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Eläintautilain nojalla annettavat maa- ja metsätalousministeriön asetukset, jotka koskevat 
eläintautien luokitusta ja ilmoittamista, mikrobikantojen toimittamista sekä eräiden eläintautien 
torjuntaa ja valvontaa 

Yleistä 

Esitetään säädettäväksi kuusi maa- ja metsätalousministeriön asetusta, jotka koskevat 

eläintautien luokitusta ja ilmoittamista, mikrobikantojen toimittamista sekä eräiden 

eläintautien torjuntaa ja valvontaa. Asetukset annettaisiin uuden eläintautilain 

(76/2021) nojalla. Eläintautilakia on uudistettu vastaamaan tarttuvista eläintaudeista 

sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 

annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/429 

(eläinterveyssäännöstö). Eläinterveyssäännöstöä aletaan soveltaa ja uusi eläintautilaki 

tulee voimaan 21.4.2021. Lain voimaan tullessa kumoutuu voimassa oleva 

eläintautilaki (441/2013) ja eläintautilain nojalla annetut asetukset. 

Eläinterveyssäännöstön myötä aiempi pääsääntöisesti direktiiveihin perustuva unionin 

eläintautilainsäädäntö on muuttunut suoraan sovellettavaksi. Tämä vaikuttaa 

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

joilla on kansallista toimivaltaa.  

Eläinterveyssäännöstön rinnalla jäi voimaan joitakin muita eläintauteja koskevia 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia. Yksi näistä on tiettyjen tarttuvien 

spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista 

säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) Nro 999/2001 

(TSE-asetus). Siltä osin, kun TSE-asetus jättää jäsenvaltioille kansallista toimivaltaa, 

TSE-tautien seurannasta ja torjunnasta säädettäisiin eläintautilailla ja sen nojalla 

annettavilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla. Nämäkin asetukset tulevat 

uudistettaviksi uuden eläintautilain myötä.  
 
Esitetään säädettäväksi seuraavat asetukset: 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus muista torjuttavista, valvottavista ja 

muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä 

mikrobikantojen toimittamisesta 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten 

terveysvalvonnasta 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten BSE-taudin sekä lammas- 

ja vuohieläinten scrapien torjunnasta 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien 

vastustamisesta 
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 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudiksi 

nimettyjen eläintautien torjunnasta 

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvottaviksi eläintaudeiksi 

nimettyjen tautien torjunnasta 

Yksityiskohtaiset perustelut 

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista 

ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen 

toimittamisesta 

 

Tautiluokitus muuttuu eläintautilaissa siten, että eläinterveyssäännöstön nojalla a—c 

luokkaan sijoitettuja eläintauteja ei luokiteta kansallisesti. Asetuksella säädettäisiin 

eläinterveyssäännöstön nojalla d tai e luokkaan sijoitettujen eläintautien kansallisesta 

eläintautiluokituksesta (muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit) lakisääteisten 

torjuntatoimien mahdollistamiseksi niiden esiintymisen yhteydessä. Lisäksi säädettäisiin 

sellaisten eläintautien kansallisesta luokituksesta, jotka eivät ole 

eläinterveyssäännöstön nojalla lueteltuja eläintauteja, mutta joiden kansallista 

torjuntaa pidetään tarkoituksenmukaisena. 

Kaikki eläinterveyssäännöstön nojalla luetellut eläintaudit sekä muut torjuttavat ja 

valvottavat eläintaudit ovat eläintautilain nojalla ilmoitettavia eläintauteja. Sen lisäksi 

säädettäisiin sellaisista muista ilmoitettavista eläintaudeista, joiden esiintymistä on 

tarpeen seurata.  

Asetuksella säädettäisiin myös tarkemmin eläinterveysviranomaisten tekemien 

ilmoitusten ja yhteenvetojen sisällöstä ja määräajoista, sekä minkä eläintautien 

yhteydessä laboratorioiden tulee toimittaa eläintautilain 66 §:ssä tarkoitetut 

mikrobikannat ja tiedot Ruokavirastolle.  

