseutuelinkeinojen muutoksen- Kumottavien lakien nojalla annetut maa- ja
hakutyöryhmä on mietinnössään (OM:n työ- metsätalousministeriön asetukset ja maa- ja
ryhmämietintö 2007: 1) esittänyt maaseu- metsatalousrninisteriön elainlaakinta- ja elintuelinkeinojen valituslautakunnan lakkautta- tarvikeosaston päätökset jäisivät kuitenkin
mista ja sen kasittelemien asioiden siirtamis- edelleen voimaan siihen saakka, kunnes toisin saadettaisiin.
ta hallinto-oikeuksiin.
Lisaksi eläimistä saatavien sivutuotteiden
Ehdotettu muutoksenhakusaannös koskisi
myös laissa tarkoitettuja kunnanelainlaaka- käsittelyä ja kayttöa koskevat elaintautilain
reiden paatöksia, eikä niihin siten sovellettai- saannökset jätettäisiin erillisella saannöksella
si kuntalain (36511995) 11 luvun saannöksia voimaan siihen saakka, kunnes ne kumottaioikaisuvaatimuksesta ja kunnallisvalitukses- siin sivutuotteita koskevalla uudella lailla.
ta. Tama vastaa nybista tilannetta ja on pe- Väliaikaisesti voimaan jääviä elaintautilain
rusteltua ottaen huomioon, että elaintautival- saannöksia olisivat lain 12 §:n 1 momentin
vonta ei kuulu kunnan tehtäviin. Tosin ehdo- johdantokappale ja 9 kohta seka mainitun
tetun lain mukaan kunnanelainlaakareil1a oli- pykalan 2 4 momentti, joiden nojalla voisi hallintopäätösten tekoon liittyvää toirnival- taisiin määrätä kuolleiden elainten, niiden
taa lähinnä vain ulkomaille toimitettavien osien seka niistä peräisin olevien jätteiden
elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta kos- kayttöa koskevia, eläintaudin leviamisvaaran
kevien todistusten seka eläintaudin leviami- estämiseksi välttämättömiä ehtoja, rajoituksia
sen estämiseksi kiireellisessa tilanteessa teh- tai kieltoja. Lisäksi voimaan jäisi sivutävien väliaikaisten paatösten osalta. Lisaksi tuoteasetuksen mukaisten laitosten hyvaksykunnaneläinlääkäri voisi antaa säännösten mistä ja valvontaa koskeva lain 12 f 4 seka
noudattamisen laiminlyönnin perusteella elainten rehua tai rehun raaka-ainetta valrnistavien laitosten valvonnasta perittavia makmääräyksen.

suja koskeva lain 15 §:n 5 momentti. Sivu- lain vastaisiin tekoihin. Lain 46 luvun 4 §:n
tuotteiden käsittelyä ja kayttöa koskeva uusi mukaan salakuljetuksesta voidaan tuomita se,
laki on tarkoitus valmistella sitä varten ase- joka ilman asianrnukaista lupaa tai muuten
tettavassa työryhmässä ja antaa eduskunnalle tuontia tai vientiä koskevien saannösten tai
maaraysten vastaisesti tuo tai yrittaa tuoda
mahdollisimman pian.
119 5. Siirtyrnasaännös. Pykalassa saadet- maahan taikka vie tai yrittaa viedä maasta tataisiin, että voimassa olevan elaintautilain tai varaa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai
sen nojalla annettujen säännösten tai maa- edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta.
raysten mukaisesti hyväksytyt tai rekiste- Enimmaisrangaistus on kaksi vuotta vankeutröidyt sperman keraysasemat, alkioiden ke- ta. Silloin, kun on kyse vaarallisen zoonoosin
rays- ja tuotantoryhmat, spermavarastot, ka- tahallisesta levittämisestä, sovellettavaksi
ranteenit, vesiviljelyeläinten kasvattamiseen voinee tulla myös rikoslain 34 luvun 4 §:n
tai perkaamiseen luvan saaneet toimijat, säannös terveyden vaarantamisesta, joka
unionin sisäisiä elainten, alkioiden tai su- kriminalisoi vakavan sairauden levittämisen
kusolujen siirtoja varten rekisteröidyt toimi- siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
jat seka laboratoriot saisivat ilman eri hyvak- yleistä hengen tai terveyden vaaraa. Rangaissyntaa tai ilmoitusta jatkaa toimintaansa niitä tusasteikko on neljästä kuukaudesta neljään
koskevien päätösten mukaisesti. Mainittuihin vuotta vankeutta. Jos pykälässä tarkoitettuun
toimijoihin tai asemiin sovellettaisiin muilta tekoon liittyvä hengen tai terveyden vaara
osin ehdotetun lain säännöksiä kuten saan- johtuu tekijän huolimattomuudesta, teko on
nöksia toiminnan valvonnasta, luvan tai re- katsottava rikoslain 34 luvun 7 §:n mukaikisteröinnin peruuttamisesta taikka toimijoita seksi yleisvaaran tuottamukseksi, josta tuomitaan sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.
tai asemia koskevasta rekisterinpidosta.
Edellä mainitut säännökset soveltuvat aiNiiden laboratorioiden, joilta vaaditaan hyväksymistä ehdotetun lain 77 §:n mukaan, noastaan maarattyihin tilanteisiin, eivatka ne
mutta ei voimassa olevien saannösten tai siten riita korvaamaan voimassa olevan
maaraysten mukaan, tulisi hakea hyvaksy- elaintautilain 23 §:n rangaistussaännösta.
Tästä syystä rikoslakiin ehdotetaan otettamistä vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Eläimiä tai niistä saatuja tuotteita Euroopan vaksi uusi saannös eläintaudin leviamisvaaunionin ulkopuolelle vievien toimijoiden tu- ran aiheuttamisesta. Rangaistavaksi ehdotelisi rekisteröityä vuoden kuluessa ehdotetun taan saadettavaksi elainten, niiden alkioiden
lain voimaantulosta. Vuoden siirtymäaika tai sukusolujen, muiden elaimista saatavien
koskisi myös ilmoituksen tekoa ilmoitettavi- tuotteiden taikka muiden esineiden tai aineien eläintautien laboratoriosta seka lain den elaintautilain tai sen nojalla annetun
7 4 :ssa tarkoitettujen, alkutuotantopaikkojen määräyksen vastaisesti tapahtuva maahantautisuojausta koskevien kirjallisten kuvaus- tuonti, maastavienti, siirtäminen, kasittely,
ten ja lain 43 5:ssa tarkoitettujen valmius- hallussapito ja luovutus seka elaintautilain
nojalla eläintaudin leviämisen estämiseksi
suunnitelmien laatimista.
määrätyn kiellon tai rajoituksen noudattamatta jättäminen. Rangaistavaksi saadettavan teon tulisi olla tahallinen tai johtua törkeästä
1.2
Laki rikoslain 44 luvun muuttamihuolimattomuudesta. Lisäksi edellytettaisiin,
sesta
että teko olisi omiaan aiheuttamaan vaaraa
toisen hengelle tai terveydelle taikka vakavaa
44 luku
Terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavista rikoksista
vaaraa elainten terveydelle.
Pykala voisi tulla sovellettavaksi esimer4 a 5. Eläintaudin leviamisvaaran aiheut- kiksi silloin, kun eläimiä, elintarvikkeita,
taminen. Ehdotettuun eläintautilakiin ei voi- eläimistä saatuja sivutuotteita tai eläintauteja
massa olevan elaintautilain tapaan sisältyisi mahdollisesti levittavia muita esineitä tai aivankeusuhkaista rangaistussaännösta, vaan neita kuten elainten hoidossa käytettyjä varusteita tai kuivikkeita kuljetettaisiin vastoin
tämä sisallytettaisiin rikoslakiin.
Rikoslaissa on jo tällä hetkellä eräitä saan- ehdotetun elaintautilain nojalla annetulla paanöksia, jotka voivat soveltua myös elaintauti- töksella asetettua kieltoa pitopaikasta, jossa

vaarallista tai helposti leviavaa eläintautia
esiintyy, taikka helposti leviävän eläintaudin
vuoksi perustetulta rajoitusvyöhykkeelta.
Saannösta voitaisiin soveltaa silloinkin, kun
vesiviljelyä hajoittava toimija elaintautilain
41 §:n vastaisesti siirtäisi tietylle elaintaudille alttiiseen lajiin kuuluvia kaloja tai niiden
sukusoluja kyseisesta taudista vapaalle alueelle vesialueelta, jolla kyseistä tautia esiintyy. Esimerkkinä säännöksen soveltamistilanteista mainittakoon myös eläinten taikka
niiden alkioiden tai sukusolujen tuonti saannösten tai elaintautilain 59 §:n nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön paatöksella asetetun maahantuontikiellon vastaisesti
maan rajojen ulkopuolelta paikasta, jossa bseisiin eläimiin tai niiden välityksellä ihmisiin tarttuvaa vakavaa eläintautia esiintyy
runsaasti.
Rangaistussaannös ehdotetaan otettavaksi
uudeksi 4 a §:ksi terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavia rikoksia koskevaan rikoslain 44
lukuun. Saannösta ei ole mahdollista sisallyttaa terveysrikoksia koskevaan mainitun luvun 1 §:aan, jossa kriminalisoidaan useiden
lakien kuten elintarvikelain ja kasvinsuojeluaineista annetun lain vastaiset teot, sillä pykala on rajattu koskemaan vain tekoja, jotka
ovat omiaan aiheuttamaan vaaraa ihmisten
hengelle ja terveydelle. Eläintaudin leviamisvaaran aiheuttamisesta tuomittaisiin
ehdotuksen mukaan sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja rangaistus tuomittaisiin vain, jollei teosta muualla laissa saadettaisi ankarampaa rangaistusta. Tämä vastaisi terveysrikokseen sovellettavaa rangaistusasteikkoa. Voimassa olevan elaintautilain
mukainen maksimirangaistus on vuosi vankeutta.
1.3

Laki elainlaakintahuoltolain23 §:n
muuttamisesta

23 5. Korvaus valvontatehtavista. Pykälän
1 momentin mukaan kunnille maksetaan valtion varoista korvaus lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettujen eläintautivalvontaan liittyvien tehtävien suorittamisesta. Korvauksen perusteena ovat kunnalle aiheutuvat välittömät
kustannukset. Momenttiin sisältyvän rajauksen mukaan korvausta ei makseta elaintautilain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista ja toimenpiteistä, joista kunnan-

eläinlääkäri saa periä maksun asiakkaalta.
Koska ehdotetun elaintautilain 100 §:n mukaan aluehallintovirasto perisi valtiolle maksut kunnanelainlaakareiden maksullisista
suoritteista, pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi mainittu rajaus.
1.4

Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1
momentin 7 kohdan kumoamisesta

1 5. Koska ehdotetussa eläintautilaissa saadettaisiin muutoksenhausta lain nojalla annettuihin paatöksiin, kurnottaisiin maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun
lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdan saannös,
jonka mukaan aluehallintoviranomaisen ja
muun viranomaisen elaintautilain nojalla antamiin paatöksiin haetaan muutosta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta valittamalla.
2 5. Pykalassa saadettaisiin lain voimaantulosta.
2

Tarkemmat säännökset j a maaraykset

Uusi eläintautilaki kumoaisi voimassa olevan elaintautilain seka helposti leviävien
eläintautien vastustamisesta annetun lain.
Kumottavien lakien nojalla annetut alemmanasteiset säännökset jäisivät kuitenkin
voimaan siihen saakka, kunnes ne erikseen
kumottaisiin. Kumottavan elaintautilain nojalla annettuja alemmanasteisia säädöksiä on
voimassa noin 70, eikä niitä kaikkia ole mahdollista uudistaa lain voimaantulon yhteydessä. Ennen lain voimaantuloa on kuitenkin
tarkoitus antaa ne alemmanasteiset säännökset, joiden osalta toimivalta kuuluu valtioneuvostolle. Lisäksi maa- ja metsatalousministeriön asetuksista on tarkoitus uudistaa ne,
joiden soveltaminen uuden elaintautilain
voimaantulon jalkeen ei olisi lain ja asetusten
välisten ristiriitaisuuksien vuoksi mahdollista. Muut maa- ja metsätalousministeriön antamat asetukset ja päätökset uudistettaisiin
vasta lain voimaantulon jälkeen.
Ehdotettuun eläintautilakiin sisältyy lukuisia asetuksenantoa koskevia valtuussäännöksia. Valtuussaännösten suuri mäFa johtuu
ennen kaikkea siitä, että eri eläintauteja vas-

tustetaan ja torjutaan toisistaan poikkeavin
keinoin ja että tautien ennalta ehkaisemiseksi, leviämisen estämiseksi ja torjumiseksi
välttämättömät toimenpiteet vaihtelevat
myös elainlajikohtaisesti. Lain tasolla ei ole
mahdollista säätää riittavan yksityiskohtaisesti eläintautien vastustamisesta kaikissa tilanteissa, kun otetaan lisäksi huomioon Euroopan unionin elaintautikohtaisten saadösten väliset erot. Eläintautilaissa on myös b s e
varautumisesta kriisitilanteeseen, jota ei pystytä kaikilta osin ennakoimaan. Lakitasoiseen
sääntelyyn on jäätävä tiettyä väljyyttä, jotta
kriisitilanteessa mahdollisesti tarvittavat,
esimerkiksi unionin hätätoimenpiteistä johtuvat säädösmuutokset pystyttäisiin toteuttamaan riittävän nopeasti.
Eläintautilain mukaan valtioneuvosto voisi
antaa asetuksia määrätyissä pitopaikoissa
noudatettavista, eläintaudeilta suojautumiseen liittyvistä menettelytavoista (7 §), pakollisen tai vapaaehtoisen terveysvalvonnan
toteuttamisesta (8 ja 9 §), kunkin eläintaudin
havittamiseksi valttamattömista toimenpiteistä (26 §), tartunta-alueen ja rajoitusvyöhykkeen perustamisen edellytyksistä, kunkin
eläintaudin vuoksi perustettavan tartuntaalueen tai rajoitusvyöhykkeen maarittamisesta seka alueella tai vyöhykkeellä noudatettavista kielloista, ehdoista ja rajoituksista (32,
33 ja 34 4). Lisäksi valtioneuvoston asetuksella saadettaisiin elainlajeista, joiden sperman tai alkioiden kerays tai sailytys taikka
alkioiden tuotanto edellyttäisi laitoksen tai
toimijan hyväksyntää (46 §) seka lopetettujen
elainten korvaamisessa käytettävistä vakiokorvauksista.
Suurimmassa osassa eläintautilakiin ehdotetuista valtuussaannöksista asetuksen antajana olisi maa- ja metsätalousministeriö. Nykyiseen tapaan ministeriö nimeaisi vastustettavat eläintaudit ja jakaisi ne helposti leviaviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin
laissa saadettavien vaatimusten mukaisesti (5
§:n 5 momentti). Lain 26 §:n 4 momentin ja
34 §:n 2 momentin valtuussaännökset olisi
jaettu kahtia siten, että valtioneuvoston asetuksella saadettaisiin, mitä laissa mainituista
toimenpiteistä kunkin eläintaudin esiintyessä
toteutetaan, kun taas maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voitaisiin antaa teknisluonteisia säännöksiä tavasta, jolla toimenpiteet tulee suorittaa.

Maa- ja metsätalousministeriön antama lakia tarkentava sääntely voisi koskea myös
muun muassa eläintautiepäilyja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta, sperman keraysaseman,
alkioiden kerays- tai tuotantoryhmän tai
spermavaraston hyväksymisen edellytyksia
taikka niiden toimintaa koskevia vaatimuksia, vesiviljelylaitoksilta ja tietyilta perkaamoilta vaadittavan luvan edellytyksia, maan
rajojen yli toimitettavien elainten tai niistä
saatujen tuotteiden siirtokelpoisuutta, nisakkaiden, lintujen, vesieläinten tai eläimistä
saatujen tuotteiden kuljettamiseen liittyvia
vaatimuksia, hyväksyttyjen laboratorioiden
henkilökunnan pätevyyttä, laboratorioiden
laatu- ja tautisuojausjärjestelmille asetettavia
vaatimuksia, valmiussuunnittelua taikka tietojen merkitsemista elaintautilain nojalla pidettäviin rekistereihin. Asetuksenantovaltuudet koskevat verraten teknisluonteisia asioita.
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan
myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöja maaratyista
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen
liittyvia erityisiä syitä eika saantelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään
lailla tai asetuksella. Ehdotetun elaintautilain
82 §:n 3 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voisi antaa määräyksiä laboratorioiden Elintarviketurvallisuusvirastoon
toimittamien mikrobikantojen ja tietojen toimittamistavasta. Ehdotettu maarayksenantotoimivalta on perusteltu, kun otetaan huomioon laboratoriotoimintaan liittyvät ammatilliset erityispiirteet. Maärayksenantovalta liittyy laboratorioiden velvollisuuden tekniseen
toteuttamiseen, eika siitä saatamiselle ole
saantelyn sisältöön tai merkitykseen liittyviä
esteitä.
3

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan...
4

Suhde perustuslakiin ja saatamisjarjestys

Elinkeinovapaus
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä, amrnatilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin

katsonut, että elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus on mahdollista erityisin perustein
(PeVL 1912002 vp). Elinkeinotoiminnan
aloittamisen edellytyksenä olevan ilmoitustai rekisteröintivelvollisuuden säätämistä on
pidetty asiallisesti luvanvaraisuuteen rinnastettavana sääntelynä (PeVL 912005 vp, s. 2 4
PeVL 5612002 vp, PeVL 4512001 vp, s. 2A).
Ehdotetun eläintautilain mukaan eläimen
spermaa saisi lähtökohtaisesti kerätä ja spermaerien muodostamista varten kasitella vain
hyväksytyllä sperman keräysasemalla ja säilyttää vain mainitulla asemalla tai hyväksytyssä spermavarastossa. Eläinten alkioita saisi lähtökohtaisesti kerätä ja tuottaa vain hyväksytty alkioiden keräysryhma. Karanteenipalvelujen tarjoaminen elaimia varten
edellyttäisi karanteenin hyväksymistä, ja vastustettavien elaintautien diagnostiikkaa saisi
suorittaa seka helposti leviävän ja vaarallisen
elaintaudin aiheuttajamikrobeja kasitella vain
hyväksytyssä laboratoriossa. Lain mukainen
hyväksyminen tulisi olla myös elainten kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen desinfiointipaikalla ja vesieläinten kuljetussäiliöiden
vedenvaihtopaikalla. Hyväksymistä edellytettäisiin myös eräiltä jäsenvaltioiden välistä
kauppaa harjoittavilta toimijoilta kuten eläinvälittäjiltä.
Luvanvaraista olisi lain mukaan vesiviljelyeläinten tai niiden sukusolujen kasvattaminen sekä perkaamotoiminnan harjoittaminen
tietyissä erityistilanteissa. Rekisteröintiä vaadittaisiin toimijoilta, joilta ei vaadittaisi lupaa
tai hyväksyntää ja jotka käyvät unionin sisäistä kauppaa sellaisilla eläimillä, alkioilla
tai sukusoluilla, joista voi aiheutua vastustettavan elaintaudin leviamisen vaaraa. Rekisteröintiä vaadittaisiin myös toimijoilta, jotka
toimittaisivat eläimiä taikka niistä saatuja
tuotteita Euroopan unionin jäsenvaltioiden
ulkopuolelle. Laboratoriosta, joka tutkisi
näytteitä ilmoitettavien elaintautien varalta,
tulisi ehdotetun lain mukaan tehdä viranomaiselle ennakkoilmoitus.
Säännöksillä pyritään elaintautien vastustamiseen sekä elainten terveyden edistämiseen. Näitä voidaan pitää sellaisina tärkeinä
yhteiskunnallisina intresseinä, joilla elinkeinovapauden rajoittamista voidaan perustella.
Elainten keinolliseen lisäämiseen, vesiviljelyeläinten kasvattamiseen ja perkaamiseen,
unionin sisäiseen kauppaan, laboratoriotoi-

mintaan sekä ajoneuvojen desinfektioon ja
kuljetussäiliöiden vedenvaihtoon liittyvät lupa- ja hyväksymisvaatimukset perustuvat
Suomea velvoittaviin Euroopan unionin säädöksiin. Muut edellä mainitut hyväksymisiin,
lupiin, rekisteröinteihin tai ilmoituksiin liittyvät velvoitteet ovat unionin säädösten sallimia.
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että
elinkeinovapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Sen lisäksi rajoitusten olennaisen sisällön kuten rajoitusten laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. Valiokunta on myös pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä
antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta (PeVL 1512008 vp, s. 2lII).
Ehdotetussa laissa määriteltäisiin edellytykset, joiden täyttyessä lupa myönnettäisiin
taikka toimija, laitos tai toimipaikka hyväksyttäisiin tai rekisteröitäisiin. Lakiin sisältyisivät myös tarvittavat saannökset luvan, hyväksymisen tai rekisteröinnin peruuttamisesta sekä rekisteröinnin voimassaolon lakkaamisesta.
Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan saantelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan
epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut
saantelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin seka siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (esim. PeVL 5812010 vp, s. 5-6, PeVL
3212010 vp, s, 8, PeVL 2812008 vp, s. 2,
PeVL 3112006 vp, s. 2). Valiokunta on lisäksi pitänyt perustuslain 18 §:n 1 momentin
kannalta ongelmattomana hyväksymisen peruuttamista tilanteessa, jossa terveysvaaraa ei
voida muutoin estää (PeVL 3712005 vp, s.
2/19. Ehdotetut saannökset hyväksynnän tai
luvan peruuttamisesta olisivat näiden vaatimusten ja linjausten mukaisia.
Ehdotettuun lakiin sisältyy useita säännöksiä erilaista toimenpiteistä, kielloista, ehdoista ja rajoituksista, joiden tarkoituksena on
elaintaudin ennaltaehkäisy, seuranta tai valvonta, taudin leviamisen estäminen taikka

on turvattu. Pykälän 2 momentin mukaan
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään
lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan tayden korvauksen vaatimus voi liittyä pakkolunastuksen ohella myös muuhun sellaiseen
merkittävään omaisuuden suojaan puuttumiseen, joka tosiasiallisilta vaikutuksiltaan rinnastuu pakkolunastukseen (PeVL 32/2010
vp, s. 511, PeVL 3811998 vp, s. 3AI) Perustuslakivaliokunta on lisaksi katsonut, että yleisen tarpeen edellytys tulisi pyrkiä konkretisoimaan lain aineellisin säännöksin (PeVL
3811998 vp, s. 7AI).
Ehdotetun eläintautilain mukaan valvontaviranomainen voisi määrätä eläimiä lopetettaviksi, teurastettaviksi tai perattaviksi lain
21 §:n 2 momentin, 26 §:n 1 momentin taikka 39 §:n 1 momentin nojalla. Määräyksen
tulisi olla välttämätön helposti leviävaa tai
vaarallista elaintautia taikka uutta vakavaa
eläintautia koskevan epäilyn selvittämiseksi,
mainitun taudin hävittamiseksi pitopaikasta
taikka helposti leviavan elaintaudin leviämisen pysayttamiseksi tartunta-alueella, rajoitusvyöhykkeella tai rajoitusalueella tilanteessa, jossa muut laissa saadetyt keinot eivät olisi riittäviä elaintautiepidemian hallitsemiseksi. Lisäksi valvontaviranomainen voisi maärata elaimista saatuja tuotteita kasiteltavaksi
tai hävitettäväksi lain 26 §:n 1 momentin tai
29 §:n nojalla seka muuta omaisuutta havitettavaksi lain 26 §:n 1 momentin nojalla helposti leviavan, vaarallisen tai uuden vakavan
elaintaudin havittamiseksi pitopaikasta taikka
tuotteista aiheutuvan tartuntavaaran poistamiseksi.
Mainitut säännökset ovat välttämättömiä
elaintautien vastustamiseksi, elintarvikkeiden
turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kansanterveyden turvaamiseksi. Niiden on myös katsottava olevan laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoitusten taustalla olevaan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon. Ehdotetun eläintautilain 103 §:n mukaan elainten
omistajalla olisi oikeus saada täysi korvaus
edellä mainittujen saannösten nojalla lopetetuista elaimista. Myös elainten keskimaaraiseen kaypaan arvoon perustuvaa vakiokorvaOmaisuudensuoja
usta koskevien säännösten lähtökohtana on
Omaisuudensuojaa koskevan perustuslain täyden korvauksen periaate, minka lisaksi
15 §:n 1 momentin nojalla jokaisen omaisuus omistajalla olisi ehdotuksen mukaan oikeus

taudin torjunta ja jotka merkitsevät elinkeinonharjoittamiseen kohdistuvia rajoituksia.
Tällaisia kieltoja, ehtoja rajoituksia sisaltyy
esimerkiksi elaintaudin leviamisen estamiseksi lain 23 §:n nojalla annettaviin paatöksiin, lain 5 luvun saannösten nojalla annettaviin tartunta-aluetta, rajoitusvyöhykettä ja rajoitusaluetta koskeviin paatöksiin, lain 45 §:n
nojalla annettuun päätökseen sekä rajat ylittävää elainten ja niistä saatujen tuotteiden
kauppaa koskeviin säännöksiin ja paatöksiin.
Elinkeinovapautta rajoittavia toimenpiteita
sisaltyy muun muassa taudin havittamiseksi
lain 26 §:n nojalla annettaviin toimenpidepaatöksiin, zoonoosien leviamisen estämistä
koskeviin toimenpidepaatöksiin, helposti leviävän elaintaudin vastustamiseksi lain
44 §:n nojalla annettuihin paatöksiin, hatarokotuksia koskeviin paatöksiin sekä elainten
pakolliseen terveysvalvontaan. Mainitunkaltaisia elinkeinonvapautta rajoittavia kieltoja,
ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteita koskevia
säännöksiä ja toimivaltuuksia sisaltyy nykyisin paitsi voimassa olevaan eläintautilakiin ja
sen nojalla annettuihin säännöksiin myös perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina säädettyyn helposti leviävien elaintautien vastustamisesta annettuun lakiin.
Ehdotetuilla saannöksilla on hyväksyttävä
peruste, ja sääntely täyttää perusoikeuksien
rajoituksia sisaltaviltä säännöksilta edellytettavat tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden seka lailla säätämisen vaatimukset. Sääntely on
sen oikeasuhtaisuuteen liittyvän vaatimuksen
tayttyrniseksi lisaksi rakennettu siten, että tietyt kiellot, ehdot, rajoitukset ja toimenpiteet
voivat tulla kyseeseen vain vakavimpien
elaintautien taudinpurkauksissa. Useimmat
ehdotetut kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä koskevat toimivaltuudet ovat välttämättömiä Euroopan unionin lainsäädännön
täytäntöön panemiseksi. Eläintautien leviamistä estävilla saännöksilla on myös kytkentä perustuslain 20 §:n 2 momenttiin, jonka
mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ymparistöön.

saada eläimen arvo määrätyksi todellisen
kayvan arvon perusteella silloin, kun elaimen
arvo esimerkiksi jalostuksellisista syistä
olennaisesti poikkeaisi vakiokorvauksesta.
Lain 105 §:n mukaan omistajalla olisi lisaksi
oikeus saada täysi korvaus tuotteista ja muista aineista ja esineistä, jotka on lain 26 §:n 1
momentin nojalla hävitetty tai kasitelty siten,
että omaisuus on vahingoittunut tai muuttunut käyttökelvottomaksi.
Työvelvollisuus
Ehdotetun eläintautilain 88 5:ssa saadetaän
työvelvollisuudesta tilanteissa, joissa helposti
leviävä eläintauti on levinnyt maassa laajalle
alueelle eivätkä valvontaviranomaisten voimavarat riita sen vastustamiseen. Näissä tapauksissa maassa vakituisesti asuvat laillistetut eläinlääkärit seka eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on oikeus harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia, voitaisiin Elintarviketurvallisuusviraston päätöksellä maarata hoitamaan tautitilanteen vuoksi valttamattömia eläinlääkärin tehtavia.
Työvelvollisuus merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun
henkilökohtaiseen vapauteen seka perustuslain 18 4:ssa tarkoitettuun oikeuteen hankkia
elantonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai
elinkeinolla. Pakkotyö on lisaksi Euroopan
ihrnisoikeussopimuksen 4 artiklan seka eräiden muiden kansainvalisten sopimusten vastaista. Kansainvälisten sopimusten pakkotyöta koskevat kiellot eivät kuitenkaan koske tilanteita, joissa vaara tai onnettomuus uhkaa
yhteiskunnan olemassaoloa tai hyvinvointia.
Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt säännöksiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden
työvelvollisuudesta suuronnettomuus- ja
pandemiatilanteissa kansainvalisten sopimusten vastaisena eikä myöskaän ongelmallisena
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten
valossa (PeVL 612009 m. s. 11-12). Ehdotetut työ&iäräyksen kiytiötilanteet huistuttavat mainittuja pandemiatilanteita.
~erustusl&i;aliokunta on työ- ja avustamisvelvollisuutta koskevia lakiehdotuksia aiemmin arvioidessaan kiinnittänyt huomiota
velvollisuuden ajalliseen kestoon samoin
kuin velvoitettavan henkilöryhmän laajuuteen ja maaraytyrnisperusteisiin (PeVL
3111998 vp, s. 411). Lausuessaan saannöksis-

ta, jotka koskevat terveydenhuollon amrnattihenkilöiden työvelvollisuutta työtaistelutoimenpiteiden aikana valiokunta on katsonut, että työmääräys voidaan kohdistaa vain
henkilöjoukkoon, jolla on ammattitaito toimia laissa tarkoitetuissa hoitotehtävissä
(PeVL 1512007 vp, s. 4-5). Ehdotettu työvelvollisuus koskisi vain elainlaakarinammatin harjoittamisesta annetussa laissa tarkoitettuja elainlaakarinammatin harjoittajia. Heille
voitaisiin määrätä vain tehtavia, joita he kohtuudella pystyvät tekemään ottaen huomioon
heidän koulutuksensa, työkokemuksensa,
terveydentilansa ja perhesuhteensa. Työvelvollisuus voisi kestää enintaan kaksi viikkoa
kerrallaan, kuitenkin yhteensä enintaan kaksi
kuukautta. Ehdotetun saantelyn on siten katsottava täyttävän saantelyn tarkkarajaisuuteen, täsmällisyyteen ja oikeasuhtaisuuteen
liittyvät vaatimukset.
Henkilötiedot
Perustuslain 10 §:n 1 momentissa saadetaan, että jokaisen yksityiselämä on turvattu
ja että henkilötietojen suojasta saadetaän tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt viranomaisrekistereihin
sisältyvien henkilötietojen suojan kannalta
tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitavien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia ja tietojen luovutustilanteita seka rekisteritietojen sailytysaikaa ja rekisteröidyn
oikeusturvaa. Näiden seikkojen saantelyn
lain tasolla tulee lisaksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista (PeVL 3812010 vp, s. 2 ja PeVL
2712006 vp). Lailla säätämisen vaatimus
ulottuu myös henkilörekisterien yhdistämiseen seka mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (PeVL
1212002 vp, s. 5). Ehdotettuihin elaintautilain
nojalla kerättyja tietoja sisaltaviin rekistereihin talletettavat tiedot ovat ~aaosinmuita
kuin henkilötietoja, mutta joucossa voi myös
olla henkilötietoia. Sääntelyn tulee näiden
osalta täyttää p&rustuslain (0 §:n vaatimukset.
Eläintautilain 15 luvussa saadettavat rekisterit olisivat osa maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettua tietojärjestelmää. Tietojarj estelman kayttötarkoituksesta säädetään viimeksi mainitun

lain 3 5:ssä. Ehdotetut rekistereita seka niiden tietosisältöä koskevat säännökset taydentaisivat mainitun lain säännöksiä. Rekisteriin
sisältyvien henkilötietojen julkisuuden ja
luovuttamisen osalta noudatettaisiin henkilötietolakia (52311999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia siten
kuin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmasta annetussa laissa säädetään.
Eläintautilain 15 luvun säännöksiin sisaltyisi eräitä tietojen sailyttamisaikaa koskevia
säännöksiä, jotka poikkeaisivat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain saännöksista. Lisaksi ehdotetun
eläintautilain 99 §:n mukaan tiedot vastustettavien ja uusien vakavien eläintautien taudinpurkauksista säilytetään maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä pysyvästi. Perustuslakivaliokunnan
tulkintakäytännön
mukaan tietojen pysyvä säilyttäminen henkilörekisterissa ei ole henkilötietojen suojaa
koskevien perustuslain säännösten mukaista
(PeVL 5112002 vp, s. 3/11), ellei siihen ole
tietojärjestelmän luonteeseen ja tarkoitukseen
liittyviä perusteita (PeVL 312009 vp, s. 3/11ja
PeVL 5412010 vp, s. 2). Ehdotetun tietojen
pysyvää säilyttämistä koskevan säännöksen
välttämättömyyttä on perusteltu pykalaa koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa.
Kotirauha
Perustuslain 10 §:n saannöksella yksityiselämän suojasta turvataan jokaisen kotirauha.
Lailla voidaan kuitenkin saataa perusoikeuksien turvaamiseksi ja rikosten selvittämiseksi
valttamattömista kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Perustuslaissa suojattu kotirauhan piiri kattaa lahtökohtaisesti kaikenlaiset pysyvaisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 4612001 vp). Perustuslakivaliokunta on katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan toimen olevan hyväksyttävä "rikosten
selvittamiseksi",jos toimi sidotaan siihen, että on olemassa konkreettinen ja yksilöity syy
epailla lakia rikotun tai rikottavan (esim.
PeVL 3712010 vp, s. 5, PeVL 3212010 vp, s.
11). Peruslakivaliokunta on lausunnoissaan
(PeVL 4612001 vp ja PeVL 4812001 vp)
edellyttänyt rikosepailyjen olevan sellaisia,
joissa tekoon liittyy vankeusuhka. Valiokunta on toisaalta pitänyt kotirauhan piiriin ulottuvaa tarkastusta julkisista varoista myönnet-

tyjen tukien ja avustusten asianmukaisen
kaytön valvomiseksi hyväksyttävänä sellaisiakin rangaistavaksi säädettyja rikkomuksia
koskevien perusteltujen epailyjen johdosta,
joista voi enimmillään seurata sakkorangaistus (PeVL 6912002 vp, s 2-3). Lausunnossaan PeVL 4012002 vp perustuslakivaliokunta on katsonut, että kotirauhan suojaan puuttuminen moitittavuudeltaan hyvin vahaisten
rikkomusten selvittamiseksi ei täytä vaatimusta perusoikeusrajoituksen oikeasuhteisuudesta.
Ehdotetun eläintautilain 90 §:n mukaan
laissa tarkoitettu tarkastus voidaan suorittaa
pysyvaisluonteiseen asumiseen kaytettavassa
tilassa, jos on aihetta epailla eläimistä vastuussa olevan tai muun laissa tarkoitetun
toimijan syyllistyneen rikokseen, josta voi
seurata vankeusrangaistus. Saännöksessa on
kyse konkreettisesta ja yksilöidysta epailysta,
joka koskee vankeusuhkaista rikosta. Saantely on sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan
asiaa koskevan käytännön kanssa.
Pysyvaisluonteiseen asumiseen kaytettavassa tilassa voidaan 90 §:n mukaan suorittaa
tarkastus myös, jos toimijan epäillään syyllistyneen lain 115 4:ssa tarkoitettuun elaintautirikkomukseen, josta voi aiheutua vakavaa
vaaraa ihmisten tai elainten terveydelle. Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 momentin
mukaan saataa myös sellaisista kotirauhan
piiriin ulottuvista toimenpiteista, joka ovat
välttämättömiä perusoikeuksien turvaamiseksi.
Pelkassa "elainten hyvinvoinnin vaarantamisen estämisessä" ei perustuslakivaliokunnan mielestä ollut kyse perusoikeuksien turvaamisesta perustuslain 10 §:n 3 momentin
tarkoittamassa mielessä (PeVL 3412009 vp,
s. 3). Nyt ehdotetussa saäntelyssa on kyse
sellaisen rikkomuksen epailysta, josta voisi
aiheutua vakavaa vaaraa niin ihmisille kuin
elaimillekin. Tarkastusoikeus on laissa sidottu oikeushyviin, jotka kiinnittyvät perustuslain 7 4:ssa turvattuun oikeuteen elämään,
19 4:ssa säädettyyn julkisen vallan terveydenedistämisvelvollisuuteenja 20 §:n ymparistöperusoikeuteen. Lisaksi tarkastusoikeus
on saannöksessa sidottu valttämattömyyskriteeriin. Sääntely täyttää hallituksen kasityksen mukaan perustuslain 10 §:n 3 momentissa saadetyt edellytykset. Perustuslakivaliokunta on lausuntokaytännössaan (PeVL

4612001 vp ja PeVL 4812001 vp) edellyttänyt, että kotirauhan piiriin ulottuva tarkastus
on välttämätön tarkastuksen kohteena olevien
seikkojen selvittämiseksi ja että tarkastuksen
suorittaa viranomainen. Ehdotetun elaintautilain 90 §:n säännökset täyttävät mainitut
edellytykset.
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

ta, mutta ne eivät ole riittäviä ottaen huomioon elaintautilain rikkomisesta aiheutuvat
vaarat elainten terveydelle, kotieläintuotannolle ja kansanterveydelle sekä valvontaasetuksen 55 artiklan vaatimus säätää eläinten terveyden suojelua koskevien yhteisön
säännösten rikkomisesta määrättävistä tehokkaista, oikeasuhtaisista ja varoittavista
seuraamuksista.

Perustuslakivaliokunnan mukaan rikoslain- Oikeusturva
säädännön käyttöön liittyviä yleisiä vaatimuksia ovat rikoksen laissa säätämisen vaaPerustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan
timus, painava yhteiskunnallinen tarve ja pe- jokaisella on oikeus saada asiansa kasitellykrusoikeusjärjestelmän kannalta hyvaksyttava si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivyperuste rangaistavuudelle, vaatimus perusoi- tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioiskeuksien ydinalueen koskemattomuudesta, tuimessa tai muussa viranomaisessa seka oisuhteellisuusvaatimus, oikeusturvavaatimus keus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan
ja ihmisoikeuksien noudattamisen vaatimus koskeva paatös tuomioistuimen tai muun
(PeVM 2511994 vp, PeVL 2311997 vp).
riippumattoman lainkayttöelimen käsiteltäLakivaliokunta (LaVL 912004 vp, LaVM väksi.
812004 vp, LaVM 1512005 vp, LaVM 212006
Ehdotetun elaintautilain 117 4 :n mukaan
vp) on puolestaan korostanut, että rikoslain- mainitun lain nojalla annettuun valvontavisäädännölle tulee olla hyvaksyttava peruste ranomaisen päätökseen haetaan muutosta sija painava yhteiskunnallinen tarve, minka li- ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
säksi sen tulee ottaa huomioon jo olemassa Lain 5 luvussa tarkoitetulla tartunta-alueella,
oleva sääntely ja vaihtoehtoiset keinot. Kri- rajoitusvyöhykkeellä tai rajoitusalueella nouminalisoinnin tulee olla ennaltaehkaisevä se- datettavat kiellot, ehdot tai rajoitukset asetetkä laillisuusperiaatteesta johtuen riittävän taisiin Elintarviketurvallisuusviraston tai
täsmällinen ja tarkkarajainen. Rikoslain ko- maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä,
konaisuudistuksen yhteydessä on myös yleis- joten muutoksenhakuoikeus koskisi myös
ten kriminalisointiperiaatteiden mukaisesti niitä. Hallintolainkäyttölain mukaan oikeus
katsottu, että rikosoikeutta tulee käyttää vain hakea muutosta kuuluu sille, johon paatös on
tärkeiksi katsottavien intressien suojaamisek- kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuusi. Rikoslaki on aina viimeinen keino verrat- teen tai etuun paatös välittömästi vaikuttaa.
tuna muihin yhteiskunnallisiin keinoihin.
Rangaistus rikoslakiin ehdotetun eläintau- Hallintotehtävän antaminen muulle kuin vidin leviämisvaaran aiheuttamista koskevan ranomaiselle
säännöksen perusteella voitaisiin tuomita tietyistä elaintautilain vastaisista teoista, jotka
Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen halolisivat omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vihengelle tai terveydelle taikka vakavaa vaa- ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se
raa elainten terveydelle. Ehdotetun elaintauti- on tarpeen tehtavan tarkoituksenmukaiseksi
lain 116 §:n mukaan eläintautirikkomuksesta hoitamiseksi eika vaaranna perusoikeuksia,
voitaisiin lisäksi tuomita sakkoon se, joka oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaarikkoisi pykalässä yksilöityjä, eläintaudin timuksia. Merkittävää julkisen vallan kayttöä
vastustamista koskevia kieltoja, ehtoja, rajoi- sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa
tuksia tai velvoitteita. Säännökset korvaisivat vain viranomaiselle.
voimassa olevan eläintautilain rangaistusPerustuslakivaliokunnan tulkintakaytännön
säännöksen. Olemassa olevat salakuljetusta mukaan julkisen hallintotehtävän antaminen
ja terveyden vaarantamista koskevat rikos- muulle kuin viranomaiselle edellyttää, että
lain säännökset voivat tulla sovellettaviksi laissa määritellään ainakin yleisluonteisesti
eräiden elaintautilain vastaisten tekojen osal- tehtavan hoitajalta edellytetty pätevyys tai

kelpoisuus (muun muassa PeVL 2812001 vp
ja 4812001 vp). Julkista hallintotehtävää hoitavan henkilön tulee toimia virkavastuulla
(PeVL 4812001 vp). Hyvän hallinnon vaatimusten täyttyminen edellyttää hallinnon
yleislakien soveltamista myös silloin, kun
julkista valtaa kayttaa muu kuin viranomainen. Perustuslakivaliokunnan mukaan viittausta hallinnon yleislakeihin ei ole kuitenkaan enää nykyisin perustuslain 124 §:n takia
välttämätönta sisällyttää julkisen vallan siirtoa koskeviin säännöksiin (PeVL 4312010 vp,
s. 3).
Ehdotetun eläintautilain 87 4:ssa säädetään
valtuutetuista tarkastajista, jotka voivat suorittaa kunnaneläinlääkärin sijasta tai apuna
pitopaikoissa laissa tarkoitettuja tarkastuksia
tai tutkimuksia seka ottaa niiden yhteydessä
tarvittavia näytteitä. Valtuutus voidaan
myöntää sille, jolla on tehtävänsä hoitamiseksi riittävä tarkastuksen tai tutkimuksen
kohteena olevaa eläinlajia seka eläintauteja ja
eläintautien vastustamistyöta koskeva ammattitaito. Tarkastus-, tutkimus- ja näytteenotto-oikeus voidaan rajata koskemaan
vain tiettyjä eläinlajeja taikka vain määrättyjä
tarkastuksia ja tutkimuksia. Valtuutetulla tarkastajalla ei ole oikeutta päästä tehtäviensä
suorittamiseksi pysyvaisluonteiseen asumiseen käytettavaan tiloihin. Ehdotuksen mukaan haneen sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä. Valtuutetun tarkastajan tulisi vaadittaessa esittää kirjallinen valtuutus.
Ehdotettu saannös valtuutettujen tarkastajien käyttämisestä tarkastus- ja näytteenotto-

tehtävissä on tarpeellinen, jotta elaintautivalvonnassa vaadittava moninainen osaaminen
voitaisiin varmistaa. Tehtäviin saattaa liittyä
sellaisia toimenpiteitä, joita kunnanelainlaakarit eivat koulutuksena ja työkokemuksensa
puolesta kykene suorittamaan ja joihin vaaditaan hyvin kapea-alaista erityisosaamista.
Ehdotettu valtuutettuja tarkastajia koskeva
saannös lisäisi myös joustavuutta eläintautivalvontaan tilanteissa, joissa viranomaisresurssit eivat tiettynä ajankohtana riittäisi
esimerkiksi maassa toteutettavien laajojen
eläinten seurantatutkimusten suorittamiseen.
Valtuutetuilla tarkastajilla ei olisi oikeutta
tehdä laissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä,
vaan niistä päättäisi valvontaviranomainen.
Valtuutetulle tarkastajalle ei siten siirrettaisi
merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä. Ehdotettu sääntely täyttäisi myös
muut edellä mainitut julkisen hallintotehtavan siirtoon liittyvät edellytykset.
Lakiehdotuksen saatamisjarjestys
Edella esitetyilla perusteilla katsotaan, että
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa
säätämisjärjestyksessä. Esitykseen liittyvien
valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esityksestä pyydettaisiin perustuslakivaliokunnan lausunto.
Edella esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Elaintautilaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti saadetaan:
1 luku
Yleiset säännökset

muiden eläintauteja mahdollisesti levittävien
esineiden välityksellä, siltä osin kuin asiasta
saadetaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa (1 192/1996).

Tarkoitus
Euroopan unionin lainsäädäntö

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja
vähentää elaintautien esiintyvyyttä elainten
terveyden edistämiseksi, ihmisten terveyden
suojaamiseksi, elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi ja kotieläintuotannon
toimintaedellytysten turvaamiseksi.
2§
Soveltamisala

Tässä laissa saadetaan elaintautien vastustamistyöstä, johon kuuluvat elaintautien ennaltaehkäisy, elainten terveydentilan ja eläintautien esiintymisen seuranta seka eläintautien hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi
tarvittavat toimenpiteet.
Eläintaudilla tarkoitetaan tässä laissa sellaista sairautta tai tartuntaa, joka voi suoraan
tai välillisesti siirtyä eläirnestä toiseen eläimeen tai ihmiseen.
Tätä lakia ei sovelleta vaatimuksiin tai toimenpiteisiin, joilla pyritään estämään eläintautien leviäminen maahan Euroopan unionin
ulkopuolisista valtioista tuotavien tai näistä
valtioista Suomen kautta edelleen kuljetettavien elainten, eläimistä saatujen tuotteiden ja

Tätä lakia sovelletaan myös seuraavien
elaintautien vastustamista koskevien Euroopan unionin saadösten ja niiden nojalla annettujen saadösten täytäntöönpanoon, siltä
osin kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä
muun lain nojalla:
1) tiettyjen tarttuvien spongifonnisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 99912001;
2) lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista elainten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston
direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 998/2003, jaljempana lemmikkieläinasetus;
3) salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen ZOOnoosien aiheuttajien valvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 2 160/2003,jaljempana zoonoosiasetus;
4) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä
elainten terveytä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suo-

ritetusta virallisesta valvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 88212004,jaljempana valvonta-asetus;
5) ihmisravinnoksi tarkoitettujen elainperaisten tuotteiden virallisen valvonnan jarjestamista koskevista erityissaannöista annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 85412004; seka
6) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä
seka asetuksen (EY) N:o 177412002 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 106912009.
Lisäksi lakia sovelletaan seuraavien Euroopan unionin saadösten nojalla annettujen
alernrnanasteisten saadösten taytantöönpanoon, silta osin kuin niiden taytantöönpanosta ei saadeta muun lain nojalla:
1) Neuvoston direktiivi 641432ETY elainten terveyteen liittyvista ongelmista yhteisön
sisaisessa nautaeläinten ja sikojen kaupassa;
2) Neuvoston direktiivi 821894lETY elaintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä;
3) Neuvoston direktiivi 881407ETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa naudansukuisten kotielainten
pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa;
4) Neuvoston direktiivi 891556lETY elainteiterveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa naudansukuisten kotielainten
alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista
maista;
5) Neuvoston direktiivi 891662lETY elainlääkärintarkastuksista yhteisön sisaisessa
kaupassa sisamarkkinoiden toteuttamista vart en;
6) Neuvoston direktiivi 901425ETY elainlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisaisessa tiettyjen elävien elainten
ja tuotteiden kaupassa;
7) Neuvoston direktiivi 901426ETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista elavien hevoselainten liikkuvuuden ja kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin osalta;
8) Neuvoston direktiivi 901429lETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa siansukuisten kotielainten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa;
9) Neuvoston direktiivi 901539ETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista yhtei-

sön sisaisessa siipikarjan ja siitosmunien
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista;
10) Neuvoston direktiivi 9 1168ETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista yhteisön sisaisessa lampaiden ja vuohien kaupassa;
11) Neuvoston direktiivi 92135lETY afkikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja
torjuntatoimenpiteista;
12) Neuvoston direktiivi 92165lETY elainten terveytta koskevista vaatimuksista elainten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
yhteisön sisaisessa kaupassa ja yhteisöön
tuonnissa silta osin, kuin niitä eivat koske direktiivin 901425lETY liitteessa A olevassa 1
jaksossa mainittujen erityisten yhteisön saadösten elainten terveytta koskevat vaatimukset, jaljempana
neuvoston direktiivi
92165ETY;
13) ~euvostondirektiivi 92166lETY yhteisön toimenpiteista Newcastlen taudin torjumiseksi;
14) Neuvoston direktiivi 9211 181ETY
elainten terveytta ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisaisessa kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivat koske direktiivin
891662ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 901425ETY liitteessa A olevassa 1
luvussa mainittujen erityisten yhteisön saadösten bseiset vaatimukset;
15) Neuvoston direktiivi 9211 191ETY yhteisön yleisistä toimenpiteista tiettyjen elaintautien torjumiseksi seka swine vesicular tautiin liittyvistä erityistoimenpiteista;
16) Neuvoston direktiivi 96193EY eläimiä
ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta;
17) Neuvoston direktiivi 2000175EY lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja havittamistoimenpiteita koskevista erityissaannöksista;
18) Neuvoston direktiivi 200 1189EY yhteisön toimenpiteista klassisen sikaruton torjumiseksi;
19) Neuvoston direktiivi 2002160EY erityissaännöksista afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 9211 19ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta;
20) Neuvoston direktiivi 20021991EY ihmisravinnoksi tarkoitettujen elainperaisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun

ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä
elainten terveytta koskevista säännöistä;
21) Neuvoston direktiivi 2003185EY yhteisön toimenpiteista suu- ja sorkkataudin
torjumiseksi, direktiivin 85/511 E Y sekä päätösten 89/531ETY ja 9 11665ETY kumoamisesta ja direktiivin 92146ETY muuttamisesta;
22) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003199EY tiettyjen zoonoosien ja
niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston
päätöksen 901424ETY muuttamisesta ja
neuvoston direktiivin 9211 17IETY kumoamisesta;
23) Neuvoston direktiivi 2005194EY yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92140ETY kumoamisesta; seka
24) Neuvoston direktiivi 2006188EY vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin
sovellettavista elainten terveytta koskevista
vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkaisemisestä ja torjunnasta.

Suhde muuhun lainsäädäntöön
Elintarviketurvallisuuteen
vaikuttavasta
elaintautien vastustamisesta saadetaän myös
elintarvikelaissa (2312006). Väestön suojaamisesta eläimistä ihmisiin tarttuvilta taudeilta saadetaan myös tartuntatautilaissa
(58311986). Rehujen laadun ja turvallisuuden
varmistamisesta elainten terveyden ja elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi saadetaan
myös rehulaissa (8612008).
Eläinten pakollisista ja pysyväisluonteisista
tunnistusjärjestelmistä saadetaän eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (23812010).
Lääkkeiden valmistuksesta, tuonnista, jakelusta ja myynnistä sekä muusta kulutukseen
luovutuksesta
saadetaan
lääkelaissa
(39511987). Lääkkeiden ja muiden elainten
kasittelyssä kaytettavien aineiden käytöstä ja
valvonnasta sekä elainten lääkitsemisessä
kaytettavien välineiden käytöstä ja valvonnasta saadetaan elainten lääkitsemisestä annetussa laissa (6 1711997).
Kunnaneläinlääkärille tassa laissa säädettyjen tehtävien hoidon ja rjestämisestä säädetään eläiniääkintähuoltolaissa (76512009).

Eläintautien luokitus
Eläintaudit jaetaan tassa laissa vastustettaviin eläintauteihin, ilmoitettaviin eläintauteihin sekä muihin eläintauteihin.
Vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen:
1) valvottaviin eliintauteihin, jotka aiheuttavat sellaista taloudellista vahinkoa eläintenpidolle, vahinkoa luonnonvaraisille eläinkannoille, vaaraa ihmisten terveydelle taikka
vahinkoa elainten tai tavaroiden viennille ja
kaupalle, että taudin vastustaminen on näiden
suojaamiseksi perusteltua;
2) vaarallisiin eläintauteihin, jotka merkittävästi vaikeuttavat kotieläintuotannon toimintaedellytyksiä, merkittävästi vahingoittavat luonnonvaraisia eläinkantoja, merkittävästi estävät tai haittaavat elainten tai tuotteiden vientiä ja kauppaa taikka voivat tarttua
eläimestä ihmiseen aiheuttaen tälle vakavan
sairauden; seka
3) helposti leviäviin eläintauteihin, jotka
täyttävät edellä 2 kohdassa säädetyt edellytykset sekä lisäksi leviävät välittömän tai välillisen kosketuksen kautta erityisen helposti.
Eläintaudin nimeäminen vastustettavaksi
elaintaudiksi edellyttää, että elaintaudin
esiintyvyyteen voidaan vaikuttaa elaintautien
vastustamistyöllä. Jos se on elaintaudin aiheuttamien haittojen taikka taudintorjuntatoimenpiteiden tehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaista, elaintauti voidaan nimeta vastustettavaksi elaintaudiksi vain tietyllä maantieteellisesti rajatulla alueella taikka vain tiettyjen eläinlajien tai tuotantomuotojen osalta.
Eläintauti voidaan nimeta vastustettavaksi
elaintaudiksi myös vaikka sen tarttuvuudesta,
leviävyydestä tai taudin aiheuttamista haitoista ei ole varmuutta, jos taudin katsotaan
aiheuttavan välitöntä uhkaa elainten tai ihmisten terveydelle.
Ilmoitettavaksi elaintaudiksi voidaan nimetä sellainen muu kuin vastustettava elaintauti,
jonka esiintymisen seuranta on tarpeen ihmisten tai elainten terveyden suojaamiseksi
taikka elainten tai tuotteiden kaupan tai viennin turvaamiseksi. Tauti voidaan nimeta ilmoitettavakasi elaintaudiksi, vaikka sen tarttuvuudesta ei ole täyttä varmuutta, jos taudin
seuranta katsotaan tarpeelliseksi.

Vastustettavat eläintaudit ja ilmoitettavat
eläintaudit nimetään seka vastustettavat
eläintaudit jaetaan 2 momentissa tarkoitettuihin luokkiin maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella. Nimeamisen ja luokittelun yhteydessä on otettava huomioon Euroopan
unionin lainsäädäntö sekä Suomea sitovat
kansainväliset sopimukset.