3 § Muut torjuttavat eläintaudit   

Muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi esitetyt taudit ovat nykyisessä lainsäädännössä 

helposti leviäviksi tai vaarallisiksi eläintaudeiksi nimettyjä eläintauteja, lukuun 

ottamatta seuraavia eläintauteja: 

 SARS-CoV-2 viruksen aiheuttama tartunta turkistuotantoa varten tarhatuissa 

minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa 

Tartuntaa esitetään nimettäväksi muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, koska sen 

esiintyessä turkistarhoilla muissa maissa on havaittu mutaatioita, jotka voivat aiheuttaa 

terveysvaaran ihmisille. 

 hirvieläinten näivetystauti (CWD-tauti) 

 

Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty valvottavaksi eläintaudiksi. Tautia 

esitetään nimettäväksi muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, koska sen esiintyminen on 

aiheuttanut merkittävää haittaa luonnonvaraisille ja tarhatuille hirvieläinkannoille 

Pohjois-Amerikassa. CWD-taudilla tarkoitetaan hirvieläimillä esiintyvää tarttuvaa TSE-

tautia. Tarkoitus on jatkossa tarkentaa eri tautimuotojen nimiä, kun asiasta saadaan 

yhteinen kanta Euroopan unionin tasalla.   

 

 sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä-viruksen aiheuttama 

tartunta (PRRS-tauti) pidettävissä sikaeläimissä 
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Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty valvottavaksi eläintaudiksi. Tautia 

esitetään nimettäväksi muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, koska Suomi on tähän asti 

säilynyt vapaana tästä taudista ja sen esiintyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa 

Suomen sikataloudelle. Tauti on eläinterveyssäännöstön nojalla luokitettu d luokan 

taudiksi, mutta ainoastaan keinosiemennyskarjujen osalta.  

 

 pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen 

 Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintyminen 

 

Taudit on nykyisessä lainsäädännössä nimetty valvottaviksi eläintaudeiksi. Tauteja 

esitetään nimettäviksi muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi, koska Suomi on tähän asti 

säilynyt niistä vapaana ja niiden esiintyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa Suomen 

mehiläistaloudelle. Taudit on eläinterveyssäännöstön nojalla luokitettu d luokan taudeiksi 

ja jäsenvaltioiden välisten siirtojen yhteydessä edellytetään, että tautien esiintyessä 

tapausten ympärille muodostetaan rajoitusalue. 

 

 kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, 

Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella 

  

Tartunta on nykyisessä lainsäädännössä nimetty valvottavaksi eläintaudiksi. Tartuntaa 

esitetään nimettäväksi muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, koska kyseinen alue on tähän 

asti säilynyt vapaana tartunnasta ja sen esiintyminen vaikuttaisi erittäin kielteisesti 

alueen luonnonvaraisiin lohiin. 

 lohikalojen alfavirustartunnat (SAV-tauti) 

 karpin kevätviremia (SVC-tauti) 

 koikarpin herpesvirustauti (KHV-tauti) 

 

Taudit on nykyisessä lainsäädännössä nimetty valvottaviksi eläintaudeiksi. Tauteja 

esitetään nimettäviksi muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi, koska Suomi on tähän asti 

säilynyt niistä vapaana ja niiden esiintyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa Suomen 

kalataloudelle. KHV-tauti on eläinterveyssäännöstön nojalla luokitettu e luokan taudiksi. 

SAV- ja SVC-tauti eivät ole eläinterveyssäännöstön nojalla lueteltuja tauteja, mutta 

Suomi on hakenut Euroopan komissiolta hyväksyntää torjua niitä kansallisesti. 

4 § Valvottavat eläintaudit 

Valvottaviksi eläintaudeiksi esitetyt taudit ovat nykyisessä lainsäädännössä 

valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjä eläintauteja, lukuun ottamatta seuraavia 

eläintauteja: 

 Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis -tartunta (bruselloosi) muissa pidettävissä 

sorkkaeläimissä kuin nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimissä; 

 

Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty vaaralliseksi eläintaudiksi. Tautia 

esitetään nimettäväksi valvottavaksi eläintaudiksi, koska muissa pidettävissä 

sorkkaeläimissä kuin nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimissä tartuntaa ei pidetä yhtä 

haitallisena kuin perinteisissä kotieläiminä pidetyissä sorkkaeläinlajeissa esiintyvät 

tartunnat, eikä niiden esiintyminen vaikuta Suomen asemaan brusellavapaana 

jäsenvaltiona. B.suis -tartuntoja esiintyy Suomessa luonnonvaraisissa villisioissa.  

 

 matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttama tartunta pidettävissä 

linnuissa 
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Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty helposti leviäväksi eläintaudiksi. 

Eläinterveyssäännöstön nojalla tauti on luokitettu d luokan taudiksi. Tautia esitetään 

nimettäväksi valvottavaksi eläintaudiksi, koska se ei yleensä aiheuta oireita tai 

kuolleisuutta pidettävissä linnuissa, eikä Euroopan unionin lainsäädännön nojalla johda 

lintujen tai niiden tuotteiden siirtoja koskeviin rajoituksiin lukuun ottamatta 

pitopaikkaa, jossa tartunta on todettu. Tartuntapitopaikan rajoitukset voidaan unionin 

lainsäädännön nojalla kumota, kun tartuntaa ei enää esiinny. Tartuntaa aiheuttavia 

viruksia esiintyy luonnonvaraisilla linnuilla, ja tartunta voi niiden välityksellä levitä 

Suomeen.  

 

 

 astumatauti (dourine)  

 

Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty vaaralliseksi eläintaudiksi. 

Eläinterveyssäännöstön nojalla tauti on luokitettu d luokan taudiksi. Tautia esitetään 

nimettäväksi valvottavaksi eläintaudiksi, koska se ei tartu ihmisiin eikä leviä helposti 

hevoseläinten välillä. Tautia ei esiinny Suomessa. 

 surra (Trypanosoma evansi)  

Tauti on nykyisessä lainsäädännössä nimetty ilmoitettavaksi eläintaudiksi. 

Eläinterveyssäännöstön nojalla tauti on luokitettu d luokan taudiksi. Tautia esitetään 

nimettäväksi valvottavaksi eläintaudiksi, koska kyseessä on vektorilevitteinen tauti, 

jota ei esiinny Euroopan alueella, ja jota kannattaisi torjua, jos se leviäisi Suomeen 

esimerkiksi tuontieläimen mukana.  

Lisäksi esitetään, että siipikarjan pneumovirustartunta (APV-tauti) olisi valvottava vain 

Gallus gallus –lajin linnuissa ja kalkkunoissa, ja vain pitopaikoissa, joissa mainittuja 

lintuja on yli 100. Tauti ei ole eläinterveyssäännöstön nojalla luetteloitu tauti ja sitä on 

vaikea valvoa muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen tuotavissa linnuissa. Tautia on 

lisäksi vaikea diagnosoida ja Suomessa on jo havaittu vasta-aineita, joista ei tiedetä, 

ovatko kyseisen taudin aiheuttamia vai ei. Tauti voi kuitenkin aiheuttaa merkittävää 

kuolleisuutta etenkin kalkkunoissa ja sen takia esitetään, että se olisi edelleen 

valvottava isoissa kana- tai kalkkunayksiköissä. 

5–14 § Muut ilmoitettavat eläintaudit 

Muiksi ilmoitettaviksi eläintaudeiksi esitetyt taudit on nykyisen eläintaudin nojalla 

nimetty ilmoitettaviksi eläintaudeiksi, lukuun ottamatta seuraavia eläintauteja: 

 SARS-CoV2-viruksen aiheuttama tartunta, lukuun ottamatta tartuntoja 

turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa 

Tautia esitetään nimettäväksi muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi, koska sillä voi olla 

vaikutusta ihmisten terveyteen ja sen esiintymistä eläimissä on tarpeen seurata.  

 sian vesikulääritauti (SVD) 

 vesikuläärinen stomatiitti 

Taudit on nykyisessä lainsäädännössä nimetty helposti leviäviksi eläintaudeiksi. 