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) uudella vakavalla eläintaudilla uutta,
erittäin harvinaista tai vain trooppisissa maissa taikka Suomessa esiintyrnattömilla elainlajeilla esiintyvää, haitallisilta vaikutuksiltaan
vastustettaviin eläintauteihin verrattavaa
elaintautia, jota ei ole nimetty helposti leviavaksi, vaaralliseksi tai valvottavaksi elaintaudiksi sen takia, ettei sitä tunneta riittävästi
tai sen esiintymistä Suomessa pidetä todennäköisenä;
2) zoonoosilla elaintautia, joka voi luonnollisella tavalla siirtyä suoraan tai välillisesti
elaimen ja ihmisen välillä;
3) taudille alttiilla lajilla eläinlajia, johon
eläintaudin tieteellisen selvityksen perusteella tiedetään tai oletetaan voivan tarttua tai joka on määritelty taudille alttiiksi lajiksi Euroopan unionin lainsäädännössä;
4) siipikarjalla lintuja, joita kasvatetaan tai
pidetään vankeudessa lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden valmisteiden
tuottamista, riistalintujen istuttamista taikka
edellä mainittujen lintujen tuottamiseen tahtaavia kasvatusohjelmia varten;
5) nautaeläimillä kaikkia kesynautarotuja,
biisonia ja vesipuhveleita;
6) apinoilla simiae- ja prosimiaeheimoon
kuuluvia lajeja;
7) lemmikkielaimella lernrnikkielainasetuksessa tarkoitettua lemmikkieläintä;
8) vesieläimillä vedessä eläviä kaloja, ayriaisia tai nilviäisiä;
9) vesiviljelyeläimillä viljelylaitoksessa
olevia, viljelylaitoksesta peräisin olevia tai
viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettuja
vesielaimia;
10) vektorilla vesieläinta tai selkärangatonta maaeläinta, joka voi levittää eläintautia
elaimesta toiseen elaimeen, elaimesta ihmi-

seen tai ihmisesta elaimeen sairastumatta siihen itse;
11) sukusoluilla elainten lisäämiseksi tarkoitettuja hedelmöitettyja tai hedelmöittymattömia sukusoluja, kuten nisakkaiden munasoluja ja siittiöita, lintujen siitosmunia ja
siittiöitä seka kalojen ja muiden vesieläinten
mätiä ja maitia;
12) alkioilla nisakkaiden varhaisia kehitysasteita, jotka on tarkoitus siirtää vastaanottajaelaimeen;
13) elaimesta saadulla tuotteella mitä tahansa elävästä tai kuolleesta elaimesta peraisin olevaa tuotetta, jonka välityksellä elaintauti voi levitä, kuten elintarviketta tai sivutuotetta, mukaan lukien elainten raadot, sukusolut, alkiot seka lanta ja muut eritteet;
14) eläimistä vastuussa olevalla toimijalla
elaintunnistusjarjestelmasta annetussa laissa
tarkoitettua elaimista vastuussa olevaa toimijaa;
15) pitopaikalla elaintunnistusjärjestelmasta annetussa laissa tarkoitettua pitopaikkaa;
16) pitopaikasta vastuussa olevalla toimijalla pitopaikan omistajaa tai haltijaa;
17) eläinlääkärillä henkilöä, jolla on elainlääkärinammatin harjoittamisesta annetun
lain (29/2000) nojalla oikeus harjoittaa elainlääkärinammattia Suomessa;
18) valvontaviranomaisella Elintarviketurvallisuusvirastoa, aluehallintovirastoa tai
kunnanelainlaakäria;
19) elaimen lopettamisella elaimen kuoleman aiheuttavaa toimenpidetta, jonka seurauksena saatavaa lihaa ei ole tarkoitettu kaytettavaksi elintarvikkeena;
20) elaimen teurastamisella elaimen kuoleman aiheuttavaa toimenpidetta, jonka seurauksena saatava liha on tarkoitettu kaytettavaksi elintarvikkeena;
2 1) kalojen perkaamisella sisäelinten poistamista kaloista tarkoituksena kayttaa kalat
elintarvikkeena;
22) perkaamolla elintarvikelaissa tarkoitettua elintarvikehuoneistoa, jossa perataan kaloja;
23) alkioiden keraamisella alkioiden keräämistä luovuttajaelaimesta;
24) alkioiden tuottamisella alkioiden tuottamista koeputkihedelmöitykse11anisakkaista
kerätyistä munasoluista;
25) markkinoille saattamisella myytäväksi
tarjoamista taikka myyntiä tai muuta korva-

usta vastaan tai korvauksetta tapahtuvaa siirtämistä, ei kuitenkaan siirtämistä saman pitopaikan sisällä;
26) karanteenilla pitopaikkaa, jossa eläimiä pidetään eristyksissä sen selvittämiseksi,
esiintyykö niillä eläintautia;
27) jasenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä valtiota, joka Euroopan unionin
sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sovellettaessa rinnastetaan Euroopan unionin jäsenvaltioon
Euroopan unionin ja bseisen valtion välillä
tehdyn sopimuksen perusteella;
28) elainten kerayskeskuksella pitopaikkaa,
johon kootaan useasta eri pitopaikasta peräisin olevia eläimiä kaupan asetettavien erien
muodostamiseksi;
29) elainvalittajalla eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettua eläinvälittäjää; sekä
30) laboratoriolla tutkimuslaitosta, diagnostista tai analyyttistä laboratoriota tai mitä
tahansa muuta paikkaa, jossa tutkitaan tai
analysoidaan elaimista tai niiden elinympäristöstä peräisin olevia naytteita.
2 luku

Eläintautien ennaltaehkaisyja valvonta

Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta
Pitopaikasta vastuussa oleva toimija on
velvollinen huolehtimaan, että eläintenpidossa noudatetaan menettelytapoja, joilla vastustettavien elaintautien leviämistä pitopaikkaan
voidaan pitopaikan toimintaan nähden riittävässä määrin ennaltaehkäistä. Jos pitopaikka
on elintarvikelaissa tarkoitettu alkutuotantopaikka, toirnijan tulee lisaksi laatia kirjallinen
kuvaus mainituista menettelytavoista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista menettelytavoista, jos pitopaikkaan sen
eläinmäärän tai tuotantomuodon vuoksi liittyy tavanomaista suurempaa vastustettavien
elaintautien esiintymisen vaaraa, jos pitopaikassa esiintyvistä eläintaudeista muille pitopaikoille, ihmisten terveydelle tai yrnpäristölle aiheutuvien vaarojen tai vahinkojen arvi-

oidaan mainittujen syiden vuoksi olevan vakavia taikka jos zoonoosien vastustamista
koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö sitä
edellyttää.

Pakollinen terveysvalvonta
Pitopaikasta vastuussa olevan toimijan tulee toteuttaa pitopaikassa tietyn vastustettaVan eläintaudin esiintymisen valvontaa, jäljempänä terveysvalvonta, jos pitopaikkaan
liittyy erityistä bseisen taudin esiintymisen
tai leviämisen vaaraa ja jos taudin esiintymisen säännöllinen valvonta on välttämätöntä
Euroopan unionin säädösten täytäntöön panemiseksi tai taudin leviämisvaaran hallitsemiseksi. Tässä tarkoituksessa pitopaikassa
tulee seurata elainten terveydentilaa, ottaa tai
otattaa eläimistä tarvittavia naytteita elaintaudin varalta, lahettaa naytteet laboratorioon
tutkittaviksi sekä pitää kirjaa näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä sekä tarvittaessa
lahettaa valvontaviranomaiselle naytteiden
tutkimustuloksia koskevat tiedot ja tehdä sille ilmoitus uusien elainten ottamisesta pitopaikkaan.
Kunnaneläinlääkärin on tehtävä pitopaikoissa, joita terveysvalvonta koskee, säännöllisesti ja taudin valvomiseksi tarkoituksenmukaisin väliajoin tarkastuksia sen selvittämiseksi, onko 1 momentissa tarkoitettuja
velvoitteita noudatettu ja esiintyykö pitopaikassa eläintautia, jonka vastustamiseksi terveysvalvontaa toteutetaan. Tarkastusten yhteydessä kunnaneläinlääkärin tulee ottaa
eläintaudin varalta tarvittavat näytteet.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä pitopaikkoja ja minkä elaintautien valvontaa 1 momentissa tarkoitettu terveysvalvonta
koskee, seka annetaan tarkemmat säännökset
1 momentissa tarkoitetuista velvoitteista.
Tarkemmat säännökset naytteiden määrästä,
näytteenoton tiheydestä sekä tavasta, jolla
naytteet otetaan ja lähetetään tutkittavaksi,
annetaan kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan lisaksi antaa
tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoitetusta viranomaisvalvonnasta.

Vapaaehtoinen teweysvalvontaj a pitopaikkojen teweyslzrokitus

momentissa tarkoitetuista terveystarkastuksista, näytteenotosta, naytteiden lähettämisestä ja naytteita koskevasta kirjanpidosta. Maaja metsätalousministeriön asetuksella annetaan lisäksi tarkemmat saannökset 3 momentissa tarkoitetusta viranomaisvalvonnasta.

Pitopaikasta vastuussa olevalla toimijalla
on oikeus saada pitopaikkansa osalta määritellyksi pitopaikasta aiheutuvaa elaintaudin
leviämisvaaraa kuvaavan luokittelun mukainen terveysluokka, jos hän sitoutuu toteutta- Sitoutuminen vapaaehtoiseen teweysvalvontaan sekä päätös teweysluokasta
maan pitopaikassa kyseessä olevaa eläintautia koskevaa vapaaehtoista terveysvalvontaa
Pitopaikasta vastuussa olevan toimijan, joja täyttää sita koskevat edellytykset.
Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sitou- ka haluaa sitoutua vapaaehtoiseen terveysduttuaan pitopaikasta vastuussa olevan toimi- valvontaan, tulee ilmoittaa asiasta valvontajan tulee teettää eläimille säännöllisiä terve- viranomaiselle. Aluehallintovirasto päättää
ystarkastuksia, ottaa tai otattaa eläimistä tar- terveysvalvontaan sitoutuneen pitopaikan tervittavia naytteita elaintaudin varalta, lähettää veysluokasta.
Aluehallintovirasto voi peruuttaa terveysnäytteet laboratorioon tutkittaviksi sekä pitää
kij a a naytteiden ottamisesta ja lähettämises- luokkaa koskevan päätöksensä, jos pitopaitä. Hänen tulee myös noudattaa terveysval- kassa ei noudateta 9 §:n 2 momentissa tarkoivontaan sisältyviä kieltoja, ehtoja ja rajoituk- tettuja kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimensia, jotka koskevat taudille alttiisiin eläinla- piteitä. Aluehallintoviraston tulee peruuttaa
jeihin kuuluvien elainten taikka niiden su- terveysluokkaa koskeva päätös myös, jos pikusolujen tai alkioiden hankintaa muista kuin topaikasta vastaava toimija omasta aloitteesterveysvalvontaan sitoutuneista tai alempaan taan ilmoittaa virastolle lopettavansa terveterveysluokkaan kuuluvasta pitopaikasta, se- ysvalvonnan kyseisen pitopaikan osalta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
kä elainten merkitsemiseen ja eläimiä, sukusoluja ja alkioita koskevaan kirjanpitoon annetaan tarkemmat saannökset 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä
liittyviä velvoitteita.
Terveysvalvontaan sitoutuneet pitopaikat ja niiden tekemisessä noudatettavasta menetjaetaan terveysluokkiin sen mukaan, kuinka telystä.
suurella varmuudella ne ovat vapaita ohjelmalla valvottavasta eläintaudista. Luokittelussa otetaan huomioon pitopaikassa pidettäEläinten pakolliset rokotuksetj a käsittelyt
villa tai niiden kanssa kosketuksessa olleilla
eläimillä epäillyt ja todetut eläintaudit, 1
Vastustettavan elaintaudin torjumiseksi
momentissa tarkoitettujen tutkimusten tulokset sekä se, kuinka kauan pitopaikassa on to- voidaan toteuttaa pakollisia elainten rokotukteutettu terveysvalvontaa. Vapaaehtoiseen sia tai käsittelyitä kuten lääkityksiä, jos eläinterveysvalvontaan sitoutuneiden pitopaikko- taudin esiintymistä maassa ei voida ilman
jen valvontaan sovelletaan, mita 8 §:n 2 mo- kohtuuttomia kustannuksia tai menetyksiä estää tai rajoittaa ja elaintaudin esiintyminen
mentissa saadetaan.
Valtioneuvoston asetuksella saadetaan, mi- aiheuttaa vakavaa haittaa eläintenpidolle tai
tä pitopaikkoja ja minka eläintautien valvon- ihmisten terveydelle tai jos Euroopan unionin
taa 1 momentissa tarkoitettu terveysvalvonta lainsäädäntö sita edellyttää. Rokottamis- tai
koskee, mita 2 momentissa tarkoitettuja kiel- kasittelyvelvollisuus voidaan ulottaa kosketoja, ehtoja, rajoituksia ja velvoitteita terve- maan kaikkia niitä eläintaudille alttiiseen
ysvalvontaan sisältyy, terveysvalvontaan si- eläinlajiin kuuluvia elaimia, joille rokote on
sältyvien terveystarkastusten tiheydestä sekä saatavissa tai käsittely toteutettavissa, taikka
terveysvalvontaan liittyvästä terveysluoki- vain sellaisia elaimia tai pitopaikkoja, joihin
tuksesta. Maa- ja metsätalousministeriön ase- liittyy erityinen riski taudin esiintymisestä ja
tuksella annetaan tarkemmat saannökset 1 leviämisestä edelleen tai joissa esiintyvä tauti

on omiaan aiheuttamaan erityistä haittaa
elaintenpidolle tai ihmisten terveydelle.
Elaimista vastuussa oleva toimija on velvollinen huolehtimaan siita, että rokottamistai käsittelyvelvollisuuden piiriin kuuluvat
elaimet rokotetaan tai kasitellaän vaaditulla
tavalla. Hän on myös velvollinen merkitsemään rokotetut tai käsitellyt elaimet ja pitamaan kirjaa rokotuksista tai kasittelyista, jos
eläintaudin vastustaminen sitä edellyttää, seka tekemään valvontaviranomaiselle tarvittavia rokotuksia tai käsittelyitä koskevia ilmoituksia. Valvontaviranomaisten tulee toteuttaa
rokotettuja ja rokottamattomia taikka käsiteltyjä ja kasittelemattömia elaimia koskevia
tarvittavia tutkimuksia rokotusten vaikutusten seuraamiseksi.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
säädetään pakollisten rokotusten tai kasittelyjen toteuttamisesta, siita, mita elaimia ja pitopaikkoja rokottamis- tai kasittelyvelvollisuus koskee, kaytettavista rokotteista tai Kaytettavasta käsittelystä, rokotus- tai kasittelytavasta, rokotusten tai kasittelyjen tiheydestä
seka rokotuksiin tai kasittelyihin liittyvasta
merkitsemis-, kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuudesta. Maa- ja metsatalousministeriön
asetuksella voidaan myös antaa tarkempia
saannöksia rokotuksiin tai kasittelyihin liittyvistä viranomaistutkimuksista.
Sen lisäksi, mita edellä tässä pykälässä saadetaan, Elintarviketurvallisuusvirasto voi
vastustettavan elaintaudin torjumiseksi toteuttaa luonnonvaraisten elainten syöttirokotuksia.

Elainnayttelyiden ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestäminen

Järjestettäessä nautaelainten, lampaiden,
vuohien, sikojen tai siipikarjan eläinnäyttelyita tai muita vastaavia tilaisuuksia, joihin
kootaan mainittuja elaimia väliaikaisesti useasta eri pitopaikasta, näyttelyn tai muun tilaisuuden järjestajan on huolehdittava siita, että
tilaisuuteen tuodaan vain terveitä elaimia,
joiden ei epäillä sairastavan elaintautia, ja että nautaeläimia, lampaita, vuohia, sikoja ja
siipikarjaa pidetään tilaisuudessa erillään sellaisista muista elainlajeista, joilla saattaa olla
mainittuihin eläimiin tarttuvia elaintauteja.

Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitettuihin tilaisuuksiin tuotavien nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen tai
siipikarjan terveydelle asetettavista vaatimuksista.

Eläinten vapauttaminen luontoon

Luontoon ei saa vapauttaa elaimia, joiden
epäillään sairastavan vastustettavaa eläintautia tai muuta elaintautia, josta voi olla haittaa
muille eläimille tai ihmisille.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia luontoon
vapautettavien elainten terveydentilalle asetettavista vaatimuksista.
3 luku

Eläintaudeista ilmoittaminen ja elaintautitilanteen seuranta

Ilmoitusvelvollisuus eläintaudeista

Jos eläimistä vastuussa oleva toimija tai
muu henkilö, joka työnsä tai harrastuksensa
puolesta osallistuu eläimen tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen,
teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun, epäilee tai toteaa
elaimella olevan vastustettava elaintauti tai
uusi vakava eläintauti, hänen on viipymättä
ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai
aluehallintovirastolle. Elaimista vastuussa
olevan toimijan on tehtävä mainitulle viranomaiselle ilmoitus myös sellaisesta elainten
joukkosairastumisesta tai -kuolemasta seka
olennaisesta elainten käyttäytymiseen tai
tuottavuuteen liittyvasta muutoksesta, joka
voi viitata vastustettavan tai uuden vakavan
elaintaudin esiintymiseen.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista seka ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen tekernisessa noudatettavasta menettelystä.

Elainläakarin ja laboratorion ilmoitusvelvollisuus
Jos elainlaakari epailee tai toteaa elaimellä
olevan vastustettava tai ilmoitettava elaintauti taikka uusi vakava eläintauti, hanen on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle. Ilmoitus vastustettavasta tai
uudesta vakavasta eläintaudista on tehtävä
viipymättä.
Mitä edellä 1 momentissa säädetään elainlaakaristä, koskee myös laboratoriota riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi lqseessa olevan taudin varalta tehtävää
vai muuta tutkimusta varten.

pykalässa tarkoitettujen ilmoitusten ja yhteenvetojen sisällöstä, niiden tekemiseen sovellettavasta mäaraajasta sekä niiden tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

Seurantatutkimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto seuraa elainten yleistä terveydentilaa sekä elaintautien
esiintymistä tassa luvussa tarkoitettujen ilmoitusten, suorittamiensa laboratoriotutkimusten, muiden laboratorioiden lähettämien
tietojen ja mikrobikantojen seka elainlaakarinamrnatin harjoittamisesta annetun lain
12 §:n 1 momentissa tarkoitettujen, eläinlaakäreiden hoitamia tautitapauksia koskevien
tilastotietojen perusteella.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi elainten
terveydentilan ja elaintautien esiintymisen
seuraamiseksi päättää toteuttaa pakollisen
Valvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
elainten joukkotutkimuksen, jäljempänä seuJos kunnanelainlaakari epailee tai toteaa rantatutkimus, jonka yhteydessa voidaan tutelaimella olevan vastustettava tai ilmoitettava kia eläimiä niiden terveydentilan selvittamielaintauti taikka uusi vakava eläintauti taikka seksi sekä ottaa elaimista ja niistä saaduista
jos han vastaanottaa 14 tai 15 5:ssa tarkoite- tuotteista sekä pitopaikasta tarvittavia näyttun ilmoituksen, hanen on ilmoitettava asias- teitä. Eläimistä ja pitopaikoista vastuussa
ta aluehallintovirastolle. Lisäksi kunnaneläin- olevilla toimijoilla seka elaimista saatuja
lääkärin on kuukausittain toimitettava alue- tuotteita vastaanottavilla laitoksilla on velhallintovirastolle yhteenveto kaikista virka- vollisuus sallia seurantatutkimukseen liittyvä
alueellaan todetuista vastustettavista ja ilmoi- elainten tutkiminen ja naytteenotto. Seurantatettavista eläintaudeista seka uusista vakavis- tutkimus on toteutettava, jos Euroopan unionin lainsäädännössä niin edellytetään.
ta eläintaudeista.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi toteuttaa
Aluehallintoviraston on saatettava vastaanottamansa 1 momentissa seka 14 ja 15 §:ssa seurantatutkimuksen itse taikka määrätä sen
tarkoitetut ilmoitukset Elintarviketurvalli- muun valvontaviranomaisen tehtäväksi. Tutsuusviraston tietoon. Lisäksi aluehallintovi- kimukseen liittyva näytteenotto ja naytteiden
raston on kuukausittain toimitettava Elintar- tutkittavaksi lähettäminen voidaan määrätä
viketurvallisuusvirastolle kooste 1 momen- myös 1 momentissa tarkoitetun toimijan tai
tissa tarkoitetuista yhteenvedoista. Elintarvi- laitoksen tehtäväksi, jos se on mahdollista otketurvallisuusviraston on ilmoitettava vastus- taen huomioon naytteiden laatu ja tehtävässä
tettavien elaintautien tai uusien vakavien vaadittavat tiedot ja taidot. Elintarviketurvalelaintautien esiintymisestä maa- ja metsata- lisuusvirasto voi lisaksi sopia elainlaäkintähuoltolain 12 4:ssa tarkoitettua valtalousrninisteriölle.
elainten
terveydenhuoltoKunnanelainlaakarin ja aluehallintoviraston kunnallista
on lisäksi ilmoitettava asianomaiselle terve- ohjelmaa hallinnoivan tahon kanssa seurantayskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle tutkimukseen liittyvien naytteiden ottamiseslääkärille sellaisista elaintaudeista, joista voi ta ohjelmaan sisältyvien eläinlääkärikäyntien
yhteydessa.
aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.
Sen lisaksi, mitä tassa pykalassa säädetään,
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tassa Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehdä seu-

rantatutkimuksia luonnonvaraisista elaimista
seka virastoon muita tutkimuksia varten lahetyistä näytteistä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitetun seurantatutkimuksen toteuttamisesta.

Seurantasuunnitelma
Elintarviketurvallisuusviraston on laadittava suunnitelma elainten yleisen terveydentilan ja elaintautien esiintymisen seurannasta.
Suunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä
17 §:ssä tarkoitettuja seurantatutkimuksia
aiotaan toteuttaa seka miten ja missä määrin
Elintarviketurvallisuusvirastoon muita kuin
seurantatutkimuksia varten lähetettyjä näytteitä aiotaan hyödyntää elainten yleisen terveydentilan ja elaintautien esiintymisen seurannassa. Suunnitelma on päivitettavä vuosittain.
4 luku

Tarkastusja näytteenotto
Jos valvontaviranomainen epailee eläimellä
olevan vastustettava elaintauti tai uusi vakava elaintauti taikka vastaanottaa 14 tai
15 §:ssä tarkoitetun, vastustettavaa tai uutta
vakavaa eläintautia koskevan ilmoituksen,
sen on viipymättä tutkittava elain ja otettava
siitä tarvittavat naytteet. Valvontaviranomaisen on myös tarkastettava pitopaikan muut
eläimet, rehut, kuivikkeet ja muut olosuhteet
sekä otettava pitopaikasta tarvittavia näytteitä. Jos kyseessä on luonnonvarainen elain,
valvontaviranomaisen on huolehdittava tarvittavien naytteiden hankkimisesta elaimen
elinympäristöstä. Valvontaviranomaisen on
toimitettava naytteet laboratorioon, jossa ne
on tutkittava soveltuvin menetelmin tautiepäilyn vahvistamiseksi tai pois sulkemiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia elaimen
tutkimisesta, naytteiden laadusta ja määrästä,
naytteiden lähettämisessä noudatettavasta
menettelystä seka naytteiden tutkimisesta laboratoriossa.

Toimenpiteet taudinpurkausten yhteydessä
Virallinen eläintautiepailyja todettu elaintauti
Ensisijaiset toimenpiteet taudin leviämisen
estämiseksi
Eläimistä vastuussa olevan toimijan, joka
epailee eläirnellä olevan vastustettava elaintauti tai uusi vakava elaintauti, on pidettävä
elainta erillään pitopaikan muista elaimista,
jos se on mahdollista, sekä vältettävä tartuntaa mahdollisesti levittävien elainten, tuotteiden, tavaroiden ja aineiden siirtämistä siihen
saakka, kunnes aluehallintovirasto on päättänyt mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Eläinlääkärin, joka epailee eläimellä olevan
vastustettava elaintauti tai uusi vakava elaintauti, on annettava eläimistä vastuussa olevalle toimijalle viipymättä neuvoja 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Jos aluehallintovirasto epailee 20 5:ssa tarkoitetun tarkastuksen, laboratoriotutkimusten
tulosten tai muun perustellun syyn kuten
elaimen ja tartuntalähteen välisen yhteyden
perusteella eläimella olevan vastustettava
elaintauti tai uusi vakava elaintauti, kyseessä
on virallinen eläintautiepaily.
Jos virallinen eläintautiepäily koskee helposti leviäväa tai vaarallista eläintautia taikka
uutta vakavaa elaintautia eika taudin toteaminen tai epäilyn poissulkeminen ole mahdollista lopettamatta elainta, aluehallintovirasto voi maarata elaimen lopetettavaksi.
Vastustettava elaintauti tai uusi vakava
elaintauti on todettu, jos eläimella voidaan
yleisesti hyväksytyin eläinlääketieteellisin
perustein todeta olevan mainittu sairaus tai
tartunta.

Selvitys eläintaudin alkuperästä j a levinneisyydestä
Jos kyseessa on virallinen elaintautiepaily
tai jos vastustettava elaintauti taikka uusi vakava elaintauti on todettu, aluehallintovirasto
laatii selvityksen eläintaudin alkuperästä ja
levinneisyydestä. Aluehallintovirasto voi
käyttää selvityksen laatimisessa kunnanelainlääkarin apua. Selvityksestä on kaytava tarpeellisessa laajuudessa ilmi:
1) ajankohta, jona tauti on todennäköisesti
tullut pitopaikkaan;
2) mahdolliset tartuntalahteet, kuten eläimet, henkilöt, kuljetusvälineet, rehut, kuivikkeet, muut aineet ja tavarat seka vesieläinten
kyseessa ollen tulovesi;
3) elaimista saadut tuotteet sekä muut aineet ja tavarat, joihin tauti on voinut siirtya;
seka
4) ne muut pitopaikat, joista tauti on voinut
siirtya pitopaikkaan tai joihin tauti on voinut
levitä pitopaikasta tai joissa pidettävät elaimet ovat voineet sairastua samasta tartuntalähteestä.
Kunnanelainlaakarin on tehtävä tarkastus
kaikissa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa muissa pitopaikoissa ja tarvittaessa otettava niistä näytteitä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen tekemisesta
sekä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa
muissa pitopaikoissa tehtävistä tarkastuksista
ja näytteenotosta.

Päätös toimenpiteistä taudin leviämisen estämiseksi
Jos kyseessa on virallinen elaintautiepaily
tai jos vastustettava elaintauti taikka uusi vakava elaintauti on todettu, aluehallintoviraston on viipymättä ryhdyttävä välttämättömiin
toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirasto
voi, ottaen huomioon taudin tarttuvuus, leviavyys ja taudin aiheuttamat haitat paatöksellaan:

1) määrätä pitopaikan eläimet eristettäviksi
tai pidettaviksi sisätiloissa seka kieltaa elainten siirrot pitopaikan eri elaintenpitoyksiköiden välillä tai rajoittaa niitä;
2) määrätä elainten terveydentilan seurannasta ja sita koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta;
3) kieltaa elainten, elaimista saatujen tuotteiden seka tartuntaa mahdollisesti levittavien
muiden aineiden ja tavaroiden siirtäminen
pois pitopaikasta tai pitopaikkaan, rajoittaa
sita tai asettaa sille ehtoja seka määrätä mainittujen tuotteiden, aineiden ja tavaroiden
säilyttämisestä tai kasittelysta;
4) määrätä pitopaikan elainten, elaimista
saatujen tuotteiden ja elainten elinympäristön
tutkimisesta sekä pitopaikan elainten rokottamisesta, laakitsemisesta tai muusta käsittelystä;
5) määrätä elainten rokottamiseen, lääkitsemiseen tai muuhun kasittelyyn liittyvistä
kirjanpitoa, elainten tai tuotteiden merkitsemista taikka viranomaisille tehtäviä ilmoituksia koskevista toimijan velvollisuuksista;
6 ) rajoittaa henkilöiden muuta kuin valttämätönta liikkumista pitopaikkaan ja sieltä
pois;
7) määrätä välineiden, varusteiden ja suojavaatteiden käytöstä pitopaikassa seka maärata niiden seka eläinsuojien ja elainten kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistuksesta ja desinfektiosta;
8) määrätä toimenpiteistä, joilla pyritään
ehkäisemään tartunnan leviäminen luonnonvaraisten elainten, vektorien, lemrnikkieläinten taikka pitopaikassa käyvien ajoneuvojen
välityksellä;
9) määrätä pitopaikan tai perkaamon poistoveden kasittelystä tai desinfektiosta; sekä
10) maarata pitopaikan eläimiä, elaimista
saatuja tuotteita seka tartuntaa mahdollisesti
levittavia muita tuotteita ja rehuja koskevasta
kirjanpitovelvollisuudesta silta osin kuin asiasta ei ole säädetty muualla laissa.
Edellä 1 momentin nojalla maärattyjen toimenpiteiden suorittamisesta vastaa se, jolle
paatös on osoitettu. Aluehallintovirasto voi
kuitenkin määrätä kunnanelainläakarin huolehtimaan 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta elainten tutkimisesta, rokottamisesta tai
laakitsemisesta. Aluehallintoviraston on saatettava paatös 1 momentissa tarkoitetuista
kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpi-

teistä uuden vakavan elaintaudin leviamisen
estamiseksi valittömasti Elintarviketurvallisuusviraston ja maa- ja metsätalousministeriön tietoon.
Aluehallintovirasto voi myöntaa hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa 1
momentissa tarkoitetusta kiellosta, ehdosta,
rajoituksesta tai toimenpiteestä, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviamisen vaaraa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan säätää, miltä osin valvontaviranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin kunkin elaintaudin vastustamiseksi sekä antaa
toimenpiteista tarkempia saannöksia. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella annetaan
lisaksi tarkemmat säännökset niistä kielloista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä,
joiden osalta 3 momentissa tarkoitettu lupa
voidaan myöntaa, seka luvan myöntämisen
edellytyksistä.

Taudin leviamisen estamiseksi annettavan
päätöksen voimassaolo
Aluehallintoviraston on kumottava paatös
23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kielloista,
ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteista, kun
eläintautia koskeva epäily on suljettu pois.
Paatös on kurnottava myös, kun on voitu laboratoriotutkimuksin tai muulla riittävällä tavalla varmistua siitä, ettei eläintautia enaa
esiinny pitopaikassa tai ettei elaintaudista
enaa aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle pitopaikassa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena.
Jos se on elaintaudin leviämisen estämiseksi tai taudista vapautumisen varmistamiseksi
välttämätöntä, pitopaikasta vastuussa olevan
toimijan, joka ryhtyy toimenpiteisiin valvottavan elaintaudin hävittämiseksi pitopaikasta, tulee tehda toimenpiteista ennakolta
ilmoitus kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkärin on valvottava toimenpiteiden suorittamista.
Aluehallintoviraston on kumottava paatös
23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kielloista,
ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteista uuden vakavan elaintaudin leviämisen estämiseksi viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei tautia ole siihen

mennessä nimetty vastustettavaksi eläintaudiksi.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia siita,
mikä on kunkin elaintaudin osalta riittävä tapa varmistaa, ettei eläintautia enaa esiinny
pitopaikassa tai ettei elaintaudista enää aiheudu vaaraa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään lisaksi eläintaudeista, joiden hävittämistä koskevista toimenpiteistä on tehtävä 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus, sekä voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä.
25 §

Väliaikainenpaatös kiireellisissa tilanteissa
Kiireellisessa tilanteessa, jossa eläimellä
epäillään tai todetaan olevan vastustettava
elaintauti taikka uusi vakava elaintauti ja jossa välittömät toimenpiteet ovat tarpeen taudin leviamisen estamiseksi eikä aluehallintovirasto ole vielä ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin, kunnanelainläakari voi tehda väliaikaisen paatöksen 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kielloista, ehdoista, rajoituksista tai
toimenpiteista. Paatös on välittömästi saatettava aluehallintoviraston tietoon. Paatös on
voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on tehnyt asiassa oman päätöksensä,
kuitenkin enintään seitsemän vuorokautta.

Toimenpidepäätös elaintaudin hävittämiseksi
pitopaikasta
Jos vaarallinen tai helposti leviävä eläintauti taikka uusi vakava elaintauti on todettu,
Elintarviketurvallisuusvirasto voi ryhtyä toimenpiteisiin taudin hävittämiseksi pitopaikasta. Tässä tarkoituksessa se voi päätöksellään:
1) mäarata eläimiä lopetettaviksi, teurastettaviksi tai perattaviksi;
2) määrätä eläimistä saatujen tuotteiden sekä tartuntaa mahdollisesti levittävien muiden
aineiden ja tavaroiden käsittelystä, käytöstä
tai hävittämisestä;
3) mäarata, että pitopaikassa on suoritettava perusteellinen puhdistus ja desinfektio;

4) määrätä, että laitumet ja muut ulkoalueet
on käsiteltävä tartunnan havittamiseksi tai
määrätä ne käyttökieltoon;
5) määrätä, että sellaiset esineet ja rakenteet, joita ei voida puhdistaa tai desinfioida
taikka joiden puhdistus ja desinfiointi tulisi
esineiden ja rakenteiden arvo huomioon ottaen suhteettoman kalliiksi, on havitettava;
6) kieltää uusien elainten tuominen pitopaikkaan ennen kuin riittävä aika on kulunut
puhdistuksesta ja desinfektiosta tai rakenteiden uusimisesta;
7) määrätä pitopaikkaan tuotuja uusia ja
siellä jo olevia eläimiä koskevista tutkimuksista; seka
8) päättää 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kielloista, ehdoista, rajoituksista ja
toimenpiteista, jotka ovat aluehallintoviraston mainitun pykälän nojalla maaraamien
kieltojen, rajoitusten ja toimenpiteiden lisäksi
tarpeen tartunnan havittämiseksi tehtyjen
toimenpiteiden tai uusien elainten ottamisen
jälkeen siihen saakka, kunnes on voitu varmistua, ettei elaintautia enää esiinny pitopaikassa.
Jos kyseessa on vaarallista tai helposti leviavaa elaintautia taikka uutta vakavaa eläintautia koskeva virallinen eläintautiepäily,
Elintarviketurvallisuusvirasto voi ryhtyä 1
momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin
sellaisissa tapauksissa, joissa se on valttämatöntä taudin leviämisen estämiseksi ja joissa
epailya ei voida vahvistaa tai sulkea pois
kohtuullisessa ajassa taudin tarttuvuuteen,
leviavyyteen ja sen aiheuttamiin haittoihin
nähden.
Aluehallintovirasto vastaa 1 momentissa
tarkoitettujen määräysten täytäntöönpanosta.
Se voi tarvittaessa käyttää taytantöönpanossa
apunaan kunnanelainlaakariä. Se, jolle päätös
on osoitettu, on velvollinen avustamaan maaräysten taytantöönpanossa siinä laajuudessa,
jota häneltä kohtuudella voidaan edellyttää
ottaen huomioon hanen koulutuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa seka muut
hanen henkilökohtaiset ominaisuutensa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
kunkin taudin hävittämisen edellyttamista
valttamättömistä, 1 momentissa tarkoitetuista
toimenpiteista. Teknisluonteiset säännökset
tavasta, jolla 1 momentissa tarkoitettu lopetus, teurastus, perkaus, käsittely, puhdistus,
desinfektio tai elainten tutkiminen on suori-

tettava, annetaan kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Toimenpidepäätös elaimen omistajan hakemuksesta
Jos kyseessa on valvottavaa tai uutta vakavaa eläintautia koskeva virallinen elaintautiepaily tai jos tällainen eläintauti on todettu,
Elintarviketurvallisuusvirasto voi elaimen
omistajan hakemuksesta tehda päätöksen yhden tai useamman pitopaikassa pidettävän
elaimen lopettamisesta, teurastamisesta tai
perkaamisesta. Päätös voidaan tehda vain tapauksessa, jossa 23 §:n 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetut kiellot, ehdot, rajoitukset tai
toimenpiteet huomattavasti vaikeuttavat
elainten pitoa taloudellisista tai elainten hyvinvointiin liittyvistä syistä ja jossa elainten
lopettaminen, teurastaminen tai perkaaminen
on valttamatönta eläintaudin havittamiseksi
pitopaikasta. Eläimen omistaja vastaa päätöksen taytantöönpanosta.

Toimenpiteet muiden kuin vastustettaviksi
eläintaudeiksi nimettyjen zoonoosien yhteydessä
Jos muuta kuin vastustettavaksi elaintaudiksi nimettyä zoonoosia epäillään tai todetaan esiintyvän pitopaikassa, jossa ammattimaisesti harjoitetaan elainten myyntiä kuluttajille, elainten näytteille asettamista tai
eläimiin liittyvää harrastustoimintaa, pitopaikasta vastuussa oleva toimija on velvollinen
tiedottamaan asiasta asianmukaisesti elainten
ostajille tai pitopaikassa vieraileville henkilöille seka ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin näiden henkilöiden suojaamiseksi tartunnalta.
Jos se on valttamatönta ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, aluehallintovirasto voi päätöksellään määrätä:
1) pitopaikassa kaytettavien varusteiden ja
välineiden puhdistuksesta ja desinfektiosta;
2) sellaisten pitopaikassa pidettävien tuotteiden, aineiden ja tavaroiden säilyttämisestä
ja kaytösta, joissa voi olla tartuntaa;

3) eläinsuojien ja elainten kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistuksesta ja desinfektiosta;
4) haittaeläinten torjunnasta ja seurannasta;
5) tavasta, jolla elainten ostajia tai pitopaikassa vierailevia henkilöitä ohjataan suojautumaan tartunnalta; seka
6) pitopaikassa pidettävien elainten laakitsemisestä.

Tuotteidenjäljivs, käsittelyj a hävittäminen
Aluehallintoviraston on 22 §:ssä tarkoitetun selvityksen yhteydessä mahdollisuuksien
mukaan jaljitettava ne helposti leviavan tai
vaarallisen elaintaudin leviamisen vaaraa aiheuttavat tuotteet, jotka on saatu pitopaikassa
pidetyistä taudille alttiisiin eläinlajeihin kuuluvista eläimistä sen ajankohdan jälkeen, jolloin tauti on selvityksen perustella todennäköisesti tullut pitopaikkaan.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä
1 momentissa tarkoitettujen tuotteiden seka
niiden kanssa kosketuksessa olleiden tuotteiden säilyttämisestä tai kasittelysta tartuntavaaran poistamiseksi taikka tuotteiden merkitsemisesta niiden alkuperää ja terveysasemaa osoittavalla merkinnällä. Jos kasittelylla
ei voida poistaa tartuntavaaraa, Elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä tuotteet havitettaväksi. Tuotteiden omistaja tai haltija vastaa Elintarviketurvallisuusviraston päätöksen
taytantöönpanosta.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan säätää, miltä osin 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä on sovellettava kunkin elaintaudin vastustamiseksi, seka antaa
toimenpiteista tarkempia saannöksia.

Eläintautitapaukset luonnonvaraisilla eläimillä
Jos vastustettavaa tai uutta vakavaa elaintautia epäillään tai todetaan esiintyvan luonnonvaraisilla eläimillä, aluehallintovirasto
voi määrätä kunnaneläinlääkärin järjestamaan taudille herkkien luonnonvaraisten
elainten terveydentilan seurantaa ja tähän liittyvää naytteenottoa. Lisäksi aluehallintovi-

rasto voi määrätä kunnaneläinlääkärin järjestamaan kuolleiden luonnonvaraisten elainten
hävittämistä siten, ettei niistä aiheudu taudin
leviamisen vaaraa.
Luonnonvaraisten elainten terveydentilan
seurannasta ja näytteenotosta voidaan myös
sopia muun sellaisen tahon kanssa, jolla on
siihen tarvittavat edellytykset.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia luonnonvaraisten elainten terveydentilan seurannasta, näytteiden ottamisesta ja kuolleiden
luonnonvaraisten elainten havittamisesta.

Valvontaviranomaisen tiedottamisvelvolliSUUS

Valvontaviranomaisen on tiedotettava vastustettava tai uuden vakavan elaintaudin
esiintymisestä seka toimenpiteista taudin leviämisen estamiseksi. Jos se on taudin vastustamiseksi riittävää, tiedottaminen voidaan
rajata koskemaan vain tiettyjä henkilöitä tai
toiminnanharjoittajia taikka näiden muodostamia ryhmiä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia tiedottamisesta.
5 luku

Alueelliset toimenpiteet eläintautien leviämisen estamiseksi

Jos elaimellä todetaan esiintyvan helposti
leviäväa eläintautia tai jos kyseessa on tallaista tautia koskeva virallinen epäily, alueelle, joka välittömästi ympäröi elaimen pitopaikkaa tai luonnonvaraisen elaimen kyseessä ollen taudinpurkauksen esiintymispaikkaa
ja jolla tautia katsotaan esiintyvän suurella
todennäköisyydellä ottaen huomioon sen leviämistapa ja alueen maantieteelliset ominaisuudet seka alueen eläinlajit ja elaintiheys,
voidaan perustaa tartunta-alue. Tartunta-alue
voi ulottua hyönteisten välityksellä leviavan
elaintaudin kyseessa ollen enintään 20 kilo-

metrin etäisyydelle ja muun elaintaudin ky- maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja
seessä ollen enintään kolmen kilometrin etai- epidemiologiset tekijät seka valvontamahdolsyydelle elaimen pitopaikasta tai luonnonva- lisuudet. Rajoitusvyöhyke on lakkautettava,
raisen elaimen tautitapauksesta, ellei Euroo- kun sen perustamiselle saadettyja edellytykpan unionin lainsaadannössa toisin saadeta. siä ei enää ole.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarTartunta-alue voidaan perustaa myös maan
rajojen ulkopuolella todetun helposti leviä- kemmat säännökset rajoitusvyöhykkeen perustamisen edellytyksista, vyöhykkeen rajovan elaintaudin tautitapauksen yhteydessa.
Tartunta-alue perustetaan ja lakkautetaan jen maarittamisesta seka vyöhykkeen jakamiElintarviketurvallisuusviraston päätöksellä. sesta osiin.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi paatöksellaan maarata tartunta-alueella sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa pidetään taudille alttiisiin
Toimenpiteet rajoitusvyöhykkeellii
lajeihin kuuluvia eläimiä, noudatettavaksi 23
§:n 1 momentissa tarkoitettuja valttamattöElintarviketurvallisuusvirasto voi taudin
mia kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja velvoitteita. Päätöksen taytäntöönpanoon sovelletaan, leviämisen estämiseksi tai ihmisten terveyden suojaamiseksi valttämattömista syistä
mitä 23 §:n 2 momentissa säädetään.
Tartunta-alueen perustamista ja alueella taikka Euroopan unionin lainsaadännön niin
sovellettavia kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja edellyttaessa paatöksellaan:
1) maarata, että kunnanelainlaakarin tai
toimenpiteitä koskeva päätös on kumottava,
kun alueen perustamiselle saadettyja edelly- aluehallintoviraston on tarkastettava ne vyöhykkeellä sijaitsevat pitopaikat, joissa pidetyksiä ei enää ole.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan Eu- tään taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia elairoopan unionin lainsaadännön edellyttämät mia, ja näissä pitopaikoissa pidettavat elaitarkemmat säännökset tartunta-alueen perus- met seka ottamaan tarvittavat näytteet taudin
tamisen edellytyksista, alueen rajojen maarit- varalta;
2) maarata, että vyöhykkeella sijaitsevasta
telysta seka kunkin elaintaudin vastustamiseksi perustetulla tartunta-alueella noudatet- pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on
tavista valttamattömista kielloista, ehdoista, eristettäva vyöhykkeella pidettavat elaimet
tai pidettävä niitä sisätiloissa taikka kieltaa
rajoituksista ja toimenpiteistä.
elainten siirtäminen pitopaikan eri elaintenpitoyksiköiden välillä, rajoittaa sita tai asettaa
sille ehtoja;
3) maarata toimijoiden velvollisuudesta
Rajoitusvyöhyke
seurata vyöhykkeella pidettävien elainten terJos elaimella todetaan esiintyvän helposti veydentilaa, kasitella tai laakita mainitut
leviavaa eläintautia tai jos kyseessa on tal- elaimet tai vyöhykkeella olevat alkiot tai sulaista tautia koskeva virallinen epäily, elai- kusolut sekä pitää kijaa elainten terveydentimen pitopaikan tai luonnonvaraisen elaimen lan seurannasta, kasittelysta tai laakitsemikyseessa ollen taudinpurkauksen esiintymis- sesta;
4) kieltaa elainten, eläimistä saatujen tuotpaikan ympärillä olevalle alueelle voidaan
perustaa rajoitusvyöhyke. Tartunta-alue sisal- teiden, elainten kuljetuskaluston seka elaintyy rajoitusvyöhykkeeseen. Rajoitusvyöhyke tautia mahdollisesti levittävien muiden aineivoidaan jakaa osiin, jos Euroopan unionin den ja tavaroiden kuljetus tai muu siirtämilainsäädäntö sita edellyttää. Rajoitusvyöhyke nen vyöhykkeella, sen rajojen yli tai sen
voidaan perustaa myös maan rajojen ulko- kautta, rajoittaa sita tai asettaa sille ehtoja;
5) kieltaa vyöhykkeeltä peräisin olevien
puolella todetun helposti leviävän elaintaudin
elainten ja niistä saatujen tuotteiden saattataudinpurkauksen yhteydessa.
Rajoitusvyöhyke perustetaan ja lakkaute- minen markkinoille taikka käyttäminen ihtaan Elintarviketurvallisuusviraston paatök- misten tai elainten ravinnoksi tai rajoittaa sita
sella. Rajoitusvyöhykkeen seka sen osien ra- seka maarata tavasta, jolla toimijan on kasijoja maariteltaessa on otettava huomioon teltava mainitut elaimet tai tuotteet;

6) mäarata toimijoiden velvollisuudesta niita on määrättävä noudatettavaksi. Maa- ja
merkitä vyöhykkeeltä peräisin olevat eläimet metsätalousministeriön asetuksella voidaan
tai elaimista saadut tuotteet merkinnällä, joka antaa tarkempia teknisluonteisia säännöksiä
kuvaa niiden alkuperää, vapautta eläin- mainituista kielloista, ehdoista, rajoituksista
taudeista tai kasittelyä, taikka lisäämään ja toimenpiteista.
merkintä elainten tai tuotteiden mukana seuraaviin asiakijoihin;
7) rajoittaa henkilöiden liikkumista vyöRajoitusalue
hykkeellä sijaitsevissa pitopaikoissa tai eläinsuojissa seka mäarata elainten kanssa koskeRajoitusalue voidaan perustaa alueelle, joltuksessa olevien henkilöiden suojavaatteiden
käytöstä sekä puhdistusta ja desinfektiota la
1) esiintyy helposti leviävää eläintautia, jokoskevista toimenpiteista;
8) mäarata vyöhykkeella sijaitsevasta pito- ka uhkaa levitä muualle maahan 4 luvussa ja
paikasta vastuussa oleva toimija toteuttamaan 32-34 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteista huotoimenpiteita sen estamiseksi, ettei tartunta limatta; tai
paase leviamaan luonnonvaraisten elainten,
2) esiintyy vastustettavaa eläintautia, jota ei
vektorien, lemmikkieläinten taikka pito- voida hävittää nopeasti johtuen maantieteellisista, ekologisista tai epidemiologisista tekipaikassa kayvien ajoneuvojen valityksella;
9) mäarata aluehallintovirasto toteuttamaan jöistä tai taudin laajan levinneisyyden vuoksi,
toimenpiteitä vyöhykkeen eri osien välisellä taikka eläintautia, jota vastustetaan vain
rajalla taikka vyöhykkeen ulkorajalla henki- maan muilla alueilla, ja rajoitusalueen peruslöiden, ajoneuvojen ja tavaroiden puhdista- taminen on perusteltua maan muiden alueimiseksi ja desinfioimiseksi taikka vyöhyk- den hyvän eläintautitilanteen turvaamiseksi.
Rajoitusalue perustetaan ja lakkautetaan
keellä sen estamiseksi, ettei eläintauti paase
leviamaan luonnonvaraisten elainten tai vek- maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.
Rajoitusaluetta perustettaessa sekä alueen ratorien valityksella;
10) mäarata tavasta, jolla pitopaikasta vas- joja määriteltäessä on otettava huomioon Eutuussa olevan toimijan tai muun toimijan on roopan unionin lainsäädäntö sekä maantiesäilytettävä vyöhykkeella olevia elaimista teelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidesaatuja sivutuotteita ja kaytettyjä kuivikkeita miologiset tekijät ja valvontamahdollisuudet.
tai käsiteltävä ne;
Rajoitusalue on lakkautettava, kun sen perus11) kieltaa elainten keinosiemennys, al- tamiselle säädettyja edellytyksiä ei enää ole.
kionsiirrot ja astutukset vyöhykkeella, rajoittaa niita tai asettaa niille ehtoja;
12) kieltaa elaintaudille alttiiden elainlajien
Toimenpiteet rajoitusalueella
vapauttaminen luontoon sekä luonnonvaraisten elaintaudille alttiiden eläinlajien ruokinta
Maa- ja metsätalousministeriö voi helposti
vyöhykkeella;
13) kieltaa elainten rokotus vyöhykkeella; leviävän eläintaudin estamiseksi tai 34 §:n 1
momentin 2 kohdassa säädetyn tavoitteen
seka
14) mäarata eläintenpitäjiä tai muita toimi- saavuttamiseksi välttämättömistä syistä taikjoita koskevasta velvollisuudesta pitää kij a a ka Euroopan unionin lainsäädännön niin
vyöhykkeella olevista elaimista, elaimista edellyttäessä päätöksellään:
1) kieltaa elainten, elaimista saatujen tuotsaaduista tuotteista seka tartuntaa mahdollisesti levittävistä tuotteista ja rehuista, ellei teiden, elainten kuljetusvälineiden sekä eläintautia mahdollisesti levittävien muiden aineiasiasta ole säädetty muualla laissa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar- den ja tavaroiden kuljetus tai muu siirtämikemmat säännökset siitä, mitä 1 momentissa nen rajoitusalueella ja sieltä pois, rajoittaa sitarkoitettuja kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja tä tai asettaa sille ehtoja;
2) maarata, ettei eläimiä tai tuotteita saa
toimenpiteita rajoitusvyöhykkeellä seka, jos
vyöhyke on jaettu osiin, sen osissa on mää- siirtää pois rajoitusalueelta, ellei niita ole karättävä noudatettavaksi ja missä laajuudessa sitelty mahdollisen tartunnan poistamiseksi

tai ellei elaimia ole pidetty karanteenissa se- alueen tai vyöhykkeen sijaintikunnissa. Tarka määrätä elainten tai tuotteiden sallituista tunta-aluetta tai rajoitusvyöhykettä koskevasta paatöksesta on lisäksi erikseen tiedotettava
käyttötavoista;
3) määrätä elaimista vastuussa olevia toi- niita pitopaikoista vastuussa olevia toimijoimijoita toimittamaan aluehallintovirastolle ta, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa
tietoja rajoitusalueella sijaitsevaan pitopaik- ja joita paatös koskee.
kaan tuotujen ja sieltä pois siirrettyjen elainten lajeista, määristä ja tunnistusmerkinnöista;
Poikkeaminen
4) määrätä elainten kuljettajia ja valittajia
toimittamaan aluehallintovirastolle tietoja raAluehallintovirasto voi myöntaa hakemukjoitusalueella, -alueelta tai -alueelle kuljettamistaan tai välittamistään elaimista, niiden sesta yksittaistapauksessa luvan poiketa tarkuljetuksesta seka valitettyjen elainten osto- tunta-alueella, rajoitus-vyöhykkeellä tai rajoitusalueella noudatettavasta kiellosta, ehja myyntitapahtumista;
5) määrätä toimijoiden velvollisuudesta dosta, rajoituksesta tai toimenpiteesta, jos
merkitä rajoitusalueelta peräisin olevat elai- poikkeaminen ei aiheuta taudin leviamisen
met tai elaimista saadut tuotteet merkinnällä, vaaraa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
joka kuvaa niiden alkuperää, vapautta elaintaudeista tai käsittelyä, taikka lisäämaan annetaan tarkemmat säännökset niistä kielmerkintä elainten tai tuotteiden mukana seu- loista, ehdoista, rajoituksista ja toimenpiteistä, joiden osalta lupa voidaan myöntaa, seka
raaviin asiakirjoihin; seka
6) määrätä, että rajoitusalueelta peräisin luvan myöntämisen edellytyksistä.
olevien elainten tai elaimista saatujen tuotteiden alkuperä ja vapaus eläintaudista on todistettava kunnaneläinlääkärin myöntämällä
virallisella terveystodistuksella siirrettaessa
Eläinten lopetus tartunta-alt~eella,rajoitusne pois rajoitusalueelta.
vyöhykkeellä tai rajoitusalueella
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 moElintarviketurvallisuusvirasto voi paatökmentissa tarkoitetuista kielloista, ehdoista ja
toimenpiteistä seka siitä, miltä osin niita on sellaan määrätä taudille alttiiseen lajiin kuumäärättävä sovellettavaksi kunkin elaintau- luvia elaimia lopetettaviksi tartunta-alueella,
rajoitusvyöhykkeella tai rajoitusalueella, jos
din osalta.
alueella esiintyy helposti leviavaa elaintautia,
joka uhkaa levitä muualle maahan 4 luvussa
seka 32-36 §:ssa tarkoitetuista toimenpiteisTartunta-aluetta, rajoitusvyöhykettaj a rajoi- tä huolimatta, alueella on paljon taudille alttiiseen lajiin kuuluvia eläimiä, joita ei voida
tusaluetta koskevan päätöksen julkaiseminen
suojata tartunnalta, ja elainten lopettaminen
j a päätöksestä tiedottaminen
on välttämätönta taudin leviamisen estamiElintarviketurvallisuusvirasto voi
Päätökseen, joka koskee tartunta-alueen, seksi.
rajoitusvyöhykkeen tai rajoitusalueen perus- myös maarata, että eläimet on ennen lopettamista tai lakkauttamista taikka mainitulla tamista rokotettava, jos elainten lopettamista
alueella tai vyöhykkeella noudatettavia kiel- ei voida järjestää riittävän nopeasti taudin letoja, ehtoja tai rajoituksia taikka toteutettavia viämisen estämiseksi.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi paatöktoimenpiteitä, ei sovelleta, mitä hallintolain 9
ja 10 luvussa säädetään hallintopäätöksen sellaan ja eläimen omistajan hakemuksesta
määrätä eläimiä lopetettaviksi tartuntatiedoksiannosta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu paatös on alueella, rajoitusvyöhykkeellä tai rajoitusalujulkaistava Suomen säädöskokoelmassa. eella, jos elainten siirtämistä koskevat, 32, 34
Valvontaviranomaisen on asianmukaisesti ja ja 36 §:ssa tarkoitetut kiellot, ehdot tai rajoiriittävällä tavalla tiedotettava paatöksesta tukset ovat olleet voimassa yli 14 vuorokaut-

ta ja huomattavasti vaikeuttavat elainten pitoa taloudellisista tai elainten hyvinvointiin
liittyvistä syista.
Aluehallintovirasto vastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetun paatöksen täytäntöönpanosta. Elaimista vastuussa oleva toimija on velvollinen avustamaan paatöksen täytäntöönpanossa siinä laajuudessa kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttaa ottaen huomioon
hanen koulutuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa seka hanen muut henkilökohtaiset ominaisuutensa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia tässä
pykälässä tarkoitetuista toimenpiteistä sekä
siita, millä edellytyksillä ja missä laajuudessa
niitä voidaan soveltaa kunkin elaintaudin
osalta.

Hatarokotus
Jos eläintautia ei muuten voida kohtuullisin
toimenpitein hävittää tartunta-alueelta ja rajoitusvyöhykkeeltä tai jos Euroopan unionin
lainsäädäntö sita edellyttaa, alueilla voidaan
toteuttaa pakollinen elainten hätärokotus. Hätärokotus voidaan ulottaa koskemaan kaikkia
elaintaudille alttiiseen lajiin kuuluvia eläimiä, joille rokote on saatavissa, taikka vain
sellaisia elaimia tai pitopaikkoja, joihin liittyy erityinen riski elaintaudin esiintymisestä
tai sen leviämisestä edelleen.
Aluehallintovirasto vastaa elainten hätärokotuksen toteuttamisesta. Elaimista vastuussa
oleva toimija on velvollinen sallimaan sen,
että eläimet rokotetaan ja että rokotetut eläimet merkitään tarvittavilla merkinnöillä.
Elaimista vastuussa olevan henkilön tai rokotuksen suorittajan on tehtävä rokotuksesta
tarvittavat merkinnät elaimia koskeviin todistuksiin, luetteloihin ja muihin asiakirjoihin.
Valvontaviranomaisten tulee toteuttaa rokotettuja ja rokottamattomia elaimia koskevia
tarvittavia tutkimuksia eläintaudin esiintymisen seuraamiseksi.
Jos tartunta-alueella ja rajoitusvyöhykkeel1ä toteutetaan hatärokotus, voidaan rokotettujen tai rokottamattomien elainten tai niistä
saatujen tuotteiden kuljetus tai muu siirtäminen rajoitusvyöhykkeellä ja sieltä pois eläintaudin leviämisen estamiseksi välttämättö-

mistä syista kieltää taikka sita voidaan mainituista syista rajoittaa tai sille voidaan asettaa
ehtoja. Samoin perustein voidaan määrätä
rokotetuista eläimistä saatuja tuotteita koskevista käyttörajoituksista tai että mainittuja
tuotteita saa kayttää tai saattaa markkinoille
vain, jos ne on asianmukaisesti kasitelty tai
merkitty.
Hätärokotuksen toteuttamisesta säädetään
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Mainitulla maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella saadetaan siita, mitä elaimia ja pitopaikkoja hätärokotus koskee, käytettävistä
rokotteista, rokotustavasta ja, jos tarvitaan
useita rokotuskertoja, rokotusten tiheydestä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
saadetaan myös 3 momentissa tarkoitetuista
kielloista, ehdoista ja rajoituksista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan lisäksi antaa tarkempia saannöksia
rokotuksesta todistuksiin, luetteloihin tai
asiamoihin tehtävistä merkinnöistä.

Alueiden luokittelu vesieläintautien leviamisen estämiseksi
Vastustettavien, vesieläimiin tarttuvien
eläintautien leviämisen estämiseksi alueita
voidaan jakaa kunkin mainitun taudin osalta
seuraaviin luokkiin:
1) taudista vapaat alueet;
2) alueet, joilla toteutetaan seurantaa taudista vapaan aseman saavuttamiseksi;
3) alueet, joiden asema taudin suhteen on
määrittelemätön;
4) alueet, joilla tautia esiintyy ja joilta se
pyritään havittamaan; sekä
5) alueet, joilla tautia esiintyy ja joilta sita
ei pyritä havittamaan.
Luokkiin 1 tai 3 kuuluville alueille ei saa
siirtää kyseessä olevalle elaintaudille alttiiseen lajiin tai vektorilajiin kuuluvia eläviä tai
perkaamattomia kuolleita vesielaimia taikka
vesieläinten sukusoluja alempaan luokkaan
kuuluvilta alueilta eikä luokkiin 2 tai 4 kuuluville alueille muihin luokkiin kuin luokkaan 1 kuuluvilta alueilta. Kiellot eivät kuitenkaan koske siirtoja, joista aiheutuva eläintaudin leviamisen vaara on vähäinen.