Taustalla on ollut tautien oireiden samankaltaisuus suu- ja sorkkataudin oireisiin. 

Parantuneen diagnostiikan seurauksena tauteja ei enää luetella eläinterveyssäännöstön 

nojalla. Tauteja esitetään nimettäviksi muiksi ilmoitettaviksi eläintaudeiksi, koska 

niiden ei tiedetä esiintyvän Suomessa ja niiden esiintymistä on tarpeen seurata.  

 papulaarinen stomatiitti nautaeläimissä 
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Tautia esitetään nimettäväksi muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi, josta tulee ilmoittaa 

kuukausittain. Kyseessä on Pox-viruksen aiheuttama tauti nuorilla nautaeläimillä, jonka 

esiintymistä esitetään seurattavaksi.  

 koiran parvovirustartunnat 

Tautia esitetään nimettäväksi muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi, josta tulee ilmoittaa 

kuukausittain. Tauti esiintyy epidemioina ja sen esiintymistä esitetään seurattavaksi.  

Lisäksi esitetään siirrettäviksi sikojen Mycobacterium avium –tartunnat sekä jänisten ja 

kaniinien myksomatoosi ja rabbit haemorrhagic disease seuraavana arkipäivänä 

ilmoitettavista eläintaudeista kuukausittain ilmoitettaviin tauteihin. Taudit esiintyvät 

melko yleisesti ja riittää, että niiden esiintymisestä saadaan tieto kuukausittain.   

15–18 § Ilmoitukset eläintaudeista ja kuukausittain toimitettava yhteenveto ja kooste 

Nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna ehdotetaan lisättäväksi säännökset yksityisten 

eläinlääkärien ja laboratorioiden ilmoitusten määräajoista 18 §:ään. Ehdotetut 

määräajat vastaavat kunnaneläinlääkärien vastaaville ilmoituksille asetettuja 

määräaikoja.  

Nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna ehdotetaan poistettaviksi säännökset, jotka 

koskevat vahvistamattomien epäilyjen sisällyttämistä kunnaneläinlääkärin 

kuukausittain toimitettavaan yhteenvetoon ja aluehallintoviraston koosteeseen. Näitä 

tietoja ei käytännössä ole sisällytetty kyseiseen yhteenvetoon ja koosteeseen nytkään. 

Ruokavirasto ohjeistaa erikseen, miten kunnaneläinlääkäri toimittaa tiedot 

eläintautiepäilyistä, joita ei ole vahvistettu.  

Muilta osin ehdotetut säännökset vastaavat nykyisiä säännöksiä. 

19 § Ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 

Ehdotettu luettelo eläintaudeista, joista on tehtävä ilmoitus tartuntataudeista 

vastaavalle lääkärille, vastaa nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvää luetteloa, lukuun 

ottamatta seuraavia tauteja: 

 entsoottinen abortti (Chlamydia abortus), aktiiviset erittäjät 

 SARS-CoV-2-tartunta 

Taudit ehdotetaan lisättäviksi, koska niillä voi olla vaikutusta ihmisten terveyteen. 

Pykälään ehdotetaan sisällytettäviksi raivotautiviruksen ja muiden lyssavirusten kuin 

raivotautiviruksen aiheuttamia tartuntoja koskeva ilmoitusvelvollisuus, joka 

aikaisemmin sisältyi raivotaudin vastustamisesta annettuun maa- ja 

metsätalousministeriön asetukseen (724/2014). 

20 § Mikrobikantojen toimittaminen 

Ehdotetut mikrobikantojen toimittamista koskevat säännökset vastaavat nykyisessä 

lainsäädännössä olevia säännöksiä.  