Siirrettäessä taudille alttiiseen lajiin tai
vektorilajiin kuuluvia eläviä tai perkaamattomia kuolleita vesieläimiä tai vesieläinten
sukusoluja 1 momentissa tarkoitetulle luokitellulle alueelle tai sieltä pois eläimistä vastuussa olevan toimijan on Euroopan unionin
lainsäädännön niin edellyttäessä todistettava
siirrettävien vesielainten tai sukusolujen alkuperä ja vapaus kyseisestä taudista kunnaneläinlääkärin myöntämällä virallisella terveystodistuksella.
Alueet jaetaan eri luokkiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Luokittelussa on
otettava huomioon Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset seka
epidemologiset tekijät. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään 2 momentissa tarkoitetuista siirroista, joita mainitussa
momentissa tarkoitetut kiellot eivat koske,
seka siirroista, joissa vaaditaan 3 momentissa
tarkoitettua todistusta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia saannöksia mainituista todistuksista.

Lokerot

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta hyväksyä pitopaikan, jossa pidettävien elainten terveydentila on tietyn vastustettavan elaintaudin suhteen paremmin hallinnassa kuin alueen muissa pitopaikoissa pidettävien elainten, taikka tällaisten pitopaikkojen muodostaman verkoston yksiköksi, jäljempänä lokero, johon ei sovelleta kaikkia
tässä luvussa tarkoitettuja alueellisia kieltoja,
ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä mainitun
elaintaudin leviämisen estämiseksi. Lokeroon
kuuluvan pitopaikan on oltava kunnaneläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa.
Lokeron hyväksymistä koskevassa hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan seka pitopaikan tai pitopaikkojen yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää kuvaus pitopaikan tai
niiden muodostaman verkoston toiminnasta,
toimintaan liittyvistä eläintautiriskeistä sekä
toimenpiteistä, joilla riskejä hallitaan.
Maa- metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännön

edellyttämät tarkemmat saannökset siitä,
mitkä alueelliset kiellot, ehdot, rajoitukset ja
toimenpiteet eivat koske lokeroita. Maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella voidaan
lisäksi antaa Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämiä tarkempia saannöksia lokeron hyväksymisen edellytyksistä, hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä sekä
lokeroa valvovan viranomaisen suorittamien
tarkastusten tiheydestä ja sisallösta.

6 luku
Erityiset toimenpiteet helposti leviävän tai
vaarallisen eläintaudin leviämisen estamiseksi

Vnlmiussuunnitelmat

Elintarvikelaissa tarkoitetun teurastamon,
eläinsuojelulain 20 §:ssä tarkoitetun eläintarhan, tässä laissa tarkoitetun sperman keräysaseman sekä eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman, jossa käsitellään helposti leviäville tai vaarallisille eläintaudeille alttiita eläinlajeja, on laadittava valmiussuunnitelma
mainittujen tautien varalta. Suunnitelmaan
tulee sisältyä kuvaus epäillyn tai todetun
elaintaudin johdosta suoritettavista toimenpiteistä kuten sairastuneeksi epäiltyjen tai todettujen tai niiden kanssa kosketuksessa olleiden elainten eristämisestä elaintaudin varalta tehtävien tutkimusten ajaksi, pitopaikan
tai aseman eläinliikenteen keskeyttämisestä
tarvittaessa, elainten lopettamisesta, ruhojen
hävittämisestä sekä tilojen puhdistuksesta ja
desinfektiosta. Suunnitelmassa tulee myös
kuvata eläintautien vastustamistyötä koskevaa henkilökunnan koulutusta sekä sisäistä
tiedotusta ja viestintää. Teurastamoa koskeva
valmiussuunnitelma voidaan sisällyttaa elintarvikelain 20 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset niistä eläintaudeista, joiden varalta valmiussuunnitelma
on laadittava. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan myös antaa tarkempia
saannöksia valmiussuunnitelman sisallösta.

momentissa tarkoitetuista velvoitteista ja
kielloista.
Erityiset toimenpiteet pitopaikoissa, elainnäyttelyissäja eläinkilpailuissa
Jos helposti leviävää elaintautia esiintyy
Väliaikainen kiiljetuskielto
maassa taikka jos sita epäillään esiintyvan
Jos maassa on todettu esiintyvan helposti
luonnonvaraisissa eläimissä tai leviävän
maahan luonnonvaraisten elainten tai vekto- leviävää eläintautia, jonka levinneisyyttä ei
reiden valityksella tai muulla vastaavalla ta- tunneta tai joka uhkaa levitä edelleen 4 luvalla, voidaan maassa ryhtyä tarvittaviin toi- vussa seka 32-36
§:ssä tarkoitetuista toimenpiteisiin elaintaudin leviämisen estämi- menpiteistä huolimatta, taikka kyseessä on
tällaista tautia koskeva virallinen epäily,
seksi. Tässä tarkoituksessa voidaan:
1) velvoittaa elaimista vastuussa olevia toi- Elintarviketurvallisuusvirasto voi Euroopan
mijoita seuraamaan taudille alttiisiin lajeihin unionin lainsäädännön niin edellyttäessä seka
kuuluvien elainten terveydentilaa;
taudin leviamisen estamiseksi ja tautitilan2) velvoittaa elaimista vastuussa olevia toi- teen selvittämiseksi välttämättömistä syistä
mijoita pitämään taudille alttiisiin lajeihin päätöksellään kieltaa elainten kuljetuksen
koko maassa taikka rajoittaa sita. Paatös voi
kuuluvia eläimiä sisätiloissa;
3) kieltaa elaintaudin leviämisen vaaraa ai- olla voimassa enintään 14 vuorokauden ajan
heuttava luonnonvaraisten elainten ruokinta;
taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien elainten
4) velvoittaa elaimista vastuussa olevia toi- kuljetusten osalta ja enintään kolmen vuoromijoita suojaamaan ulkona pidettävien eläin- kauden ajan muihin lajeihin kuuluvien eläinten ruokintapaikat ja toteuttamaan muita toi- ten kuljetusten osalta. Paatös on kumottava
menpiteitä sen estamiseksi, etteivät pitopai- valittömasti sen jalkeen, kun kiellon tai rajoikoissa pidettävät eläimet saa tartuntaa luon- tuksen asettamiselle säadettyjä edellytyksia
nonvaraisista elaimista;
ei enaa ole.
Valvontaviranomaisen on myös asianmu5) velvoittaa pitopaikoista vastuussa olevia
toimijoita huolehtimaan pitopaikan elain- kaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava pääsuojissa käytettyjen vaatteiden ja jalkineiden töksestä. Kieltoa tai rajoitusta taikka sen kupuhdistuksesta ja desinfioimisesta;
moamista koskeva paatös julkaistaan Suo6 ) velvoittaa valvontaviranomaisia torju- men säädöskokoelmassa.
maan ja seuraamaan vektorien esiintymistä;
Jos taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien
7) velvoittaa pitopaikoista vastuussa olevia elainten kuljetusta koskevaa kieltoa tai rajoitoimijoita tai pitopaikoissa vierailevia henki- tusta on taudin laajan levinneisyyden tai
löitä toteuttamaan toimenpiteitä tartunnan le- merkittävän leviämisuhan takia välttämätöntä
viämisen estamiseksi pitopaikoissa kayvien pitää voimassa pidempään kuin 1 momentin
ajoneuvojen valityksella; seka
mukaan on mahdollista, maa- ja metsätalo8) kieltää taudille alttiisiin lajeihin kuulu- usministeriö voi päätöksellään jatkaa kiellon
vien elainten vieminen eläinnäyttelyihin, tai rajoituksen voimassaoloa. Elintarviketureläinkilpailuihin tai muihin vastaaviin tilai- vallisuusviraston on mainittujen edellytysten
täyttyessä tehtava maa- ja metsätalousminissuuksiin.
Kunnaneläinlääkärin on tehtava pitopai- teriölle aloite kiellon tai rajoituksen voimaskoissa tarkastuksia 1 momentin 1-7 kohdassa saolon jatkamisesta. Maa- ja metsätalousmitarkoitettujen velvoitteiden ja kieltojen nou- nisteriön paatös on kumottava valittömasti
dattamisen valvomiseksi sekä raportoitava sen jalkeen, kun kiellon tai rajoituksen asettamiselle säadettyjä edellytyksia ei enaa ole.
tarkastuksista aluehallintovirastolle.
Aluehallintovirasto voi yksittäistapauksesEdellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta säädetään maa- ja sa myöntää hakemuksesta luvan poiketa tässä
metsätalousministeriön asetuksella ottaen pykälässä tarkoitetusta kiellosta tai rajoitukhuomioon Euroopan unionin lainsäädäntö. sesta edellyttäen, että luvan myöntäminen ei
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella aiheuta taudin leviamisen vaaraa.
voidaan myös antaa tarkempia säännöksiä 1

7 luku
Elainten keinollisen lisäämisen luvanvaraisuus ja valvonta

Elainten keinolliseen lisäämiseen liitwien
toimintojen luvanvaraisuus

Eläimen spermaa, josta voi aiheutua vastustettavien elaintautien leviämisen vaaraa,
saa kerätä ja spermaerien muodostamista varten kasitellä vain hyväksytyllä sperman keräysasemalla, lukuun ottamatta spermaa, joka
käytetään siinä pitopaikassa, jossa se kerätään.
Elainten alkioita, joista voi aiheutua vastustettavien elaintautien leviämisen vaaraa, saa
kerätä vain hyväksytty alkioiden keräysryhmä. Mainittuja alkioita saa tuottaa vain hyväksytty alkioiden tuotantoryhmä, lukuun ottamatta alkioiden tuottamista tumien siirroilla.
Edella 1 momentissa tarkoitettua spermaa
saa sailyttaa vain hyväksytyllä sperman keräysasemalla, hyvaksytyssa spermavarastossa
tai hyvaksytyn alkioiden tuotantoryhman tiloissa. Vaatimus ei kuitenkaan koske spermaa, jota säilytetään omassa omistuksessa tai
hallinnassa olevien elainten siemennykseen.
Edella 2 momentissa tarkoitettuja alkioita saa
sailyttaa vain hyväksytyn alkioiden keräystai tuotantoryhmän tiloissa, hyväksytyllä
sperman keräysasemalla tai hyvaksytyssa
spermavarastossa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset eläinlajeista, joiden sperman tai alkioiden keraysta, kasittelyä tai säilytystä taikka
alkioiden tuotantoa tässä pykälässä säädetyt
vaatimukset koskevat.

Sperman keräysaseman hyväksyminen

Aluehallintovirasto hyväksyy sperman keräysaseman hakemuksesta. Hyväksymisen
edellytyksenä on, että:
1) asemalla on soveltuvat tilat elainten pitämiseen ja eristämiseen, sperman keräykseen, kasittelyyn ja säilytykseen sekä välineiden huoltamiseen ja että nämä tilat on si-

ten suunniteltu, rakennettu ja huollettavissa,
että elaintautien leviäminen voidaan tehokkaasti estää;
2) elaintautien leviamisen estämisestä asemalla vastaa aseman palveluksessa oleva nimetty eläinlääkäri; sekä
3) aseman henkilöstöllä on tehtäviensä hoitamisen kannalta riittävät tiedot ja taidot.
Hyvaksymista koskevasta hakemuksesta
tulee kaydä ilmi toimijan sekä sperman keräysaseman yhteystiedot, ja hakemukseen on
liitettävä kuvaus keräysasemalla harjoitettavasta toiminnasta seka selvitys 1 momentin
1-3 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Sperman keräysasema hyväksytään, jos hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.
Hyvaksymista koskevassa päätöksessä voidaan asettaa elaintautien leviamisen estämiseksi välttämättömiä ehtoja. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksytylle sperman
keräysasemalle Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyn hyväksymisnumeron.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännön
edellyttämät tarkemmat säännökset hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä.

Hyväksytyn sperman keräysaseman toimintaa koskevat vaatimukset

Sperman keräysasemalle saadaan tuoda
elaimia vain pitopaikoista, joissa ei epäillä
esiintyvän sperman välityksellä leviäviä
eläintauteja. Asemalle tuotavia eläimiä ei saa
päästää aseman elaintiloihin eikä niista saa
kerätä spermaa ennen kuin elainten terveydentilan on todettu olevan riittävän hyvä
sperman keraysta varten ja elaimille on tehty
tarvittavat tarkastukset ja tutkimukset eläintautien varalta. Tarkastuksia ja tutkimuksia ei
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos elaimille on jo
tehty vastaavat tarkastukset ja tutkimukset
elainten valtakunnallisen terveydenhuoltoohjelman puitteissa. Jos Euroopan unionin
lainsäädäntö sitä edellyttää, elaimia on ennen
niiden päästämistä aseman elaintiloihin seka
sperman keräämistä niista pidettävä eristyksessä alkuperäpitopaikassa tai sperman keräysasemalla taikka karanteenissa niiden terveydentilan varmistamiseksi. Asemalla pidet-

tävien elainten terveydentilaa on seurattava
jatkuvasti eläimissä mahdollisesti esiintyvien
elaintautien varalta.
Sperman kerääminen, käsittely ja säilytys
sekä sperman keräysaseman muu toiminta on
järjestettävä siten, että sperman hyvä hygieeninen laatu ja vapaus eläintaudeista voidaan
turvata ja etteivät eläintaudit pääse leviämään
asemalle. Asemalla saadaan käsitellä vain
yhden eläinlajin spermaa, ellei Euroopan
unionin lainsäädännöstä muuta johdu. Asemalla kerättävä, käsiteltävä ja säilytettävä
sperma on merkittävä asianmukaisesti, ja
asemalla on pidettävä kirjaa eläimistä ja niiden terveydentilasta sekä säilytettävistä
spermaerista. Sperman keräys ja luovuttaminen on keskeytettava välittömästi, jos asemalla epäillään tai todetaan esiintyvän eläintauteja, jotka voivat levitä sperman välityksellä.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä sperman
keräysasemalle tuotavien ja asemalla pidettävien elainten terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja terveydentilan selvittämiseksi
eläimelle tai sen pitopaikassa tai aikaisemmissa pitopaikoissa tehtavista tarkastuksista
ja tutkimuksista, asemalle tuotavien tai tuotujen elainten eristämisestä tai karanteenissa
pitämisestä, sperman keraysaseman toiminnan järjestämisestä sperman laadun turvaamiseksi ja elaintautien leviämisen estämiseksi sekä tähän liittyvistä 47 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetun eläinlääkärin tehtavista,
sperman merkitsemisesta sekä eläimiä, niiden terveydentilaa ja spermaeria koskevasta
kirjanpidosta.

Alkioiden kerays- tai tuotantoryhman hyvaksyminen
Aluehallintovirasto hyväksyy alkioiden keräys- tai tuotantoryhmän hakemuksesta.
Alkioiden keraysryhmän hyvaksyminen
edellyttaa, että:
1) ryhmän käytettävissä on asianmukaisesti
varustetut seka alkioiden hygieenisen laadun
turvaamiseksi ja elaintautien leviämisen estämiseksi asianmukaiset, kiinteat tai siirrettävissä olevat tilat alkioiden tutkimiseen, kasit-

telyyn, pakkaamiseen ja välineiden huoltamiseen;
2) ryhmalla on soveltuvat tilat alkioiden
säilyttämiseen;
3) ryhman toiminnasta vastaa ryhmään
kuuluva nimetty elainlääkari; seka
4) m a n jasenilla on tehtävän hoitamisen
kannalta riittävät tiedot ja taidot.
Alkioiden tuotantoryhman hyvaksyminen
edellyttaa, että hakijana on hyväksytty alkioiden keräysryhma, jonka jasenilla on riittävät alkioiden tuotantoon käytettäviä menetelmiä seka tuotantoon liittyviä hygieniavaatimuksia ja elaintautien vastustamistyöta
koskevat tiedot ja taidot. Ryhman käytettävissä on lisäksi oltava 1 momentin 1 kohdassa saädetyt edellytykset täyttävät kiinteat tilat
munasolujen keräykseen, alkioiden tuotannossa kaytettavien sukusolujen sailytykseen
ja käsittelyyn sekä alkioiden tuotantoon ja
säilytykseen.
Alkioiden keräys- tai tuotantoryhman hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava ryhman jäsenten yhteystiedot ja,
jos ryhmalla on kiinteat tilat toimintaansa
varten, toimitilojen yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä kuvaus ryhman toiminnasta
sekä selvitys hyväksymiselle säädettyjen
edellytysten täyttymisestä. Alkioiden keräystai tuotantoryhmä hyväksytään, jos hyvaksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.
Hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa elaintautien leviämisen estämiseksi välttämättömiä ehtoja.
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyvaksytylle alkioiden keräys- tai tuotantoryhmalle
Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetyn hyväksymisnumeron.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännön
edellyttämät tarkemmat säännökset hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessa
noudatettavasta menettelystä.

Alkioiden kerays- tai tuotantoryhman toimintaa koskevat vaatimuhet
Alkioiden ja niiden tuotantoon kaytettavien
munasolujen oltava peräisin terveistä eläimistä, joiden pitopaikan vapaus eläintaudeista on voitu riittävällä tavalla varmistaa. Nau-

doista saadaan kerätä vain keinosiemennyksen tai keinohedelmöityksen avulla tuotettuja
alkioita, ja alkiot on kerättävä soveltuvissa tiloissa eläimen pitopaikassa.
Alkioiden ja munasolujen kerays, munasarjojen irrotus, alkioiden tutkiminen ja tuottaminen seka alkioiden ja niiden tuotannossa
kaytettavien sukusolujen käsittely ja sailytys
on suoritettava siten, että alkioiden hyvä hygieeninen laatu ja vapaus eläintaudeista voidaan turvata. Kerattavat, tuotettavat, kasiteltavat ja sailytettavat alkiot on merkittävä
asianmukaisesti, ja niistä seka alkioiden tuotantoon kaytettavien sukusolujen alkuperästä,
alkioiden ja sukusolujen luovuttajaelaimista
seka mainittujen elainten terveydentilasta on
pidettävä kirjaa. Alkioiden käsittelyyn ja sailytykseen saadaan kayttaa vain tarkoitukseen
soveltuvia tuotteita ja aineita. Aikioiden tuotannossa käytetyistä aineista, hedelmöittymattömista munasoluista ja hylatyista alkioista on toimitettava näytteitä laboratoriotutkimuksia varten.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä alkioiden taikka alkioiden tuotannossa kaytettavien
sukusolujen luovuttajaeläinten terveydentilaa
koskevista vaatimuksista ja terveydentilan
selvittämiseksi tehtävistä tutkimuksista, alkioiden hygieenisen laadun turvaamiseksi ja
elaintautien leviämisen estämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä alkioiden keräyksen ja
tuotannon seka niihin liittyvien toimintojen
yhteydessä, alkioiden merkitsemisesta, alkioita, niiden ja sukusolujen luovuttajaelaimia
ja mainittujen elainten terveydentilaa koskevasta kirjanpidosta, alkioiden sailytyksessa
käytettävistä sailiöista ja nesteista seka näytteiden toimittamisesta laboratoriotutkimuksia
varten.

Kotimaankauppaa varten hyväksytyn spermun keräysaseman taikka alkioiden keräysryhmän hwhyminen ja toiminta
Sperman keraysasema tai alkioiden keraysryhmä voidaan 47 tai 49 §:ssa saadetysta
poiketen hyväksyä, vaikka kaikki hyvaksymiselle saadetyt edellytykset eivat tayty, jos
keraysasemalla suoritettava tai keraysryhman
suorittama sperman tai alkioiden keraystoi-

minta on tarpeen tietyn eläinlajin tai -rodun
jalostustoiminnan turvaamiseksi tai alkuperaisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi ja jos
edellytysten tayttyrnatta jääminen ei aiheuta
vaaraa elaintautien leviämisestä. Kerättyä
spermaa tai kerättyja alkioita ei tällöin saa
saattaa markkinoille Suomen rajojen ulkopuolella.
Sen, joka haluaa hakemuksensa käsittelyssä sovellettavan 1 momentissa saadettya
poikkeusta, on ilmoitettava asiasta hakemuksessa. Poiketen siita, mita 47 tai 49 §:ssa saadetaan, 1 momentin nojalla hyvaksytylle
sperman keraysasemalle tai alkioiden keraysryhmalle annetaan Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitetun hyvaksymisnumeron
sijasta kansallinen hyvaksymistunnus.
Poiketen siita, mita 48 tai 50 §:ssa saadetaän, 1 momentin nojalla hyvaksytylla sperman keraysasemalla voidaan harjoitta sperman keräystä tai 1 momentin nojalla hyvaksytty alkioiden keraysryhma voi toimia,
vaikka kaikki mainitussa pykalassa saadetyt
vaatimukset eivat tayty, jos vaatimuksista
poikkeaminen ei aiheuta vaaraa elaintautien
leviämisestä.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset siita, minkä
eläinlajien tai -rotujen osalta 1 momentissa
saadettya poikkeusta voidaan soveltaa seka
miltä osin 1 momentissa saadetyista luvan
myöntämisen edellytyksistä ja 2 momentissa
tarkoitetuista toimintaa koskevista vaatimuksista voidaan poiketa.

Spermavaraston hyvahyminen
Aiuehallintovirasto hyväksyy spermavaraston hakemuksesta. Hyväksymisen edellytyksenä on, että:
1) varastolla on toimintaan soveltuvat tilat
ja välineet ja että se on siten rakennettu, eristetty ja huollettavissa, että sperman hygieeninen laatu ei vaarannu ja elaintautien leviaminen voidaan tehokkaasti estää; seka
2) varaston henkilöstöllä on tehtävän hoitamisen kannalta riittävät tiedot ja taidot.
Hyväksymistä koskevassa hakemuksessa
on ilmoitettava toimijan ja spermavaraston
yhteystiedot, ja hakemukseen on liitettävä
kuvaus spermavaraston toiminnasta seka sel-

vitys 1 momentin 1-2 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Spermavarasto hyväksytään, jos
hyvaksymiselle saadetyt edellytykset tayttyvat. Hyväksymistä koskevassa päätöksessä
voidaan asettaa eläintautien leviamisen estamiseksi välttämättömiä ehtoja. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyvaksytylle spermavarastolle Euroopan yhteisön lainsaadannössa edellytetyn hyvaksymisnumeron.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännön
edellyttämät tarkemmat säännökset hyvaksymisen edellytyksistä ja hyvaksymisessa
noudatettavasta menettelystä.

Spermavaraston toimintaa koskevat vaatimukset

Spermavarastossa sailytettavän sperman on
oltava kerätty hyvaksytylla sperman keraysasemalla taikka tuotu Suomen rajojen ulkopuolelta tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten, tällä lailla täytäntöön pantavien
Euroopan unionin säädösten taikka elainlaakinnallisesta rajatarkastuksesta annetun lain
mukaisesti. Varaston toiminta on jarjestettava siten, että sperman hyvä hygieeninen laatu
ja vapaus eläintaudeista voidaan turvata ja että eri alkuperää olevat spermaerat voidaan pitää riittävällä tavalla erillaan toisistaan seka
varastossa mahdollisesti sailytettavista alkioista. Spermavarastossa voidaan säilyttää
vain yhden eläinlajin spermaa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.
Varastoitavien spermaerien on oltava asianmukaisesti merkitty, ja spermavaraston on
pidettävä k y a a varastoon saapuvista, siellä
sailytettavista ja varastosta lahtevista spermaerista seka näiden erien alkuperästä. Sperman sailytykseen saadaan kayttaa vain tarkoitukseen soveltuvia säiliöitä ja nesteitä.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia spermavaraston toiminnan järjestämisestä sperman
hygieenisen laadun turvaamiseksi, elaintautien leviamisen estämiseksi ja spermaerien
erillaan pitamiseksi, varastoitavien spermaerien merkitsemisesta, spermaeria koskevasta
kirjanpidosta seka sperman sailytyksessa
käytettävistä sailiöista ja nesteista.

Luvanvaraisessa toiminnassa tapahtuvat
muutoksetja toiminnan valvonta

Sperman keraysaseman, alkioiden keraystai tuotantoryhman taikka spermavaraston
toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä aluehallintovirastolle.
Kunnanelainlaakari valvoo sperman keraysasemia, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmia ja spermavarastoja, ja suorittaa niissä
säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ne edelleen täyttävät hyvaksymiselle
saadetyt edellytykset ja että toiminnalle saadettyja vaatimuksia ja hyvaksymispaatöksessa asetettuja ehtoja noudatetaan. Lisäksi kunnanelainlaakari valvoo sperman keraysasemalle toimitettavien elainten eristamista pitopaikassa seka vastaa sperman keraysasemalle tuotavien elainten ja niiden kanssa samassa pitopaikassa pidettävien muiden elainten terveydentilaa koskevista tarkastuksista ja
tutkimuksista.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä
pykälässä tarkoitetusta valvonnasta seka siihen liittyvien tarkastusten ja tutkimusten tiheydestä ja sisällöstä.

8 luku
Eräiden muiden toimintojen luvanvaraisuus ja valvonta

Lupa vesiviljelyelainten kasvattamiseen ja
perkaamiseen

Vesiviljelyeläimiä tai niiden sukusoluja saa
kasvattaa elintarvikkeeksi, myytäväksi tai
muutoin luovutettavaksi jatkokasvatukseen
taikka istutettavaksi mereen tai vesistöihin
vain toimija, jolla on toimintaan Elintarviketurvallisuusviraston lupa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos toiminnan tarkoituksena on
ainoastaan:
1) vesiviljelyelainten kasvattaminen elintarvikkeeksi omaan käyttöön taikka toimitettavaksi pienina määrinä suoraan kuluttajille

tai paikallisille vähittäisliikkeille edelleen kuluttajille toimitettaviksi;
2) koristeeksi tarkoitettujen vesiviljelyelainten kasvattaminen sellaisessa tekolammikossa, akvaariossa tai altaassa, josta ei ole
suoraa yhteyttä tai jonka puhdistamatonta
vettä ei muutoinkaan päästetä mereen tai vesistöihin;
3) kalojen tai äyriäisten kasvattaminen
larnrnikoissa virkistyskalastusta varten ilman
että niitä siirretään lammikosta jatkokasvatukseen tai istutuksiin; tai
4) nilviäisten kasvattaminen veden puhdistamista varten.
Toimijalla on oltava Elintarviketurvallisuusviraston lupa kalojen perkaamiseen perkaamossa, jos kalat on kasvatettu vesiviljelylaitoksessa, johon on kohdistettu 23 §:ssä
tarkoitettuja kieltoja, ehtoja tai rajoituksia
helposti leviävän eläintaudin leviamisen estämiseksi taikka joka sijaitsee mainitun taudin vuoksi perustetulla rajoitus-vyöhykkeellä
tai luokkaan 4 tai 5 luokitellulla alueella, ja
jos perattavat kalat ovat alttiitta kyseiselle
taudille.

3) toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa
elaintautien leviämisestä lähistöllä sijaitseviin pitopaikkoihin taikka luonnonvaraisiin
vesieläimiin.
Jos osa hakemuksessa mainituista pitopaikoista tai perkaamoista ei täytä luvan myöntämisen edellytyksiä, lupa voidaan rajata
koskemaan vain edellytykset täyttäviä pitopaikkoja tai perkaamoja. Lupaan voidaan sisällyttää elaintautien vastustamisen kannalta
välttämättömiä lupaehtoja. Toimija on velvollinen ilmoittamaan Elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista 30 vuorokauden kuluessa sekä pitämään omavalvonnan kuvauksen
ajan tasalla. Kunnaneläinlääkarin on valvottava luvan saanutta toimintaa säännöllisin
tarkastuksin, joiden tiheydestä Elintarviketurvallisuusvirasto päättää riskinarvioinnin
perusteella.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä luvan
edellytyksistä, omavalvonnan kuvauksen sisällöstä, luvan hakemisessa noudatettavasta
menettelystä sekä luvan saaneen toiminnan
valvonnasta.

Luvan hakeminen ja toiminnan valvonta
Karanteenin hyväksyminenja toiminta

Edellä 55 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava toimijan
kotipaikka ja yhteystiedot sekä niiden pitopaikkojen yhteystiedot, joissa harjoitettavaa
toimintaa hakemus koskee. Hakemukseen on
liitettava kuvaus toiminnasta sekä jokaista pitopaikkaa ja perkaamoa koskeva kirjallinen
kuvaus siitä, miten pitopaikassa tai perkaamossa ennalta ehkäistään, seurataan ja torjutaan eläintauteja (omavalvonnan kuvaus).
Perkaamon toimintaa koskevaan omavalvonnan kuvaukseen on myös liitettava yksityiskohtainen kuvaus toiminnassa syntyvien jätteiden ja jätevesien käsittelystä.
Lupa myönnetään, jos:
1) omavalvonnan kuvauksessa esitetyt toimet ovat riittäviä elaintautien havaitsemiseksi ja seuraamiseksi seka niiden leviamisen
vaaran estämiseksi tai vähentämiseksi;
2) toiminta täyttää eläintunnistusjajestelmästä annetun lain 21 §:ssä säädetyt vaatimukset luettelon pitämisestä; seka

Tämän lain tai 3 §:ssä tarkoitetun Euroopan
unionin säädöksen täytäntöönpanossa tarvittavan karanteenin tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä. Karanteenin hyväksymisen
edellytyksenä on, että karanteenitila tai
-asema on ottaen huomioon karanteenissa pidettävien elainten asettamat vaatimukset siten suunniteltu, sijoitettu, rakennettu, varustettu ja hoidettu sekä sen toiminta ja valvonta
siten järjestetty, että eläintaudit eivät pääse
leviämään karanteenin ulkopuolelle taikka
karanteenissa pidettäviin eläimiin.
Karanteenin hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava hakijan ja karanteenitilan tai -aseman yhteystiedot, ja hakemukseen on liitettava kuvaus karanteenitilan
tai -aseman toiminnasta seka selvitys eläintautien leviamisen estämisen kannalta keskeisistä toimintaan, tiloihin ja toiminnan valvontaan liittyvistä seikoista. Karanteeni hyväksytään, jos hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Hyväksymistä koskevassa

päätöksessä voidaan asettaa elaintautien leviämisen estamiseksi välttämättömiä ehtoja.
Karanteenin toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä aluehallintovirastolle.
Kunnanelainlaakarin on suoritettava karanteenissa säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että karanteeni edelleen täyttää
hyväksymiselle saadetyt edellytykset ja että
hyvaksymispaatöksessa asetettuja ehtoja
noudatetaan.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä karanteenin hyväksymisen edellytyksistä ja hyvaksymisessa noudatettavasta menettelystä seka
karanteenin valvonnasta.

Lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan mukaisen todistuksen lemmikkielaimelle saa myöntää eläinlääkäri.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin säädösten taytäntöön panemiseksi tarkemmat säännökset
Suomesta toiseen jasenvaltioon ja toisesta jasenvaltiosta Suomeen toimitettavien seka
Suomen tai toisen jasenvaltion kautta kuljetettavien elainten ja elaimista saatujen tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevista ehdoista
ja rajoituksista, elainten ja tuotteiden mukana
vaadittavista virallisista terveystodistuksista
ja muista asiakirjoista seka toimitettavien
elainten ja tuotteiden merkitsemisesta niiden
tunnistettavuuden varmistamiseksi.

9 luku

Elainten ja tuotteiden siirrot Euroopan
unionin jasenvaltioiden valilla

Eläimiä ja elaimista saatuja tuotteita koskevat vaatimukset

Suomesta toiseen jasenvaltioon tai toisen
jasenvaltion kautta muuhun kuin jasenvaltioon taikka toisesta jasenvaltiosta Suomeen
tai Suomen kautta kolmanteen jasenvaltioon
tai muuhun kuin jasenvaltioon saa toimittaa
vain sellaisia elaimia ja elaimista saatuja
tuotteita, jotka täyttävät Euroopan unionin
lainsaadannössa asetetut elaintautien vastustamista koskevat vaatimukset. Suomesta toimitettavista elaimista tai tuotteista ei myöskään saa aiheutua minkaan vastustettavan
eläintaudin leviamisen vaaraa.
Elainten ja elaimista saatujen tuotteiden
mukana on oltava tarvittavat viralliset terveystodistukset ja muut asiakirjat, joilla elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuus jasenvaltioiden valilla voidaan osoittaa. Elainten ja
tuotteiden tulee lisäksi olla siten merkittyjä,
että ne voidaan tunnistaa niitä koskevissa
asiakqoissa tarkoitetuiksi elaimiksi tai tuotteiksi. Se, joka siirtää eläimiä tai niista saatuja tuotteita jasenvaltioiden valilla, vastaa
elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevien vaatimusten täyttymisestä.

Siirtokielto äkillisen taudinpurkauksen vuoksi

Jos toisessa jäsenvaltiossa esiintyy helposti
leviavaa, vaarallista tai uutta vakavaa elaintautia eivatka 58 5:ssa ja talla lailla taytantöön pantavassa Euroopan unionin saadöksessa saadetyt vaatimukset seka kyseisen jasenvaltion omat toimenpiteet ole riittäviä
elaintaudin leviamisen estämiseksi tai jos Euroopan unionin saadös sita edellyttaa, maa- ja
metsatalousministeriö voi paatöksellaan kieltää taudille alttiiseen lajiin kuuluvien elainten, niista saatujen tuotteiden seka mainittujen elainten ja tuotteiden kanssa kosketuksessa olleiden kuljetusvalineiden, muiden esineiden ja aineiden toimittamisen kyseisesta
jasenvaltiosta Suomeen, Suomen kautta toiseen jasenvaltioon tai muuhun kuin jasenvaltioon taikka Suomesta kyseiseen jasenvaltioon, rajoittaa sita tai asettaa sille ehtoja.
Jos Suomessa esiintyy helposti leviavaa,
vaarallista tai uutta vakavaa eläintautia eivatka tämän lain 4, 5 ja 6 luvussa saadetyt toimenpiteet seka 58 5:ssa ja talla lailla taytantöön pantavassa Euroopan unionin saadöksessa saadetyt vaatimukset ole riittavia elaintaudin leviämisen estamiseksi tai jasenvaltioiden välisen kaupan edellytysten turvaarniseksi tai jos Euroopan unionin saadös sita
edellyttaa, maa- ja metsatalousministeriö voi
paatöksellaan kieltää taudille alttiiseen lajiin
kuuluvien elainten, niista saatujen tuotteiden
seka mainittujen elainten ja tuotteiden kanssa

kosketuksessa olleiden kuljetusvalineiden,
muiden esineiden ja aineiden toimittamisen
toiseen jasenvaltioon tai toisen jasenvaltion
kautta muuhun kuin jasenvaltioon, rajoittaa
sita tai asettaa sille ehtoja.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun paatökseen ei sovelleta, mita hallintolain 9 ja 10
luvussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Päätös on julkaistava Suomen saadöskokoelmassa, ja Elintarviketurvallisuusviraston on lisäksi tiedotettava päätöksestä
niita toimijoita, jotka ovat sen tiedossa ja joita päätös koskee.

Poiketen siita, mita tässä pykalassa saadetaan, Elintarviketurvallisuusvirasto rekisteröi
sirkuseläinten kuljettamiseen jasenvaltioiden
valilla sovellettavista elainten terveyttä koskevista vaatimuksista annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 173912005 tarkoitetut
sirkukset mainitun asetuksen 4 artikian mukaisesti. Rekisteröintia koskevan hakemuksen sisältöön sovelletaan kuitenkin 3 momentin säännöksiä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsaadannössa
edellytetyt tarkemmat säännökset elainlajeista, alkioista ja sukusoluista, joiden siirtaminen jasenvaltioiden valilla edellyttää toimijan
rekisteröintia.

Toimijnn velvollisuus hakea rekisteröintiäja
rekisteröintimenettely
Elaimia seka alkioita ja sukusoluja, joista
voi aiheutua vastustettavan tai uuden vakavan eläintaudin leviämisen vaaraa, saa toimittaa toiseen jasenvaltioon taikka vastaanottaa toisesta jasenvaltiosta vain toimija, joka
on rekisteröity Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin. Rekisteröintia ei
kuitenkaan vaadita sperman tai alkioiden
toimittamiseen hyväksytylta sperman keraysasemalta tai hyvaksytysta spermavarastosta
taikka hyväksytyn alkioiden kerays- tai tuotantoryhman tiloista.
Rekisteröintia haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta. Elaimia, alkioita tai sukusoluja vastaanottava toimija merkitään rekisteriin, jos toimijalla on käytössään tilat, joissa
eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksissä. Vesieläimiä vastaanottavalla toimijalla on
oltava kaytössaan karanteeni, jos kyseiset vesielaimet on asetettava karanteeniin maahantulon yhteydessä.
Rekisteröintia koskevassa hakemuksessa
on ilmoitettava toimijan yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus tai hyvaksymisnumero, tiedot siita, mihin elainlajeihin kuuluvien elainten tai niiden alkioiden tai sukusolujen toimittamista rekisteröityminen
koskee seka elaimia Suomeen toimittavan
osalta selvitys 2 momentissa säädettyjen
edellytysten täyttymisestä. Rekisteröinti on
voimassa kolme vuotta siita, kun sita koskeva hakemus on tullut vireille viranomaisessa,
ja rekisteröinti uusitaan hakemuksesta.

Toimijan hyväksyntää edellyttävät elaintenja
sukusolujen siirrot
Siipikarjaa ja siipikarjan siitosmunia saa
toimittaa toiseen jasenvaltioon vain tätä tarkoitusta varten hyvaksytysta siipikarjan pitopaikasta, lukuun ottamatta muiden kuin silealastaisten lintujen tai niiden siitosmunien
toimittamista alle 20 kappaleen eränä seka
siipikarjan toimittamista välittömästi teuraaksi tai riistanistutuksiin.
Eläinten kerayskeskus tai eläinvälittaja, joka kokoaa elaimia omiin tiloihinsa, saa toimittaa nautaelaimia, sikoja, lampaita tai vuohia toiseen jasenvaltioon tai vastaanottaa niitä toisesta jasenvaltiosta vain, jos se on hyväksytty tätä tarkoitusta varten.
Apinoita saa toimittaa toiseen jasenvaltioon
taikka vastaanottaa toisesta jasenvaltiosta
vain eläinsuojelulain 20 §:ssa tarkoitettu
eläintarha tai koe-eläintoiminnasta annetussa
laissa (6212006) tarkoitettu koe-eläinlaitos,
joka on hyväksytty tätä tarkoitusta varten.
Eläinsuojelulain 20 9:ssa tarkoitettu elaintarha tai koe-eläintoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu koe-eläinlaitos saa toimittaessaan muita elaimia kuin apinoita toisessa jasenvaltiossa sijaitsevaan, neuvoston direktiivin 92/65/ETY 2 artikian 2 kohdassa tarkoitettuun hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen
tai keskukseen taikka vastaanottaessaan niita
tällaisesta yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta poiketa elainten siirtokelpoisuutta koskevista vaatimuksista Euroopan unionin lain-

saadännössa sallitulla tavalla vain, jos se on
hyväksytty tätä tarkoitusta varten. Maa- ja
metsatalousministeriön asetuksella annetaan
säännökset mainituista poikkeuksista.
Mita 60 §:ssa saadetaan toimijan velvollisuudesta hakea rekisteröintia, ei koske tässä
pykälässä tarkoitettua hyväksyttyä toimijaa.

Hyväksymisen edellyvksetj a hyvaksymismenettely
Aluehallintovirasto hyväksyy 61 §:ssa tarkoitetut toimijat hakemuksesta. Hyväksyminen edellyttaa, että toiminnan kohteena olevien elainten vapaus eläintaudeista ja jaljitettavyys voidaan riittävällä tavalla varmistaa.
Hakemuksen kohteena olevan toiminnan on
lisäksi oltava siten järjestetty, että elainten
terveydentilan jatkuva seuranta ja hyvän hygieniatason ylläpitäminen on mahdollista ja
että elaintautien leviäminen voidaan tehokkaasti estää. Edellä 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun siipikarjan pitopaikan, elainten kerayskeskuksen ja eläinvälittäjän hyväksyminen edellyttaa lisaksi, että toimijalla on toimintaan soveltuvat ja elaintautien leviamisen
estamisen kannalta tarkoituksenmukaisesti
sijoitetut, rakennetut, varustetut ja huollettavissa olevat tilat.
Hyväksymistä koskevassa hakemuksessa
on ilmoitettava toimijan ja toimintaan kaytettavien tilojen yhteystiedot, ja hakemukseen
on liitettävä kuvaus hakemuksen kohteena
olevasta toiminnasta seka selvitys hyväksymiselle säädettyjen edellytysten taytiymsesta. Toimija hyväksytään, jos 1 momentissa
saadetyt edellytykset täyttyvät. Hyvaksymista koskevassa päätöksessä voidaan asettaa
elaintautien leviamisen estämiseksi valttamattömia ehtoja. Hyväksynnän kohteena
olevassa toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä
aluehallintovirastolle.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia toimijoiden hyväksymisen edellytyksistä seka hyväksymisessa noudatettavasta menettelysta.
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyvaksytylle toimijalle Euroopan unionin lainsaadannössa edellytetyn hyväksymisnumeron.

Lupa luonnonvaraisten elainten seka mikrobien, loistenj a näyte-erien toimittamiseen
toisesta jasenvaltiosta
Seuraavia elaimia, niiden alkioita ja sukusoluja seka tuotteita saa toimittaa toisesta
jasenvaltiosta Suomeen vain Elintarviketurvallisuusviraston luvalla:
1) luonnonvaraiset nisakkaat ja linnut seka
istutukseen tai tutkimuksiin tarkoitetut luonnonvaraiset vesielaimet;
2) eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset
seka niitä sisaltavat viljelmat, kudokset, eritteet ja muut vastaavat tuotteet; seka
3) tutkimustarkoitusta varten tuotavat eläviä elaimia, alkioita tai sukusoluja sisaltavat
näyte-erät, jotka eivät täytä 58 §:ssa tai sen
nojalla taikka tällä lailla täytäntöön pantavassa Euroopan unionin lainsäädännössä saadettyja vaatimuksia ja jotka hävitetään tutkimuksen päättymisen jälkeen.
Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää luvan hakemuksesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa toimijan yhteystiedot seka tiedot
toimitettavista eläimistä, alkioista, sukusoluista tai tuotteista. Hakemukseen tulee
liittää kuvaus toiminnasta, jota varten eläimet, alkiot, sukusolut tai tuotteet aiotaan
toimittaa Suomeen seka elaintautien leviamisvaaran arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Lupa myönnetään, jos eläimistä, alkioista, sukusoluista tai tuotteista ei aiheudu
elaintautien leviamisen vaaraa. Luvassa asetetaan elaintautien leviämisen estamiseksi
välttämättömät lupaehdot.
Mita 60 §:ssa saadetaan toimijan velvollisuudesta hakea rekisteröintia, ei koske toimintaa, jota varten on saatu 1 momentissa
tarkoitettu lupa.
Elintarviketurvallisuusvirastolla on tehtäviensä suorittamiseksi oikeus toimittaa Suomeen 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita edellyttäen, ettei naista aiheudu
elaintautien leviamisen vaaraa.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia 1 momentissa tarkoitetun luvan hakemisessa noudatettavasta menettelysta.

Jäsenvaltioiden välillä toimitettaville eläinzille, alkioillej a sukusoluille tehtävät tarkastukset
Toimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta vastaanottamansa elaimet, alkiot ja sukusolut, joista voi aiheutua vastustettavan tai
uuden vakavan elaintaudin leviamisen vaaraa, seka elaimia, alkioita ja sukusoluja koskevat asiakirjat välittömästi niiden saapumisen jälkeen määräpaikassa elainten, alkioiden
tai sukusolujen siirtokelpoisuuden varmistamiseksi. Jos määräpaikkana on keräyskeskus
tai teurastamo, joka on valvontaviranomaisen
päivittäisessä valvonnassa, edellä tarkoitetun
tarkastuksen tekee kuitenkin mainittu valvontaviranomainen. Toimijan on ilmoitettava
kunnaneläinlääkarille viipymättä tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista seka säilytettävä elaimia, alkioita ja sukusoluja, joihin
puutteet liittyvät, määräpaikassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto tai Elintarviketurvallisuusvirasto on päättänyt mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Sen lisaksi, mita 1 momentissa säädetään,
valvontaviranomaiset voivat tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä
tarvittavia näytteitä sen varmistamiseksi, että
elainten, alkioiden tai sukusolujen siirtokelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Tarkastus voidaan suorittaa elainten tai tuotteiden määräpaikassa, kuljetuksen aikana
taikka elävien elainten kyseessä ollen myös
pitopaikassa, johon eläimet on toimitettu
määräpaikasta.
Toimijan on tarkastettava elaimet, alkiot ja
sukusolut, jotka se aikoo toimittaa toiseen jäsenvaltioon ja joista voi aiheutua vastustettaVan tai uuden vakavan elaintaudin leviämisen
vaaraa elainten, alkioiden tai sukusolujen
siirtokelpoisuuden varmistamiseksi. Niissä
tapauksissa, joissa toimitettavan erän mukana
vaaditaan siirtokelpoisuuden osoittamiseksi
virallinen terveystodistus, tarkastuksen suorittaa ja todistuksen antaa kuitenkin toimijan
pyynnöstä kunnaneläinlääkäri.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännön
mukaiset saannökset elaimista ja elaimista
saaduista tuotteista, jotka on 1 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla tarkastettava. Maa- ja

metsätalousministeriön asetuksella voidaan
lisaksi antaa tarkempia saännöksia tarkastuksen suorittamisesta.

Eläimiä, alkioita j a sukusoluja koskevien tietojenj a asiakirjojen säilyttäminen
Toimijan on sailytettava viiden vuoden
ajan seuraavat tiedot niista toisesta jäsenvaltiosta tai toiseen jäsenvaltioon toimittarnistaan elaimista, alkioista ja sukusoluista,joista
voi aiheutua vastustettavan tai uuden vakavan elaintaudin leviamisen vaaraa:
1) tiedot toimitettuun erään sisältyvistä
elaimista, alkioista ja sukusoluista ja niiden
tunnistetiedoista;
2) elainten, alkioiden tai sukusolujen määrät;
3) tiedot toimitettuun erään sisältyvien
elainten, alkioiden tai sukusolujen lähettäjästa ja lähtöpaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta sekä, jos vastaanotettuja elaimia, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin,
seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat;
4) erän saapumisen tai lähettämisen ajankohta; seka
6) tiedot siitä, mita asiakirjoja erän mukana
on seurannut.
Vastaanottajan on lisäksi sailytettava viiden vuoden ajan 1 momentissa tarkoitettuja
elaimia, alkioita ja sukusoluja koskevat viralliset terveystodistukset.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin lainsäädännössä
edellytetyt saannökset niista elaimista, alkioista ja sukusoluista, joita koskevat tiedot tai
eläinlääkärintodistukset on 1ja 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla sailytettava. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia saännöksia 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista.

Virallisen terveystodistuksen tietojen tallettaminen sahköiseen Tracestietojärjestelmään
Toiseen jäsenvaltioon toimitettavia elaimia,
alkioita tai sukusoluja koskevat viralliset terveystodistukset on laadittava ja lähetettävä

epäillään olevan vastustettava tai uusi vakava
eläintauti, Elintarviketurvallisuusvirasto voi
päätöksellään määrätä eläimen lopetettavaksi, pidettäväksi eristettynä määrapaikassa,
asetettavaksi karanteeniin taikka palautettavaksi jäsenvaltioon, josta eläin on tuotu, jos
kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyvaksyy palautuksen. Toimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää, että naytteet
eläintaudin varalta on otettu neljän viikon kuluessa maahantuonnista. Elintarviketurvallisuusviraston päätöksessä voidaan asettaa
toimenpiteiden suorittamista koskevia valttamattömiä ehtoja seka määrätä eristämisen
tai karanteenin yhteydessa suoritettavista,
elaimelle tehtävistä valttämättömista tutkimuksista.
Mitä 1 momentissa saadetaan, koskee myös
maahan tuodusta siitosmunasta kuoriutunutta
lintua, kuitenkin siten, että naytteet on toimenpiteisiin ryhtymiseksi otettava neljän
kuukauden kuluessa maahantuonnista.
Jos jollain toiseen jäsenvaltioon kuuluvalla
alueella esiintyy sellaista vastustettavaa tai
uutta vakavaa eläintautia, joka uhkaa levitä
Suomeen kyseiseltä alueelta toimitetun tai
Suomen kautta kuljetettavan elaimestä saadun tuotteen välityksellä, ElintarviketurvalliToimijoiden sekä luvalla tapahtuvan toimin- suusvirasto voi määrätä elaimestä saadun
tuotteen havitettavaksi, kasiteltavaksi siten,
nan valvonta
että eläintaudin leviämisen vaara poistuu, säiKunnaneläinlääkäri valvoo 60 §:n nojalla lytettäväksi siihen saakka, kunnes tuotteerekisteröityjä toimijoita ja 61 §:n nojalla hy- seen liittyvästä elaintaudin leviämisvaarasta
väksyttyjä toimijoita seka 63 §:ssä tarkoite- on saatu selvyys taikka palautettavaksi jätulla luvalla tapahtuvaa toimintaa. Kunnan- senvaltioon, josta tuote on tuotu, jos kyseisen
eläinlääkärin on suoritettava säännöllisiä tar- jasenvaltion toimivaltainen viranomainen
kastuksia sen varmistamiseksi, että hyvaksy- hyvaksyy palautuksen.
Toimija vastaa 1 ja 3 momentissa tarkoitettyt toimijat edelleen täyttävät hyvaksymiselle
säädetyi edellytykset ja että hyvaksymispaa- tujen toimenpiteiden suorittamisesta. Aluetöksessa tai luvassa asetettuja ehtoja noudate- hallintovirasto valvoo toimenpiteiden suorittamista. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella tuissa tilanteissa noudatetaan lisäksi, mitä 4
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkas- luvussa saadetaan toiminnasta taudinpurkauksissa.
tusten tiheydestä ja sisällöstä.
Elintarviketurvallisuusviraston on viipymättä ilmoitettava maa- ja metsatalousrninisteriölle 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä sisältävasta päätöksestään. MaaToimenpiteet taudinpurkausten yhteydessä
ja metsatalousministeriön asetuksella voiJos toisesta jasenvaltiosta toimitetulla tai daan antaa Euroopan unionin lainsäadännösSuomen kautta kuljetettavalla elaimella tode- sä edellytettyjä tarkempia säännöksiä 1 ja 3
taan tai lähtöpaikassa vallitsevan elaintautiti- momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä.
lanteen vuoksi tai muusta pemstellusta syystä

kayttaen Euroopan komission ylläpitämää
sähköistä Traces-tietojärjestelmää, ellei Euroopan unionin lainsäädännössä toisin säädeta. Toimija vastaa terveystodistuksen laatimista varten tarvittavien lähetystä koskevien
perustietojen antamisesta ja vaadittaessa naiden tietojen tallettamisesta tietojärjestelmään.
Toimijalla, jonka tulee tallettaa tietoja Traces-tietojärjestelmään, tai Kanen edustajallaan on oikeus saada valvontaviranomaiselta
maksutta tarvittavat ja rjestelmäa koskevat
käyttöoikeudet.
Jos Suomeen toimitettavia eläimiä, alkioita
tai sukusoluja koskevat viralliset terveystodistukset on lähetetty kayttaen Tracestietojärjestelmää, 64 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitetun tarkastuksen suorittavan valvontaviranomaisen on talletettava tietojärjestelmaan tarkastusta koskevat tiedot.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
saadetaan todistuksista, jotka on laadittava ja
lähetettävä kayttaen Traces-tietojärjestelmää.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan myös antaa tarkempia säännöksiä
järjestelmän käytöstä.

10 luku
Elainten ja elaimista saatujen tuotteiden
vienti muihin kuin jäsenvaltioihin

Elainten ja eläimistä saatujen tuotteiden
vientikelpoisuus

Suomesta muuhun kuin jasenvaltioon saa
toimittaa vain elaimia tai elaimista saatuja
tuotteita, joiden alkuperästä voidaan riittaval1a tavalla varmistua. Elainten ja tuotteiden tulee myös olla siten merkittyjä, että ne voidaan tunnistaa niitä koskevissa asiakirjoissa
tarkoitetuiksi elaimiksi tai tuotteiksi. Niiden
elainten ja tuotteiden, joiden viennille muihin
kuin jasenvaltioihin on Euroopan unionin
lainsäädännössä asetettu elaintautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia, tulee lisäksi
täyttää mainitut vaatimukset.
Toimija vastaa 1 momentissa säädettyjen
vaatimusten täyttymisestä sekä maaranpaavaltion asettamien tuontivaatimusten ja, jos
vientierä kuljetetaan muun kuin jasenvaltion
kautta, kyseisen valtion asettamien kauttakuljetusta koskevien vaatimusten selvittämisestä
ja tayttymisesta.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
annetaan Euroopan unionin säädösten taytantöön panemiseksi tarvittavat saannökset 1
momentissa tarkoitetuista elainten tai tuotteiden vientikelpoisuutta koskevista vaatimuksista.

Viejan rekisteröi~misvelvollisuus
ja rekisteröintimenettely

Eläimiä seka elaimista saatuja tuotteita,
joista voi aiheutua elaintautien leviämisen
vaaraa, saa toimittaa muuhun kuin jasenvaltioon vain toimija, joka on rekisteröitynyt
Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin.
Rekisteröitymistä koskeva ilmoitus toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastolle. 11moituksesta on kaytava ilmi toimijan yhteystiedot, elaimia vietaessa mahdollinen pitopaikkatunnus ja tuotteita vietaessa mahdolli-

nen laitoksen hyväksymisnurnero seka tiedot
siitä, mihin eläinlajeihin kuuluvia elaimia tai
mitä tuotteita rekisteröityminen koskee ja
mihin valtioon elaimia tai tuotteita aiotaan
viedä. Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta ilmoituksen tekemisesta, ja rekisteröityminen voidaan uusia.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat saannökset eläinlajeista
ja tuotteista, joiden vientiä rekisteröitymisvelvollisuus koskee.

Elainlaakintötodistukset, vientitarkastukset
ja Traces-tietojarjestelmlinkäyttö

Jos muuhun kuin jasenvaltioon vietavien
elainten tai elaimista saatujen tuotteiden mukana vaaditaan viranomaisen myöntämä
elainlaakintötodistus, todistuksen myöntää
toimijan pyynnöstä kunnanelainiaakari. Kunnanelainlaakarin on ennen todistuksen myöntämistä tarkastettava eläimet ja niiden pitopaikka tai tuotteet, ellei elainten tai tuotteiden vientikelpoisuudesta seka maaranpaavaltion asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten tayttymisesta voida muulla tavoin varmistua.
Elainlaakintötodistusten laatimisessa tai 1ahettamisessa voidaan käyttää 66 §:ssa tarkoitettua Traces-tietojärjestelmää, jos Euroopan
unionin lainsäädäntö sen sallii. Tietojärjestelmaa on käytettävä todistusten laatimisessa
ja lahettamisessa, jos Euroopan unionin lainsäädäntö sitä edellyttää tai Euroopan unionin
ja määränpäävaltion kesken niin sovitaan.
Toimija vastaa eläinlääkärintodistuksen laatimista varten tarvittavien vientierää koskevien perustietojen antamisesta ja vaadittaessa
näiden tietojen tallettamisesta Tracestietojärjestelmään. Toimijalla, jonka tulee tallettaa tietoja tietojärjestelmään, tai hänen
edustajallaan on oikeus saada valvontaviranomaiselta maksutta tarvittavat järjestelmää
koskevat kayttöoikeudet.
Jos elainiaakintötodistuksen myöntänyt
valvontaviranomainen saa todistuksen myöntämisen jälkeen tiedon maassa epaillysta tai
todetusta taudinpurkauksesta, joka olisi estanyt todistuksen myöntämisen, valvontaviran-

omaisen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle, jonka on saatettava
asia määränpäävaltion toimivaltaisen viranomaisen tietoon.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
säädetään Traces-tietojärjestelmän käyttamisesta elainlaäkintötodistusten laatimisessa ja
lahettamisessä. Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia saannöksia vientitarkastuksen suorittamisesta sekä eläinlääkintötodistuksen muodosta ja sen myöntamiseen liittyvästä menettelystä.

Eläimiä ja tuotteita koskevien tietojen ja
asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on sailytettava viiden vuoden
ajan seuraavat tiedot niistä muuhun kuin jäsenvaltioon toimittamistaan elaimista ja
elaimista saaduista tuotteista, joiden vienti
edellyttää 70 §:n mukaista rekisteröintiä:
1) tiedot toimitettuun erään sisältyvistä
elaimista tai tuotteista ja niiden tunnistetiedoista;
2) elainten tai tuotteiden määrät;
3) eran lahtö- ja määräpaikka;
4) eran lähettämisen ajankohta; seka
5) tiedot erän mukana seuranneista viranomaisen myöntämistä asiakirjoista.
Tarkempia saannöksia sailytettavistä tiedoista voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
11 luku

Eläinten ja elaimista saatujen tuotteiden
kuljetus

Nisäkkäiden ja lintujen kuljetus

Nisäkkäiden ja lintujen kuljetuksessa on
käytettävä sellaisia kuljetusvälineita, joista ei
kuljetuksen aikana valu tai muutoin pääse
ulos elainten eritteita, kuivikkeita tai rehua.
Kuljetusten valilla kuljetusvalineen eläimille
tarkoitettu tila on puhdistettava ja tarvittaessa

desinfioitava tarkoitukseen soveltuvalla desinfektioaineella.
Suomen valtion rajat ylittavaän sorkkaelainten tai siipikarjan kuljetukseen kaytettava ajoneuvo on puhdistettava ja desinfioitava
hyvaksytyssa kulj etusajoneuvojen desinfiointipaikassa ennen elainten lastausta sekä
Suomeen palaamisen jälkeen ennen uutta
kuljetusta. Mainitussa kuljetuksessa eläimet
eivät saa kuljetuksen aikana joutua kosketuksiin sellaisten elainten kanssa, joiden terveydentila on kuljetettavien elainten terveydentilaa huonompi. Sen, joka kuljettaa nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia toiseen
jäsenvaltioon, on pidettävä luetteloa kuljetettavista elaimista jokaisen kuljetusvälineen
osalta erikseen. Luettelo on sailytettava vahintaan kolme vuotta.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa Euroopan unionin lainsaadännössä edellytettyjä tarkempia säännöksiä nisakkaiden ja lintujen kuljetukseen kaytettavien kuljetusvälineiden puhdistamisesta ja desinfioinnista, käytettävistä desinfektioaineista,
kuljetettavien elainten pitämisestä erillään
muista elaimista seka 3 momentissa tarkoitetusta luettelosta.