22 § Voimaantulo 

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta 
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Ehdotetut BKD- ja maedi-visna-valvontaa koskevat säännökset vastaavat nykyisen 

lainsäädännön säännöksiä. Tekstiin on tehty joitakin terminologisia muutoksia 

eläinterveyssäännöstön ja eläintautilain terminologian seurauksena. 

Siirtymäsäännöksillä ehdotetaan säädettäväksi nykyisten terveysluokkien säilymisestä, 

jolloin toimijoiden ei tarvitse hakea terveysluokkaa uudestaan.  

Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvät vapaaehtoista hirvieläinten tuberkuloosin 

valvontaa koskevat säännökset ehdotetaan poistettaviksi, koska 

eläinterveyssäännöstöön sisältyy vastaavia hirvieläinten MTBC-tartunnan valvontaa 

koskevia säännöksiä, jotka ovat ehtona hirvieläinten siirroille jäsenvaltioiden välillä.  

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

3. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten BSE-taudin sekä lammas- ja 

vuohieläinten scrapien torjunnasta 

Ehdotetut BSE-tautia ja scrapietä koskevat säännökset vastaavat pääsääntöisesti 

nykyisen lainsäädännön säännöksiä. Tekstiin on tehty joitakin terminologisia muutoksia 

eläinterveyssäännöstön ja eläintautilain terminologian seurauksena. 

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen seurauksena ehdotetaan 

muutettavaksi asetuksen 3 ja 4 § siten, että poikkeus kuolleiden, lopetettujen ja 

sairaana teurastettujen yli 24 kuukauden ikäisten nautaeläinten ja 

normaaliteurastettujen yli 30 kuukauden ikäisten nautaeläinten testaamiselle tulisi 

jatkossa koskemaan vain sellaisia Iso-Britanniassa syntyneitä nautaeläimiä, jotka on 

siirretty jäsenvaltioon tai Pohjois-Irlantiin viimeistään 31.12.2020. 

Poiketen nykyisestä lainsäädännöstä ehdotetaan säädettäväksi torjuntatoimenpiteistä 

ainoastaan lammas- ja vuohieläinten klassisten scrapie-tapausten yhteydessä, ei 

mahdollisten BSE-tapausten yhteydessä. Seurannan perusteella näyttää erittäin 

epätodennäköiseltä, että lammas- tai vuohieläimillä todettaisiin BSE-tapauksia. Jos 

tällaisia tapauksia todettaisiin, toimenpiteistä päätettäisiin suoraan TSE-asetuksen ja 

eläintautilain nojalla.  

 

Epätyypillisten scrapie-tapausten yhteydessä ei enää ehdoteta säädettäväksi 

pitopaikkaa koskevista siirtorajoituksista. Siirtorajoitukset ovat perustuneet 

kansalliseen lainsäädäntöön sen varmistamiseksi, että epätyypillisten scrapie-tapausten 

yhteydessä määrätty seuranta toteutetaan. Euroopan unionissa on nyt sovittu 

seurannan lopettamisesta, mutta asetusmuutosten menettelyistä johtuen muutoksen 

arvioidaan tulevan voimaan vasta kesällä 2021. Seurannan toteuttamista koskeva 

pykälä on tarkoitus kumota tämän jälkeen. 

 

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

 

4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta 

 

Eläinterveyssäännöstön nojalla b- tai c-luokan eläintautien torjunta perustuu 

kansallisiin hävittämisohjelmiin, jotka Euroopan komissio hyväksyy. Suomella on 

pääsääntöisesti Euroopan komission myöntämä tautivapaus b ja c luokan taudeille. 

Epäiltäessä tai todettaessa näitä tauteja tulisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin 

odottamatta kansallisen hävittämisohjelman hyväksymistä.  
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Ehdotetaan säädettäväksi alueista, joilla on taudista vapaa asema tai kansallinen 

hävittämisohjelma b- tai c-luokan tautien varalta, sekä yleisistä 

taudintorjuntatoimenpiteistä epäiltäessä tai todettaessa b- tai c-luokan tauteja näillä 

alueilla. Ehdotetaan myös säädettäväksi Suomen sisäisiä siirtoja koskevista 

rajoituksista siirrettäessä mehiläisiä Ahvenanmaan maakuntaan, jolla on taudista vapaa 

asema Varroa spp. -punkin esiintymisen osalta (c-luokan tauti).   