Vesieläinten kuljetus

Sen, joka kuljettaa vesielaimia 41 §:n mukaisesti luokiteltujen alueiden valilla tai
Suomen valtion rajojen yli, on huolehdittava
siitä, että elainten terveydentila ei muutu kuljetuksen aikana ja että kuljetus ei vaaranna
vesielainten terveydentilaa lähtöpaikassa,
mahdollisissa kauttakuljetuspaikoissa tai
maäräpaikassa. Kuljetusten aikana mahdollisesti tapahtuva kuljetussäiliöiden veden vaihto ei saa heikentää kuljetettavien vesielainten
terveydentilaa eika aiheuttaa vaaraa eläintautien leviämisestä. Suomeen valtion rajat ylittävissa vesielainten kuljetuksissa kuljetussäiliön vesi saadaan vaihtaa vain hyvaksytyssa
kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikassa.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia vesieläinten kuljetuksen aikana tapahtuvaan
vedenvaihtoon liittyvistä menettelyista.

Eläimistä saatujen tuotteiden kuljettu

Kuljetettaessa sellaisia eläimistä saatuja
tuotteita tai muita tavaroita, esineitä tai aineita, joista voi aiheutua vastustettavien tai uusien vakavien elaintautien leviamisen vaaraa,
kuljetustila on lastin purkamisen jälkeen
puhdistettava ja desinfioitava.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia 1 momentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa kaytettävien kuljetusvälineiden puhdistuksesta ja
desinfektiosta sekä käytettävistä desinfektioaineista.

Kuljetusajoneuvojen desinJiointipaikkojenja
kzdjetussäiliöiden vedenvaihtopaikkojen hyväksyminen

Aluehallintovirasto hyväksyy kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikan tai kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikan hakemuksesta. Desinfiointipaikan hyvaksymisen edellytyksenä
on, että se on siten sijoitettu, rakennettu, varustettu ja hoidettu sekä sen toiminnassa syntyvien jätevesien ja jätteiden kasittely ja muu
toiminta on siten järjestetty, että kuljetusautojen pesu ja desinfiointi voidaan suorittaa
tehokkaasti ja että eläintaudit eivät pääse leviämään desinfiointipaikan ulkopuolelle. Vedenvaihtopaikan hyvaksymisen edellytyksenä on, että se on siten sijoitettu ja sen vedenotto ja poistoveden kasittely seka muu
toiminta on siten järjestetty, että tulovesi ei
vaaranna kuljetettavien vesielainten eikä
poistovesi muiden vesielainten terveyttä.
Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan seka
desinfiointi- tai vedenvaihtopaikan yhteystiedot, ja hakemukseen on liitettävä kuvaus
desinfiointi- tai vedenvaihtopaikan toiminnasta sekä selvitys elaintautien leviamisen
estämisen kannalta keskeisistä toimintaan ja
tiloihin liittyvistä seikoista. Kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikka tai kuljetussäiliöiden
vedenvaihtopaikka hyväksytään, jos hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

Hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa elaintautien leviamisen estämiseksi välttämättömiä ehtoja. Hyväksytyssä
toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista on ilmoitettava viipymatta aluehallintovirastolle.
Kunnaneläinlääkäri valvoo hyväksyttyjä
kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikkoja ja
kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikkoja ja voi
suorittaa niissä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ne edelleen täyttävät hyväksymiselle säädetyt edellytykset ja että hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja noudatetaan.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikan tai kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikan hyväksymisen
edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä.
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Laboratoriot

Näytteiden tutkiminenja taudinaiheuttajamikrobien kasittely laboratoriossa

Näytteitä saadaan tutkia vastustettavien
elaintautien varalta vain Elintarviketurvallisuusvirastossa, kansallisessa vertailulaboratoriossa tai Elintarviketurvallisuusviraston
hyvaksymassa laboratoriossa. Vaatimus ei
kuitenkaan koske elintarvikelaissa tai rehulaissa tarkoitettuja naytteita.
Jos vastustettavaa elaintautia epäillään
esiintyvän sellaiseen laboratorioon toimitetussa näytteessä, jolla ei ole oikeutta tutkia
naytteita kyseessä olevan taudin varalta, näyte tai siitä eristetty mikrobi on viipymatta
toimitettava 1 momentissa tarkoitettuun laboratorioon jatkotutkimuksia varten.
Helposti leviävän tai vaarallisen eläintaudin aiheuttajamikrobeja saadaan kasitellä tieteellisen tutkimuksen yhteydessä vain Elintarviketurvallisuusvirastossa tai Elintarviketurvallisuusviraston kyseistä tutkimusta varten hyvaksymassa laboratoriossa.

Vastustettavien elaintautien kansallinen vertailulaboratorio

Elintarviketurvallisuusvirasto toimii vastustettavien elaintautien kansallisena vertailulaboratoriona.
Kuitenkin sellaisten elaintautien osalta, joiden esiintyminen Suomessa on erittäin epätodennäköistä ja joiden osalta vertailulaboratoriotoiminnan järjestäminen Suomessa ei ole
toiminnan vaatimat kustannukset tai muut
edellytykset huomioon ottaen tästä syystä
tarkoituksenmukaista, kansallisena vertailulaboratoriona toimii tehtavaan soveltuva ulkomainen laboratorio, jonka maa- ja metsätalousministeriö nimeää Elintarviketurvallisuusvirastoa kuultuaan.
Valvonta-asetuksessa edellytettyjä kansallisia vertailulaboratorioita koskevista vaatimuksista ja näiden laboratorioiden tehtävistä
säädetään valvonta-asetuksen 33 artikiassa.

kaiset vaatimukset. Pakollisen terveysvalvonnan piiriin kuuluvia naytteita zoonoosien
varalta tutkivan laboratorion on lisäksi täytettävä zoonoosiasetuksen 12 artiklan 2 kohdan
vaatimukset.
Laboratorion hyvaksyminen käsittelemään
helposti leviavien tai vaarallisten elaintautien
taudinaiheuttajamikrobeja tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellyttaa, että laboratorion henkilökunnalla on tehtävän edellyttama
koulutus ja patevyys ja että taudinaiheuttajamikrobien käsittelystä vastaavalla henkilöllä on tehtavaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava patevyys. Laboratoriolla on lisäksi oltava 1 momentissa tarkoitettu tautisuojausjärjestelmä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttyjen laboratorioiden henkilökunnan pätevyydestä seka laboratorioiden laatu- ja tautisuojausjärjestelmälle asetettavista vaatimuksista.

Laboratorion hyväksymisen edellyvkset

Hyvaksymismenettely ja laboratorioiden valvonta

Laboratorion hyvaksyminen tutkimaan
naytteita vastustettavien elaintautien varalta
edellyttaa, että laboratoriolla on kirjallinen
laatujärjestelmä ja että se on teknisesti pätevä
ja kykenee tuottamaan luotettavia tuloksia.
Lisäksi edellytetään, että laboratorion henkilökunnalla on tehtävän edellyttama koulutus
ja patevyys, ja että näytteiden tutkimisesta
vastaavalla henkilöllä on tehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto tai vastaava patevyys.
Laboratoriolla, joka hyväksytään tutkimaan
naytteita helposti leviavien tai vaarallisten
elaintautien varalta, on myös oltava kirjallinen kuvaus menettelyistä ja toimenpiteistä,
joilla estetään taudinaiheuttajan siirtyminen
laboratorion ulkopuolelle henkilöiden, tarvikkeiden, jätteiden, poistoveden tai poistoilman mukana taikka muulla vastaavalla
tavalla, jäljempänä tautisuojausjärjestelmä.
Jos laboratorio hyvaksytaan tutkimaan valvontaviranomaisen tämän lain mukaista viranomaistoimintaa varten ottamia tai otattamia naytteita tai pakollisen terveysvalvonnan
piiriin kuuluvia naytteita, sen tulee täyttää
valvonta-asetuksen 12 artikian 2 kohdan mu-

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy laboratoriot hakemuksesta, josta tulee käydä
ilmi laboratorion yhteystiedot ja se, minkä
taudin tutkimista tai aiheuttajamikrobien käsittelyä varten hyvaksymista haetaan. Näytteitä tutkivan laboratorion hyvaksymista koskevassa hakemuksessa tulee myös olla tieto
siitä, tutkitaanko laboratoriossa valvontaviranomaisen viranomaistoimintaa varten ottamia tai otattamia naytteita. Hakemukseen
on liitettävä selvitykset hyväksymiselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Laboratorio hyvaksytaan, jos mainitut edellytykset
täyttyvät. Hyväksymistä koskevassa päätöksestä on käytävä ilmi, minka tautien tutkimista tai aiheuttajamikrobien käsittelyä hyväksyminen koskee.
Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo hyväksyttyjä laboratorioita ja tarvittaessa arvioi
sitä, täyttääkö laboratorio edelleen sille tässä
luvussa säädetyt vaatimukset. Hyväksytyn
laboratorion on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnan olennaisesta
muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä
ja toiminnan lopettamisesta.

Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia laboratorioiden hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä seka hyväksyttyjen laboratorioiden
valvonnasta.

suus koskee, sekä toimitettavien tietojen sisällöstä ja kantojen ja tietojen toimittamisen
aikataulusta. Elintarviketurvallisuusvirasto
voi antaa määräyksiä mikrobikantojen ja tietojen toimittamistavasta.
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Ilmoitettavien elaintautien laboratoriot
Viranomaiset ja niiden tehtävät
Laboratorion, jossa tutkitaan näytteitä ilmoitettavien elaintautien varalta, on käytettävä tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä, oltava teknisesti pätevä ja tuotettava
luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun laboratorion toiminnasta tulee tehdä ennakolta ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi toiminnanharjoittajan ja laboratorion yhteystiedot seka tieto siitä, mita ilmoitettavia elaintauteja laboratoriossa tutkitaan. Laboratorioita valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia ilmoituksen sisällöstä sekä ilmoituksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

Tutkimustietojenj a eristetQjen mikrobikantojen toimittaminen
Hyvaksytyn laboratorion sekä 81 §:ssä tarkoitetun laboratorion on toimitettava tutkituista näytteistä eristämiensä vastustettavia
tai ilmoitettavia elaintauteja aiheuttavien
mikrobien kannat kansalliseen vertailulaboratorioon jatkotutkimuksia tai säilyttämistä
varten.
Hyvaksytyn laboratorion sekä 81 §:ssä tarkoitetun laboratorion on lisaksi toimitettava
Elintarviketurvallisuusvirastolle säännöllisesti tietoja vastustettavien ja ilmoitettavien
elaintautien varalta tutkittujen näytteiden
määristä ja tutkimustuloksista eläinryhmittäin.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä,
minkä elaintautien varalta tehtyjä tutkimuksia 1 tai 2 momentissa tarkoitettu velvolli-

Maa- j a metsatalousministeriö
Maa- ja metsatalousministeriö ohjaa ja valvoo taman lain ja sen nojalla annettujen
säännösten sekä 3 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten täytäntöönpanoa ja
noudattamista.

Elintarviketurvallisuusvirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee,
ohjaa, kehittää ja valvoo valtakunnallisesti
elaintautien vastustamistyötä.
Sen lisaksi, mita muualla tässä laissa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston tehtävistä, virasto:
1) vastaa kansallisen eläintautivalmiuden
ylläpidosta ja laatii valtakunnallisia valmiussuunnitelmia elaintautien varalta;
2) järjestää helposti leviävien ja vaarallisten elaintautien diagnostiikkaan liittyvien kiireellisten tehtävien hoitamisen virka-ajan ulkopuolella;
3) vastaa eläintauteihin liittyvästä tilastoinnista ja raportoinnista;
4) vastaa taman lain täytäntöönpanoon liittyvän koulutuksen järjestämisestä kunnaneläinlääkäreille sekä pitää luetteloa niista
kunnaneläinlääkäreistä, iotka ovat saaneet
erityistä koulutusta toiknnasta taudinpurkauksissa, jäljempänä valmiuselainlaakarit; seka
5) vastaa toimivaltaisena viranomaisena
niista 3 §:ssä tarkoitettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten ja komission

asetusten mukaisista tehtavista, jotka taman
lain mukaan kuuluvat sen tehtaviin.
Elintarviketurvallisuusvirasto myös vastaa
elaintautien vastustamistyösta elintarvikelaissa tarkoitetuissa teurastamoissa, riistan kasittelylaitoksissa ja niiden yhteydessa olevissa
laitoksissa, lukuun ottamatta teurastamoja ja
laitoksia, joiden elintarvikelain mukainen
valvonta on elainlaakintahuoltolain 15 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla siirretty
kunnalle. Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa valvomiensa teurastamojen ja laitosten
osalta kaikki ne tehtavat, jotka taman lain
mukaan muutoin kuuluisivat kunnanelainlaakarille.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta tilastoinnista
ja raportoinnista, valtakunnallisten valmiussuunnitelmien sisallösta sekä kansallisen
kriisikeskuksen perustamisessa ja johtamisessa noudatettavasta menettelystä.

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa,
valvoo ja toteuttaa elaintautien vastustamistyötä toimialueellaan.
Sen lisaksi, mita muualla tassa laissa saadetaan aluehallintoviraston tehtavista, virasto:
1) ylläpitää toimialueensa elaintautivalmiUtta ja laatii toimialuettaan koskevia valmiussuunnitelmia elaintautien varalta;
2) järjestää tarvittavaa, t K a n lain taytantöönpanoon liittyvää koulutusta kunnanelainlääkäreille; seka
3) vastaa toimivaltaisena viranomaisena
3 5:ssa tarkoitettujen Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusten ja komission asetusten
mukaisista tehtavista silta osin kuin tehtavat
eivät kuulu Elintarviketurvallisuusviraston
tai kunnanelainlaakarin toimivaltaan.
Aluehallintoviraston on järjestettävä helposti leviävien ja vaarallisten elaintautien
torjuntaan ja tautitilanteen selvittämiseen liittyvien kiireellisten tehtävien hoitaminen virka-ajan ulkopuolella yhteistoiminnassa muiden aluehallintovirastojen kanssa. Tällöin
päivystysvuorossa oleva aluehallintovirasto
on tällä lailla aluehallintovirastolle saadetty-

jen tehtavien osalta toimivaltainen koko paivystysalueella. Elintarviketurvallisuusvirasto
vahvistaa aluehallintovirastojen paivystysvuorot.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia valmiussuunnitelmien sisallösta.

Kunnaneliiinlaakari

Sen lisaksi, mita tassa laissa säädetään kunnanelainlaakarin tehtavista, kunnanelainlaakari vastaa toimivaltaisena viranomaisena
niistä 3 9:ssa tarkoitettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten ja komission
asetusten mukaisista tehtavista, jotka taman
lain mukaan kuuluvat sen tehtaviin.
Aluehallintovirasto voi tarvittaessa määrätä
kunnanelainlaakarin suorittamaan erikseen
määriteltyja, tassa laissa kunnanelainlaakarille säädettyja tehtavia taman toimialueen ulkopuolella, jos kyseessä on helposti leviävä,
vaarallinen tai uusi vakava eläintauti taikka
jos valvottavaa eläintautia esiintyy poikkeuksellisen laajasti. Aluehallintoviraston tulee
ensisijaisesti määrätä tehtävään valmiuselainlääkäri. Määräysta annettaessa on otettava
huomioon kunnan mahdollisuudet suorittaa
lakisääteiset ja muut tehtavansa. Aluehallintovirasto voi määrätä kunnanelainlaakarin
suorittamaan tehtavia myös toisen aluehallintoviraston toimialueella, jos määräys perustuu viimeksi mainitun aluehallintoviraston
pyyntöön.

Valtuutettu tarkastaja

Elintarviketurvallisuusvirasto voi maaraajaksi ja tiettyä tehtävää varten myöntää oikeuden valtuutettuna tarkastajana suorittaa
kunnanelainlaakarin sijasta tai apuna pitopaikoissa tassa laissa tarkoitettuja tarkastuksia
tai tutkimuksia seka ottaa niiden yhteydessa
tarvittavia näytteitä sille, jolla on tehtavansa
hoitamiseksi riittävä tarkastuksen tai tutkimuksen kohteena olevaa eläinlajia seka
eläintauteja ja elaintautien vastustamistyöta
koskeva ammattitaito. Tarkastus-, tutkimus-

ja näytteenotto-oikeus voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä eläinlajeja taikka vain
määrättyjä tarkastuksia ja tutkimuksia. Valtuutetulla tarkastajalla ei ole oikeutta päästä
tehtäviensä suorittamiseksi pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävään tiloihin.
Sen lisaksi, mita 1 momentissa saadetaän,
valtuutettu tarkastaja voi suorittaa valvontaviranomaisen hanelle osoittarnia, taman lain
täytäntöönpanoon liittyviä toimeenpanevia
tehtavia kuten eläinten rokottamista.
Valtuutettu tarkastaja toimii tehtävässään
Elintarviketurvallisuusviraston valvonnassa.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa
myöntämänsä oikeuden, jos valtuutettu tarkastaja laiminiyö Elintarviketurvallisuusviraston mäaräamien ehtojen noudattamisen
tai muutoin olennaisella tavalla rikkoo tehtäviin liittyviä velvoitteitaan vielä senkin jälkeen, kun häntä on ensin huomautettu puutteista.
Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä hänen suorittaessaan taman lain
mukaisia tehtavia. Valtuutetun tarkastajan
vahingonkorvausvastuusta saadetaän vahingonkorvauslaissa (41211974).
Valtuutetun tarkastajan tulee vaadittaessa
esittaa kirjallinen valtuutus.

kin yhteensä enintään kaksi kuukautta. Valtion varoista maksetaan tehtävää suorittavalle
henkilölle
Elintarviketurvallisuusviraston
määräämä kohtuullinen palkkio. Työvelvollisen aikaisempi palvelussuhde ei katkea työmääräyksen johdosta.
Edellä tarkoitettuun tehtävään määrättyyn
henkilön sovelletaan lisaksi, mita 87 §:n 4
momentissa saadetaan valtuutetusta tarkastajasta ja eläinlääkaristä. Työvelvollisen tulee
tehtavia hoitaessaan vaadittaessa esittaa työmääräys.

TaudintoYjunnanjohtaminen ja ohjaus

Vastustettavan tai uuden vakavan elaintaudin taudinpurkauksissa aluehallintovirasto
johtaa toimialueellaan taudin torjuntaa ja leviämisen estamista. Aluehallintovirasto toimii Euroopan unionin säädöksissä tarkoitettuna paikallisena taudintorjuntakeskuksena
helposti leviavan elaintaudin yhteydessa.
Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa ja valvoo aluehallintoviraston toimintaa vastustettavan tai uuden vakavan elaintaudin hävittamiseksi ja leviamisen estämiseksi. Jos taudinpurkaus edellyttää toimenpiteitä usean
aluehallintoviraston toimialueella, Elintarviketurvaiiisuusvirasto vastaa tilannekuvan yiläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamiTyövelvolliset laajan elaintautiepidemian
sesta. Elintarviketurvallisuusvirastolla on
sattuessa
tarvittaessa oikeus antaa aluehallintovirastolJos helposti leviävä eläintauti on levinnyt le vastustettavan tai uuden vakavan eläintaumaassa laajalle alueelle eivätkä valvontavi- din torjuntaa ja leviämisen estamista koskeranomaisten voimavarat riitä sen vastustami- via käskyjä sekä päätöksellään ottaa 1 moseen siten kuin tässä laissa saadetaan, maassa mentissa tarkoitettu johtovastuu joltakin
vakituisesti asuvat laillistetut elainiääkarit aluehallintovirastolta, jos taudin tehokas torsekä eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on junta ja leviämisen estäminen muutoin vaaoikeus harjoittaa väliaikaisesti eläiniääka- rantuu. Elintarviketurvallisuusvirasto toimii
rinamrnattia, ovat Elintarviketurvallisuusvi- lisaksi Euroopan unionin säädöksissä tarkoiraston päätöksen nojalla velvollisia hoita- tettuna kansallisena taudintorjuntakeskuksemaan sellaisia bseessä olevan tautitilanteen na helposti leviävän eläintaudin yhteydessa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
vuoksi välttämättömiä eläinlääkärin tehtavia,
mukaan lukien 87 §:n 1 ja 2 momentissa tar- voidaan antaa Euroopan unionin lainsäädänkoitetut tehtävät, joita he kohtuudella pysty- nön edellyttämiä tarkempia säännöksiä paivät tekemään ottaen huomioon heidän koulu- kallisen ja kansallisen taudintorjuntakeskuktuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa sen tehtävistä.
ja perhesuhteensa. Työvelvollisuus voi kestää enintään kaksi viikkoa kerrallaan, kuiten-
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Valvonta, tarkastukset ja tietojen julkisuus

116 §:ssä tarkoitettuun eläintautirikkomukseen, josta voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, ja tarkastus
on välttämätön rikoksen tai rikkomuksen selvittämiseksi.

Tarkastus-j a näytteenotto-oikeus
Tiedonsaantioikeus
Sen lisaksi, mitä tassa laissa ja talla lailla
täytäntöön pantavissa Euroopan unionin sääValvontaviranomaisella, valtuutetulla tardöksissa säädetään elaintautien valvomiseksi kastajalla seka työvelvollisella on oikeus
sekä tautitilanteen selvittämiseksi suoritetta- saada salassapitosäännösten estamatta tassa
vista tarkastuksista ja tutkimuksista, valvon- laissa tai talla lailla taytäntöön pantavissa Eutaviranomaisella ja valtuutetulla tarkastajalla roopan unionin säädöksissä saadettyjen tehon oikeus suorittaa tarkastus, jos on aihetta tävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot
epailla rikottavan tätä lakia, sen nojalla an- ja asiakirjat elaimista ja pitopaikoista vasnettuja säännöksiä, määräyksiä tai hallinto- tuussa olevilta toimijoilta sekä muilta, joita
päätöksiä taikka 3 §:ssä tarkoitettuja Euroo- tassa laissa tai mainituissa Euroopan unionin
pan unionin säädöksiä tai niiden nojalla an- säädöksissä säädetyt velvoitteet koskevat.
nettuja hallintopäätöksiä. Ilman epäilyäkin
Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus
valvontaviranomainen, valtuutettu tarkastaja saada salassapitosäännösten estamatta 1 motai työvelvollinen voi suorittaa tarkastuksen mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami2, 4-6 tai 11 luvussa saadettyjen velvoittei- seksi eläintenpitoon tai muuhun tassa laissa
den, kieltojen, ehtojen tai rajoitusten noudat- säädettyyn toimintaan liittyvät välttämättötamisen valvomiseksi.
mät tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta.
Tässä laissa tarkoitettua tarkastusta varten
tarkastuksen suorittajalla on oikeus paasta tiloihin, joissa eläimiä ja elaimista saatuja
tuotteita sekä niitä koskevia asiakirjoja kasiKansainvälisten viranomaisten tarkastusoitellään, käytetään, kuljetetaan tai säilytetään.
keus
Tarkastuksessa voidaan tutkia tilat, eläimet ja
Mitä tassa laissa säädetään valvontaviranelaimista saadut tuotteet, asiakirjat sekä muut
valvonnan kannalta merkitykselliset seikat. omaisten oikeudesta tehdä tarkastuksia, ottaa
Tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa mak- näytteitä, paasta valvonnan edellyttämiin
sutta valvontaa varten tarpeelliset näytteet.
paikkoihin sekä saada valvonnan edellyttäValvontaviranomaisella on tarkastusta var- mät tiedot ja asiakirjat, koskee myös Eurooten oikeus paasta laboratorioon, jossa tutki- pan unionin lainsäädännössä tai muussa
taan tai analysoidaan eläintauteja tai käsitel- Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuklään elaintautien aiheuttajamikrobeja. Tar- sessa tarkoitettuja tarkastajia silloin, kun bkastaa voidaan laboratorion tilat ja tutkimus- seinen Suomea sitova kansainvälinen velvoivälineet, tutkimustuloksia koskeva kirjapito te tätä edellyttää. Valvontaviranomaisen on
ja arkistot, laboratorion laatu- ja tautisuojaus- tarvittaessa toimittava yhteistyössä kansainjärjestelmät sekä muut tämän lain ja sen no- välisten viranomaisten tarkastajien kanssa.
jalla annettujen säännösten noudattamisen
valvonnan kannalta merkitykselliset seikat.
Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäToimijan velvollisuus avustaa viranomaisia
vässä tilassa tarkastuksen saa suorittaa vain
viranomainen, ja tarkastus voidaan suorittaa
Eläimistä vastuussa oleva toimija on velvain, jos on aihetta epäillä elaimista vastuussa olevan tai muun laissa tarkoitetun toimijan vollinen avustamaan viranomaista tämän lain
syyllistyneen rikokseen, josta voi seurata tai talla lailla taytäntöön pantavan Euroopan
vankeusrangaistus, taikka tämän lain unionin säädöksen nojalla suoritettavassa

elaimen tutkimuksessa, rokottamisessa, laakitsemisessa seka näytteiden ottamisessa.
Eläimistä vastuussa oleva toimija on velvollinen ja rjestamaan sellaiset olosuhteet, joissa
toimenpiteen suorittaminen voidaan tehdä
turvallisesti, ottaen huomioon elaimen tavanomainen käyttäytyminen, ellei toimenpiteen
kiireellisyydesta muuta johdu.
Eläimistä vastuussa oleva seka muu laissa
tarkoitettu toimija on velvollinen antamaan
valvontaviranomaiselle välttämättömät tiedot
eläintaudin alkuperän, laadun ja levinneisyyden selvittämiseksi.

tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen
henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) viranomaisille tassa laissa tai talla lailla
täytäntöön pantavassa Euroopan unionin saadöksessa säädettyjen tehtavien hoitamista
varten; seka
2) ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille, jos Euroopan unionin lainsäädäntö tai
Suomea sitova kansainvälinen sopimus niin
edellyttää.
15 luku

Rekisterit

Rekisterinpitäja
Poliisin on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle, valtuutetulle tarkastajalle seka työvelvolliselle virka-apua tassa laissa
taikka talla lailla täytäntöön pantavassa Euroopan unionin saadöksessa saadettyjen tehtävien hoitamiseksi, jos tehtavien hoitamista
estetään tai jos tehtävissä muuten tarvitaan
poliisivaltuuksien käyttöä.
Pelastusviranomaiset antavat valvontaviranomaiselle 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi virka-apua siten kuin asiasta saadetaan pelastuslain (3791201 1)
50 5:ssä.
Tulliviranomaiset voivat tarvittaessa antaa
valvontaviranomaiselle toimialaansa kuuluvaa virka-apua tassa laissa tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi. Lisäksi tulliviranomaiset voivat ilmoittaa valvontaviranomaiselle sellaisista eläimiä tai niistä saatuja tuotteita sisaltavista kuljetuksista, joiden osalta
virka-avun pyytäminen tulliviranomaisilta
voi olla tarpeen.

Salassa pidettävät tiedotj a niiden luovuttaminen
Valvonnassa saatujen tietojen salassapidosta saadetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (62111999) seka
valvonta-asetuksen 7 artiklassa.
Salassapitovelvollisuuden estämättä voidaan valvonnassa saatuja tietoja yksityisen
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike-

Elintarviketurvallisuusvirasto on tassa luvussa tarkoitettujen rekistereiden pitäjä.
Muut valvontaviranomaiset käyttävät ja ovat
velvollisia paivittamaän rekisteritietoja saadettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Ne myös vastaavat rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydesta ja tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtaviensa hoidossa.
Tassa luvussa saadetyt rekisterit ovat osa
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmasta annetussa laissa (28412008), jaljempana tietojärjestelmälaki, tarkoitettua maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmää. Tassa
luvussa saadettyihin rekistereihin ja asiakirjoihin sovelletaan mainittua lakia, ellei tassa
luvussa toisin saadeta.

Rekisterit hyväksytyistä tai luvan saaneista
toimijoista, laitoksista, toimipaikoistaj a laboratorioista
Rekisteriä pidetään tämän lain nojalla hyvaksytyista lokeroista, sperman keraysasemista, alkioiden kerays- ja tuotantoryhmista,
spermavarastoista, karanteeneista, 61 5:ssa
tarkoitetuista toimijoista, kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikoista, kuljetussailiöiden
vedenvaihtopaikoista ja laboratorioista seka
vesiviljelyeläinten kasvattamiseen ja perkaamiseen luvan saaneista toimijoista.

Rekistereihin merkitaän toimijan ja toimitilojen yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus, tiedot siita, mita toimintaa hyvaksyminen tai lupa koskee, tiedot hyvaksymis- tai
lupapäätöksessä asetetuista hyväksymistä tai
lupaa koskevista rajauksista ja ehdoista,
mahdollinen toiminnasta vastaava elainlaakari, Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetty hyvaksymisnumero, jos sellainen on
annettu, seka tiedot toiminnan lopettamisesta
tai hyväksynnän tai luvan mahdollisesta peruuttamisesta. Vesiviljelyeläinten kasvattamiseen ja perkaamiseen luvan saaneita toimijoita koskevaan rekisteriin merkitään lisäksi
pitopaikka- tai perkaamokohtaisesti tiedot sijainnista, kasvatustiloista, sijaintialueen tautitilanteesta, tuotantosuunnasta seka kasvatettavien tai perattavien vesiviljelyeläinten lajeista.
Eiintarviketurvaiiisuusvirasto julkaisee 1
momentissa tarkoitetuista toimijoista, laitoksista ja toimipaikoista sahköisesti luettelon,
jossa voi olla 2 momentissa tarkoitettuja, Euroopan unionin lainsaadännössa edellytettyja
tietoja.
Poiketen siita, mita tietojärjestelmälain
12 4:ssa säädetään tietojen poistamisesta
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojarjestelmasta, tassa pykälässä tarkoitetut tiedot poistetaan rekisterista kolmen vuoden kuluttua
siita, kun toimija on ilmoittanut toiminnan
lopettamisesta taikka lupa tai hyväksynta on
peruutettu.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia rekisteritietojen merkitsemisessa ja luettelon julkaisemisessa noudatettavasta menettelystä.

Muut toimijoita ja laboratorioita koskevat
rekisterit

Rekisteriä pidetään 60 ja 70 §:ssa tarkoitetuista toimijoista seka ilmoitettavien elaintautien laboratorioista. Rekistereihin merkitaän
rekisteröintia koskevassa hakemuksessa tai
toimijalta edellytetyssa ilmoituksessa vaaditut tiedot.
Poiketen siita, mita tietojärjestelmälain
12 5:ssa saadetaan tietojen poistamisesta
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmasta, tassa 1 momentissa tarkoitetut tiedot

poistetaan rekisterista kolmen vuoden kuluttua siita, kun:
1) toimijoita koskevan rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on peruutettu; taikka
2) laboratorion ilmoituksenvarainen toiminta on lopetettu.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia rekisteritietojen merkitsemisessa noudatettavasta menettelystä.

Elaintautien valvontaa varten pidettävät rekisterit

Elaintautien valvontaa varten pidetään seuraavia rekistereita:
1) vastustettavien tai uusien vakavien elaintautien todetut tapaukset;
2) pitopaikkaan 4 luvussa tarkoitetulla hallintopaatöksella tai 5 luvussa tarkoitetulla
alueellisella määräyksellä kohdistetut kiellot,
ehdot, rajoitukset ja toimenpiteet seka näitä
koskevat poikkeusluvat;
3) edellä 22 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetut pitopaikat;
4) kiellot ja rajoitukset, jotka on annettu
1 12 § :n nojalla;
5) vapaaehtoiseen terveysvalvontaan sitoutuneet, sen lopettaneet sekä terveysvalvontaan sitoutuneiden pitopaikkojen terveysluokitus;
6) eläimille annetut pakolliset rokotukset;
7) valtuutetuille tarkastajille annetut valtuutukset; seka
8) suoritetut tarkastukset ja naytteenotot
seka näytteistä tehtyjen tutkimusten tulokset.
Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee pitopaikkojen terveysluokituksesta 1 momentin
5 kohdassa tarkoitetun rekisterin perusteella
sahköisesti toimijoiden käyttöön tarkoitetun
luettelon.
Poiketen siita, mita tietojärjestelmälain
12 4:ssa saadetaan tietojen poistamisesta
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmasta, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun
rekisteriin merkityt tiedot säilytetään pysyvästi.
Maa- ja metsatalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia rekisteri-

tietojen merkitsemisessa noudatettavasta menettelysta.

korvaus taman lain mukaan kunnanelainlaakarille kuuluvien tehtävien suorittamisesta.

16 luku

17 luku

Maksut ja palkkiot

Eräiden kustannusten ja korvausten maksaminen valtion varoista

Viranomaisten suoritteista valtiolle perittavat maksut

Tämän lain mukaisesta viranomaisen ja
valtuutetun tarkastajan suoritteesta on perittävä maksu valtiolle, jollei kyse ole suoritteesta, jonka tulee valtion maksuperustelain
(15011992) tai muun lain mukaan olla maksuton. Maksujen suuruutta maarattaessa noudatetaan, mita valtion maksuperustelaissa
säädetään. Aluehallintovirasto perii valtiolle
maksun kunnaneläinlääkärin maksullisesta
suoritteesta.
Poiketen siita, mita 1 momentissa saadetaan, maksua ei peritä muihin kuin jasenvaltioihin toimitettavia eläimistä saatuja tuotteita koskevasta virallisesta elainiaakintötodistuksesta, jos kunta perii maksun samasta todistuksesta.
Viranomaisen velvollisuudesta periä maksu
säännösten noudattamatta jättamisesta aiheutuvasta ylimaaraisista valvontatoimista saadetaan lisäksi valvonta-asetuksen 28 artiklassa.

Valtuutetuille tarkastajille maksettavat palkkiot ja korvaukset

Elintarviketurvallisuusvirasto maksaa valtuutetuille tarkastajille taman lain mukaisista
tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä palkkion ja korvaa heille aiheutuneet kustannukset.

Valtion kunnille maksama korvaus

Elainlaakintähuoltolain 23 §:ssa säädetään
kunnan oikeudesta saada valtion varoista

Eläintaudin hävittämisestä aiheutuvien kustannusten maksaminen valtion varoista

Valtion varoista maksetaan 26 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetun maarayksen taytantöönpanoon liittyvästä työstä, laitteiden ja välineiden käytöstä seka tarvikkeista ja aineista aiheutuvat kustannukset.

Korvaukset viranomaisen määräyksestä lopetetusta elaimestä

Omistajalla on oikeus saada valtion varoista täysi korvaus elaimesta, joka on määrätty
lopetettavaksi, teurastettavaksi tai perattavaksi 21 §:n 2 momentin, 26 §:n 1 momentin
taikka 39 §:n 1 momentin nojalla tai joka on
tämän lain nojalla määrätyn kasittelyn tai
muun toimenpiteen seurauksena kuollut.
Korvauksena suoritetaan elaimen käypä arvo,
joksi katsotaan se arvo, joka elaimella olisi
ollut ilman viranomaisen määräyksen perusteena olevaa elaintautia. Jos korvattavaa
eläintä voidaan käyttää kokonaan tai osaksi
hyödyksi, vähennetään korvattavasta maarasta elaimen jaannöskayttöarvo.
Poiketen siita, mita 1 momentissa saadetaan, korvausten maksamista varten voidaan
vahvistaa elainiajikohtaiset vakiokorvaukset,
jotka, ottaen huomioon elaimen ikä, koko,
oletettu tuotto tai muut vastaavat seikat, vastaavat kyseisten eläinten keskimääräistä kaypää arvoa. Vakiokorvauksesta vähennetään
korvattavan elaimen jaannöskayttöarvo.
Omistajalla on kuitenkin oikeus saada korvauksen suuruus maaritellyksi vakiokorvauksen
sijasta elaimen käyvän arvon perusteella, jos
elaimen arvo jalostuksellisista tai muista vastaavista syistä huomattavasti ylittää keskimääräisen käyvän arvon.

Eläimestä, joka on maaratty lopetettavaksi,
teurastettavaksi tai perattavaksi 27 §:n tai
39 §:n 2 momentin nojalla, omistajalla on oikeus saada valtion varoista korvauksena
enintaan kolme neljasosaa elaimen käyvästä
arvosta tai 2 momentissa tarkoitetusta vakiokorvauksesta, josta on vähennetty elaimen
jäännöskäyttöarvo. Jos korvattavia tapauksia
on kaytettävissä oleviin määrärahoihin nähden paljon, voidaan korvaukseen määrää kuitenkin alentaa. Korvauksen maksaminen
27 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa edellyttää
lisäksi, että pitopaikassa suoritetaan 23 §:n 1
momentissa tarkoitetun päätöksen kumoamisen edellyttämät puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteet.
Korvausta ei suoriteta eläimestä, jonka arvo on vahainen, ellei korvauksen suorittamiseen ole erityisen painavia syita.
Edella 3 momentissa tarkoitetut vakiokorvaukset vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella.

aan merkittävästi vaikeuttava taloudellinen
vahinko korvata valtion varoista valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa.
Korvauksena voidaan suorittaa enintaan
kolme neljasosaa vahingon suuruudesta.

Korvausten ulkopuolelle jäävä toiminta
Edella 103-106 §:ssä säädettyja korvauksia ei makseta menetyksistä, jotka ovat syntyneet elintarvikkeiden jalostuksessa, muiden
elaimista saatavien tuotteiden tai rehujen
valmistuksessa taikka elintarvikkeiden tai
muiden tuotteiden kaupan pitämisessä.

Korvauksen hakeminen ja ennakkokorvaus

Omistajalla on oikeus saada valtion varoista täysi korvaus sellaisista elaimista saaduista
tuotteista seka muista sellaisista aineista, tavaroista, esineistä tai rakenteista, jotka on
26 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoitetun mäKayksen mukaisesti havitetty tai kasitelty siten, että ne ovat vahingoittuneet tai
muuttuneet käyttökelvottomiksi. Korvauksena suoritetaan omaisuuden käypä arvo. Korvausta ei suoriteta omaisuudesta, jonka arvo
on vahainen, ellei korvauksen suorittamiseen
ole erityisen painavia syita.

Tässä luvussa tarkoitettuja korvauksia on
Elintarviketurvallisuusvirastosta,
haettava
joka päättää niiden myöntämisestä. Edella
104 §:ssä tarkoitettua korvausta on haettava
kahden kuukauden kuluessa siita, kun elain
on lopetettu, teurastettu tai perattu. Muita
korvauksia on haettava kolmen kuukauden
kuluessa siita, kun korvauksiin oikeuttavat
toimenpiteet on suoritettu taikka kiellon, ehdon tai rajoituksen voimassaolo on päättynyt.
Hakemukseen on liitettävä riittävä selvitys
kustannuksista ja vahingoista.
Jos korvauksen hakijan oikeus korvaukseen
on ilmeinen, Elintarviketurvallisuusvirasto
voi suorittaa hakijalle ennakkokorvausta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia saannöksia hakemukseen liitettävän selvityksen sisällöstä.

Korvaus tuotannon menetyksestä

Perusteet korvauksen epäämiselle

Jos helposti leviävän tai vaarallisen elaintaudin taikka uuden vakavan eläintaudin torjumiseksi tai leviämisen estämiseksi 23, 25
tai 26 §:n, 32 §:n 2 momentin, 34 tai 36 §:n
taikka 39 §:n 1 momentin nojalla maaratty
kielto, ehto, rajoitus tai toimenpide estää tai
vaikeuttaa eläintuotantoa, voidaan tästä syystä toimijalle aiheutunut, hänen toimeentulo-

Oikeus tässä luvussa tarkoitettuihin korvauksiin menetetään kokonaan tai osittain, jos
korvaukseen muutoin oikeutettu on rikkonut
tätä lakia, eläintunnistusjärjestelmästä annettua lakia, eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettua lakia, niiden nojalla annettuja
saannöksia tai määräyksiä tai tällä lailla täytäntöön pantavaa Euroopan unionin säädöstä

Korvaus viranomaisen määräyksestä hävitetystä omaisuudesta

taikka ei ole noudattanut mainitun lain tai
saadöksen nojalla tehtya hallintopäätösta.
Oikeus korvauksiin menetetään myös, jos
korvaukseen muutoin oikeutettu on hankkiessaan eläimen tai muun omaisuuden tiennyt
tai Kanen olosuhteet huomioon ottaen olisi
pitänyt tietää, että eläin sairastaa korvauksen
perusteena olevaa tautia tai että omaisuudessa on tartuntaa.
Tässä luvussa säädettyja korvauksia ei
makseta valtion varoista myöskään silta osin
kuin korvaukseen muutoin oikeutettu on saanut tai on oikeutettu saamaan samasta vahingosta korvauksen Euroopan unionin perustamasta rahastosta.

18 luku
Hallinnolliset pakkokeinot

Määräys
Valvontaviranomainen voi määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia, sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä tai talla lailla taytäntöön pantavaa Euroopan unionin saadösta
taikka ei ole noudattanut mainitun lain tai
saadöksen nojalla tehtya hallintopäätösta, valittömasti tai asiaan laatuun nähden riittavassa maaraajassa täyttämaan velvollisuutensa.
112 p

Korvauksen takaisinperintä j a valtion takautumisoikeus
Se, jolle on 108 §:n 2 momentin mukaisena
ennakkokorvauksena maksettu enemmän
kuin mihin hänelle on oikeus, on velvollinen
palauttamaan liikaa saamansa määrän kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon lopullisesta korvauksesta.
Korvaus on määrättävä maksettavaksi takaisin kokonaan tai osaksi, jos sen saaja on
korvausta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut tietoja ja
jos talla menettelylla on ollut vaikutusta korvauksen myöntämiseen.
Se, joka on tahallaan tai tuottamuksellisesti
aiheuttanut korvauksen perusteena olevan
taudin leviamisen toisen omistamiin eläimiin,
on velvoitettava kokonaan tai osaksi korvaamaan valtiolle kustannukset ja korvaukset, jotka on taman menettelyn seurauksena
korvattu valtion varoista.
Jos liikaa maksettua ennakkokorvausta ei
palauteta 1 fj:ssa tarkoitetussa ajassa taikka
muuta palautettavaa tai korvattavaa määrää
makseta viimeistään Eiintarviketurvaiiisuusviraston asettamana erapaivana, valtiolle on
maksettava vuotuista viivastyskorkoa korkolain (63311982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Kustannusten ja
korvausten perimisesta on voimassa, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (70612007) saadetaän.

Kieltoj a rajoitus
Aluehallintovirasto voi kieltää taudille alttiiseen lajiin kuuluvien elainten tai niistä saatujen tuotteiden siirtamisen pitopaikkaan tai
sieltä pois toistaiseksi taikka rajoittaa sita
toistaiseksi, jos toiminnan harjoittaminen
edellyttää taman lain mukaista lupaa tai hyväksyntää eika sita ole myönnetty tai jos pitopaikan ja pitopaikassa pidettävien elainten
osalta ei noudateta:
1) 7 §:n 2 momentin nojalla säädettyja velvoitteita;
2) 8 fj:ssa tarkoitettuun pakolliseen terveysvalvontaan sisältyviä velvoitteita;
3) 11 5:ssä tarkoitettuun pakolliseen rokotukseen tai käsittelyyn liittyviä velvoitteita;
4) 44 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita tai kieltoja helposti leviavan eläintaudin leviamisen estämiseksi.
Kiellon tai rajoituksen asettaminen edellyttää lisäksi, ettei 111 fj:ssa tarkoitettua maaräystä ole noudatettu maaraajassa ja että tämä
menettely aiheuttaa vakavaa vaaraa vastustettavan eläintaudin leviämisestä tai vaaraa ihmisten terveydelle. Kielto tai rajoitus voidaan
asettaa vain siina laajuudessa kuin se on tarpeen eläintaudin leviamisriskin hallitsemiseksi. Kielto tai rajoitus on kumottava, jos
tarkastuksessa todetaan, että 1 momentissa
tarkoitettuja velvoitteita noudatetaan, ja jos
tutkimustulokset osoittavat, ettei pitopaikassa
esiinny elaintautia, jonka leviamisen estämiseen mainitut velvoitteet tähtäävät.

Käsitellessään 1 momentissa tarkoitettua
asiaa aluehallintovirasto voi asettaa mainitussa momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen väliaikaisena, jos se on elainten terveydelle taikka kansanterveydelle aiheutuvan
välittömän vaaran vuoksi välttämätönta. Valiaikainen kielto tai rajoitus on voimassa,
kunnes aluehallintovirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Aluehallintoviraston tulee huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Hyväksymisen, luvan tai rekisteröinnin peruuttaminen

jos puute on sellainen tai toiminta on sen laatuista, että ihmisten tai elainten terveys vaarantuu. Kielto voidaan asettaa enintään kahden viikon pituiseksi määräajaksi. Jos paatösta ei ole annettu tassa ajassa, määräaikaa voidaan jatkaa. Kielto voi kuitenkin olla voimassa yli kuukauden vain, jos päätöksenteon
viivästyminen johtuu toimijan omasta menettelystä tai laiminlyönnistä.

Toimenpiteet, kun toisestajäsenvaltiosta tuotu elain tai tuote ei tayta siirtokelpoisuutta
koskevia vaatimukia

Jos 64 §:ssa tarkoitetussa tai muussa lain
Hyväksymisestä, luvasta tai rekisteröinnis- nojalla tehdyssä tarkastuksessa todetaan, että
ta päättävä valvontaviranomainen voi peruut- toisesta jasenvaltiosta toimitettu elain tai
taa lokeron, sperman keraysaseman, alkioi- elaimesta saatu tuote taikka elaimen tai tuotden kerays- tai tuotantoryhmän, spermava- teen mukana olevat asiakirjat eivat tayta niilraston, karanteenin, 6 1 4 :ssa tarkoitetun toi- le 9 luvussa säädettyja vaatimuksia, aluehalmijan, kuljetusajoneuvojen d e ~ ~ o i n t i p a i -lintovirasto voi määrätä elaimen pidettavaksi
kan, kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikan tai karanteenissa tai eristettynä määräpaikassa
laboratorion hyväksymisen, vesiviljelyelain- tai osoittamassaan muussa paikassa taikka
ten kasvattamiseen tai perkaamiseen myön- tuotteen säilytettäväksi määräpaikassa tai
netyn luvan taikka 60 tai 70 §:ssa tarkoitetun osoittamassaan muussa paikassa siihen asti,
toimijan rekisteröinnin, jos hyvaksymiselle, kunnes toimija on korjannut puutteet.
luvan myöntämiselle tai rekisteröinnille saaJos puutteita ei ole mahdollista korjata tai
detyt edellytykset eivat enää tayty tai toimin- niitä ei ole korjattu asetetussa maaraajassa,
nassa olennaisesti rikotaan tätä lakia taikka aluehallintovirasto voi määrätä elaimen lopesen nojalla annettuja saannöksia tai paatök- tettavaksi tai tuotteen hävitettäväksi. Eläin tai
sia. Hyväksyminen tai lupa voidaan peruuttaa tuote voidaan vaihtoehtoisesti ja toimijan siimyös, jos toiminnasta aiheutuu vakavaa vaa- hen suostuessa määrätä palautettavaksi jaraa vastustettavan eläintaudin leviämisestä tai senvaltioon, josta se on tuotu, jos kyseisen
vaaraa ihmisten terveydelle eika tätä vaaraa jasenvaltion toimivaltainen viranomainen
voida muulla tavoin estää. Edellytyksenä hy- hyväksyy palautuksen, taikka käsiteltäväksi
väksymisen, luvan tai rekisteröinnin peruut- tai elain pidettavaksi karanteenissa, jos elaitamiselle edellä mainituissa tapauksissa on meen tai tuotteeseen liittyvä eläintaudin lelisaksi, ettei 111 §:ssa tarkoitettua puutteen viamisvaara on siten mahdollista poistaa.
korjaamista koskevaa määräysta ole noudaEdellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevassa päätöksessä voidaan
tettu maaraajassa.
Hyväksyminen tai lupa on peruutettava asettaa toimenpiteitä koskevia, eläintautien
myös, jos toiminta on lopetettu muutoin kuin leviamisen estamiseksi välttämättömiä ehtotilapäisesti. Lokeron hyväksyminen on pe- ja. Toimija vastaa toimenpiteiden suorittamiruutettava lisaksi, jos lokerossa todetaan sitä sesta. Aluehallintovirasto valvoo toimenpivastustettavaa elaintautia, jonka leviamisen teiden suorittamista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
estamiseksi saadetyista tai maaratyista vaavoidaan antaa tarkempia saannöksia 1 ja 2
timuksista lokeron on sallittu poiketa.
Valvontaviranomainen voi kieltää toimijaa momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä sen
harjoittamasta hyväksymisen, luvan tai rekis- mukaan kuin elainten terveyttä koskevassa
teröinnin kohteena olevaa toimintaa tassa Euroopan yhteisön lainsäädännössä saadepykalassa tarkoitetun asian käsittelyn aikana, taan.

Uhkasakkoja teettiiminen

Aluehallintovirasto tai Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehostaa 111, 112 tai
114 §:ssä tarkoitettua kieltoa, rajoitusta tai
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty teetetaan lairninlyöjän kustannuksella.
Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja teettämistä
koskevassa asiassa noudatetaan, mitä uhkasakkolaissa (1 11311990) saadetaan.
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Rangaistussaannökset

Rangaistus elaintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta saadetaan rikoslain (3911889)
44 luvun 5:ssä.
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 8 §:n 1 momentissa saadetyn terveysvalvonnan toteuttamiseen liittyvän velvollisuuden, 11 §:n 2 momentissa saadetyn
elainten rokottamiseen ja kasittelyyn liittyvan
velvollisuuden taikka 12 §:n 1 momentissa
saadetyn eläinnäyttelyn järjestämistä koskevan velvollisuuden,
2) vapauttaa eläimen luontoon 13 §:n 1
momentin vastaisesti,
3) laiminiyö 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen omistuksessaan tai hallinnassaan olevalla eläimellä epäilemästään eläintaudista taikka laiminiyö 15 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen tekemisen,
4) ei noudata 23 §:n 1 momentissa,
25 §:ssä, 26 §:n 1 tai 2 momentissa, 28 §:n 2
momentissa, 29 §:n 2 momentissa, 32 §:n 2
momentissa, 34 §:n 1 momentissa, 36 §:n 1
momentissa, 40 §:n 3 momentissa, 41 §:ssä,
44 §:n 1 momentissa taikka 45 §:ssä tarkoitettua kieltoa, ehtoa tai rajoitusta vastustettaVan elaintaudin leviämisen estämiseksi tai
hävittämiseksi taikka lairninlyö suorittaa
mainitun säännöksen nojalla määrätyn tai
saadetyn toimenpiteen,

5) laiminiyö 26 §:n 3 momentissa tai 39 §:n
3 momentissa saadetyn avunantovelvollisuutensa,
6) laiminiyö 43 §:ssä saadetyn valmiussuunnitelman laatimisen,
7) harjoittaa tässä laissa tarkoitettua lupaa,
hyväksymistä, rekisteröintiä tai ennakkoilmoitusta edellyttävää toimintaa 46, 55, 60,
61, 63, 70, 77 tai 8 1 §:n vastaisesti;
8) tuo maahan tai vie maasta elaimia tai
niistä saatuja tuotteita, jotka eivät täytä 58 tai
69 §:n nojalla säädettyja elainten tai tuotteiden siirtokelpoisuutta koskevia vaatimuksia
taikka kuljettaa elaimia vastoin 73-75 §:n
säännöksiä,
9) laiminiyö 65 tai 72 §:ssä saadetyn asiakirjojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden, tai
10) rikkoo 59 tai 112 §:n nojalla määrättyä
kieltoa tai rajoitusta taikka laiminlyö 68 tai
114 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden
suorittamisen,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, eläintautirikkomuksesta sakkoon.
Valvontaviranomainen voi jattaa esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen,
jos teko tai laiminiyönti on vähäinen eikä bseessä ole niskoittelu viranomaisen kieltoja
ja määräyksiä vastaan.
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jattaa tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Tämän lain tai lailla täytäntöön pantavan
Euroopan unionin säädöksen nojalla annettuun valvontaviranomaisen päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (58611996) saadetaan.
Tässä laissa säädetty valvontaviranomaisen
päätös on määrättävä pantavaksi taytantöön
muutoksenhausta huolimatta, jos se on luonteeltaan sellainen, että sen on pantava viivytyksettä taytantöön tai jos täytäntöönpanoa ei

eläinten tai ihmisten terveyden suojaamiseen
taikka elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen liittyvän syyn vuoksi voida lykata.
Tämän lain mukaisesta toimenpiteestä valtiolle määrättyyn maksuun haetaan oikaisua
siten kuin valtion maksuperustelaissa säädetään.
Valvontaviranomaisella on oikeus hakea
muutosta muutoksenhakuviranomaisen päätökseen, jolla sen päätös on kumottu tai sitä
on muutettu.
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Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan paivana kuuta .
Tällä lailla kumotaan 18 paivana tammikuuta 1980 annettu eläintautilaki (5511980)
seka helposti leviävien elaintautien vastustamisesta 16 paivana joulukuuta 1960 annettu
laki (48811960). Eläintautilain 12 §:n 1 momentin johdantokappale ja 9 kohta sekä 2 4
momentti, 12 f 5 ja 15 §:n 5 momentti jaavat
kuitenkin voimaan siihen saakka, kunnes ne
erikseen kumotaan.
Jos muualla lainsäädännössä viitataan 2
momentissa mainittuihin lakeihin, taman lain
voimaan tultua sovelletaan niiden asemesta
taman lain säännöksiä.
Edellä 2 momentissa mainittujen lakien nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön
asetukset ja maa- ja metsätalousministeriön

eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätökset
jaavat, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa
taman lain kanssa, edelleen voimaan, kunnes
toisin säädetään.

Siirtynzasaannös

Ennen taman lain voimaantuloa eläintautilain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten mukaisesti hyväksytyt tai rekisteröidyt sperman keräysasemat, alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät, spermavarastot, karanteenit, vesiviljelyeläinten kasvattamiseen
tai perkaamiseen luvan saaneet toimijat, Euroopan unionin sisäisiä elainten, alkioiden tai
sukusolujen siirtoja varten rekisteröidyt toimijat seka laboratoriot saavat ilman eri hyväksyntää tai ilmoitusta jatkaa toimintaansa
niitä koskevien päätösten mukaisesti. Laboratorion, jolta vaaditaan hyvaksymista taman
lain 77 §:n mukaan, mutta ei taman lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
mukaan, tulee hakea hyvaksymista vuoden
kuluessa taman lain voimaantulosta.
Eläimiä tai niistä saatuja tuotteita Euroopan
unionin ulkopuolelle vievän toimijan tulee
rekisteröityä taman lain 70 §:n mukaisesti
seka ilmoitettavien elaintautien laboratorion
tulee tehdä taman lain 81 §:ssä tarkoitettu ilmoitus vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Samassa määräajassa pitopaikasta
vastuussa olevan toimijan tulee laatia kyallinen kuvaus alkutuotantopaikassa noudatettavista eläintaudeilta suojautumiseen liittyvistä menettelytavoista taikka taman lain
43 §:ssä tarkoitettu valmiussuunnitelma.

Laki
rikoslain 44 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rikoslain (3911889) 44 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista
rikoksista

Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläintautilain ( 1 ) taikka sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti
1) tuo maahan tai vie maasta, siirtää, käsittelee, pitää hallussaan taikka luovuttaa eläimiä, elainten alkioita tai sukusoluja, muita

eläimistä saatavia tuotteita taikka muita esineitä tai aineita tai
2) jättää noudattamatta elaintaudin leviämisen estämiseksi määrättyä kieltoa tai rajoitusta
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka
vakavaa vaaraa elainten terveydelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, elaintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20xx.

Laki
elainlaakintahuoltolain 23 $:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinlääkintähuoltolain (76512009) 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
35312011 seuraavasti:
23 8

Korvaus valvontatehtavista
Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus 15 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen
valvontatehtävien suorittamisesta. Korvauksen perusteena ovat kunnalle aiheutuvat vä-

littömät kustannukset. Korvaus ei saa ylittää
tehtävistä kunnalle aiheutuneiden todellisten
kustannusten määrää.

--------------

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20xx.

Laki
maaseutuelinkeinojenvalituslautakunnasta annetun lain 1 $:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnasta
annetun
lain
(120311992) 1 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin se on laissa 146812009.

Tämä laki tulee voimaan paivana kuuta
20xx.
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