Eräiden b- ja c-luokan tautien osalta ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin 

toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä epäiltyjen ja todettujen tautitapausten yhteydessä. 

Säännökset vastaavat pääsääntöisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, 

hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta annetun 

komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 kansallisia hävittämisohjelmia koskevia 

säännöksiä, mutta joissakin kohdissa torjunnasta on säädetty tarkemmin tai tiukemmin 

vastaamaan nykyisiä kansallisia torjuntasäännöksiä.  

5 luku Bruselloosin torjunta nauta-, lammas- ja vuohieläimissä 

Ehdotetut säännökset ovat komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 kansallisia 

hävittämisohjelmia koskevien säännösten mukaisia. Kansallisia hävittämisohjelmia 

koskevat säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi bruselloosin vastustamisesta 

annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (19/2013) säännöksiä, mutta 

jälkimmäisen asetuksen säännökset ovat joiltakin osin tarkempia tai tiukempia, ja siltä 

osin ne ehdotetaan säilytettäviksi. 

Nykyinen kansallinen asetus koskee bruselloosin vastustamista kaikissa 

sorkkaeläimissä. Ehdotetaan sovellettavaksi b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta 

annettavaa asetusta, jos tautia epäillään tai todetaan pidettävässä nauta-, lammas- tai 

vuohieläimessä, vaikka pitopaikassa olisi myös sikaeläimiä tai muita sorkkaeläimiä. 

Kuitenkin, jos pitopaikan muut sorkkaeläimet kuin nauta-, lammas-tai vuohieläimet 

siirretään poikkeusluvalla toiseen pitopaikkaan, ehdotetaan sovellettavaksi eräiden 

muiden torjuttavien eläintautien torjunnasta annettavaa maa- ja 

metsätalousministeriön asetusta sikaeläinten osalta ja eräiden valvottavien eläintautien 

torjunnasta annettavaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta muiden 

sorkkaeläinten osalta. Vastaavalla tavalla toimittaisiin, jos pitopaikasta poistettaisiin 

kaikki nauta-, lammas- ja vuohieläimet, mutta pitopaikkaan jätettäisiin muita 

sorkkaeläimiä.  

 

6 luku MTBC-tartunnan torjunta nautaeläimissä 

Ehdotetut säännökset ovat komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 kansallisia 

hävittämisohjelmia koskevien säännösten mukaisia. Kansallisia hävittämisohjelmia 

koskevat säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi nautatuberkuloosin 

vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (27/2013) 

säännöksiä, mutta jälkimmäisen asetuksen säännökset ovat joiltakin osin tarkempia tai 

tiukempia, ja siltä osin ne ehdotetaan säilytettäviksi. 

Nykyinen kansallinen asetus koskee nautatuberkuloosin eli MTBC-tartunnan 

vastustamista kaikissa sorkkaeläimissä. Ehdotetaan sovellettavaksi b- ja c-luokan 

eläintautien vastustamisesta annettavaa asetusta, jos tautia epäillään tai todetaan 

pidettävässä nautaeläimessä, vaikka pitopaikassa olisi myös muita sorkkaeläimiä. 

Kuitenkin, jos pitopaikan muut sorkkaeläimet kuin nautaeläimet siirretään 

poikkeusluvalla toiseen pitopaikkaan, ehdotetaan sovellettavaksi eräiden muiden 

torjuttavien eläintautien torjunnasta annettavaa maa- ja metsätalousministeriön 

asetusta. Vastaavalla tavalla toimittaisiin, jos pitopaikasta poistettaisiin kaikki 

nautaeläimet, mutta pitopaikkaan jätettäisiin muita sorkkaeläimiä.  
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7 luku Raivotaudin torjunta sikaeläimissä, hirvieläimissä ja kamelieläimissä sekä 

eläimissä, jotka kuuluvat Bovidae- tai Equidae -heimoon taikka Carnivora-lahkoon 

 

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 säädetään raivotaudin kansallisista 

hävittämisohjelmista varsin yleisellä tasolla ja säännökset jättävät paljon harkintavaltaa 

toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Ehdotetut säännökset epäiltyjen raivotautitapausten yhteydessä vastaavat raivotaudin 

vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön (724/2014) säännöksiä.  

Ehdotetut säännökset todettujen raivotautitapausten yhteydessä ovat uusia.  

Jos raivotauti todettaisiin luonnonvaraisessa eläimessä tai kotieläimessä, joka on ollut 

vähintään kuusi kuukautta Suomessa tai jonka oletetaan saaneen tartunnan Suomessa, 

Ruokavirasto ryhtyisi ehdotuksen mukaan toimenpiteisiin tartunnan hävittämiseksi 

määräämällä koiria, kissoja ja frettejä pidettäviksi sisällä tai ulkoilutettaviksi 

kytkettyinä ellei niitä ole rokotettu raivotautia vastaan ja määräämällä muita 

raivotaudille alttiita pidettäviä eläimiä (esimerkiksi hevosia, nautoja, lampaita tai 

vuohia) pidettäväksi sisällä tai ulkoilutettavaksi valvotusti, jos niitä ei ole rokotettu 

raivotautia vastaan ja niitä pidetään alueilla, joilla epäillään raivotautia esiintyvän 

luonnonvaraisissa eläimissä. Ruokavirasto määrittelisi alueen, jolla raivotautia epäillään 

esiintyvän luonnonvaraisissa eläimissä ja aloittaisi syöttirokotukset kyseisellä alueella. 

Maa- ja metsätalousministeriö säätäisi erikseen asetuksella pidettäviä eläimiä 

koskevasta rokotusvelvoitteesta. 

8 luku IBR-taudin, BVD-taudin ja leukoosin torjunta nautaeläimissä 

9 luku Aujeszkyn taudin torjunta sikaeläimissä 

10 luku ISA-taudin, IHN-taudin ja VHS-taudin torjunta 

Ehdotetut säännökset ovat komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 kansallisia 

hävittämisohjelmia koskevien säännösten mukaisia. Kansallisia hävittämisohjelmia 

koskevat säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä 

esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen (1009/2013) ISA-tautia, IHN-tautia ja VHS-tautia koskevia säännöksiä, 

mutta jälkimmäisen asetuksen säännökset ovat joiltakin osin tarkempia tai tiukempia, 

ja siltä osin ne ehdotetaan säilytettäviksi. 

11 luku Erinäiset säännökset 

Ehdotetaan kiellettäväksi rokotus bruselloosia, IBR-tautia, BVD-tautia, Aujeszkyn 

tautia, sinikielitautia, ISA-tautia, IHN-tautia ja VHS-tautia vastaan. Vastaavat 

rokotuskiellot sisältyvät nykyiseen lainsäädäntöön, lukuun ottamatta sinikielitautia. 

Ehdotetaan kiellettäväksi myös rokotus sinikielitautia vastaan, koska se häiritsisi taudin 

seurantaa, mikä on edellytyksenä virallisen tautivapauden säilyttämiselle. 

 

Ehdotetaan säädettäväksi metsästykseen käytettävien koirien ja viranomaisen 

palveluskoirien rokottamisesta raivotautia vastaan vastaavalla tavalla kuin nykyisessä 

lainsäädännössä. 

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö.  

5. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi 

nimettyjen eläintautien torjunnasta 

Muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi nimettyjen eläintautien torjunnasta säädetään 

eläintautilain 6 luvussa. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä suoraan eläintautilain nojalla, 



    9 (11) 

   
 

 
 

 

mutta joidenkin tautien osalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää torjunnasta 

tarkemmin asetuksella.  

2 luku Pernaruton torjunta 

Ehdotetut säännökset vastaavat pernaruton vastustamisesta annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (24/2013) säännöksiä. 

3 luku Hevosen näivetystaudin torjunta 

Ehdotetut säännökset ovat uusia. Tauti leviää pääsääntöisesti verta imevien 

hyönteisten tai ihmisten tekemien toimenpiteiden välityksellä. Hyönteisvälitteinen 

leviäminen ei kuitenkaan ole yhtä tehokasta kuin eräiden muiden vektorilevitteisten 

eläintautien kohdalla, esimerkiksi sinikielitauti. Ehdotetaan tutkittaviksi muut 

hevoseläimet kilometrin säteellä sekä ryhtymään toimenpiteisiin taudin leviämisen 

estämiseksi esimerkiksi kieltämällä laiduntaminen aikana, jolloin verta imeviä 

hyönteisiä on liikkeellä sekä toteuttamaan toimenpiteitä verta imevien hyönteisten 

torjumiseksi pitopaikassa, jossa tautia on todettu.  

Tartunnan saaneet hevoseläimet jäävät elinikäisiksi kantajiksi. Ehdotetaan tartunnan 

saaneiden hevosten määräämistä lopetettaviksi tai teurastettaviksi tartunnan 

hävittämiseksi. Tartunnan saaneiden hevoseläinten poistamisen jälkeen ehdotetaan 

pitopaikan muut hevoseläimet tutkittaviksi kahdesti kolmen kuukauden välein, jonka 

jälkeen pitopaikkaa koskevat rajoitukset voitaisiin poistaa, jos kaikki tutkimustulokset 

ovat olleet kielteisiä. Nämä säännökset vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja 

siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta 

annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 säännöksiä hevoseläinten 

jäsenvaltioiden välisille siirroille. 

4 luku Sikojen tarttuvan gastroenteriitin (TGE-tauti) ja sikojen lisääntymishäiriö- ja 

keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttaman tartunnan (PRRS-tauti) torjunta 

 

Ehdotetut TGE-taudin torjuntaa koskevat säännökset vastaavat sikojen tarttuvan 

gastroenteriitin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

(26/2013) säännöksiä. 

Ehdotetut PRRS-taudin torjuntaa koskevat säännökset ovat uusia ja vastaavat sikojen 

tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen (26/2013) säännöksiä. 

5 luku Bruselloosin torjunta sikaeläimissä 

Ehdotetut säännökset vastaavat bruselloosin vastustamisesta annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (19/2013) säännöksiä. 

Nykyinen kansallinen asetus koskee bruselloosin vastustamista kaikissa 

sorkkaeläimissä. Ehdotetaan sovellettavaksi b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta 

annettavaa asetusta, jos tautia epäillään tai todetaan pidettävässä nauta-, lammas- tai 

vuohieläimessä, vaikka pitopaikassa olisi myös sikaeläimiä. Jos tautia ei ole todettu 

nauta-, lammas- tai vuohieläimissä, sovellettaisiin eräiden muuksi torjuttavaksi 

eläintaudiksi nimettyjen eläintautien torjunnasta annettavan maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen säännöksiä. Kuitenkin, jos pitopaikan nauta-, 

lammas-tai vuohieläimet siirretään poikkeusluvalla toiseen pitopaikkaan, ehdotetaan 

sovellettavaksi b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta annettavaa maa- ja 

metsätalousministeriön asetusta ja jos pitopaikan muut sorkkaeläimet kuin nauta-, 

lammas-, vuohi- tai sikaeläimet siirretään poikkeusluvalla toiseen pitopaikkaan, 
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ehdotetaan sovellettavaksi eräiden valvottavien eläintautien torjunnasta annettavaa 

maa- ja metsätalousministeriön asetusta. Vastaavalla tavalla toimittaisiin, jos 

pitopaikasta poistettaisiin kaikki sikaeläimet, mutta pitopaikkaan jätettäisiin muita 

sorkkaeläimiä. 

 

6 luku Muissa sorkkaeläimissä kuin nautaeläimissä todettujen MTBC -tartuntojen 

torjunta 
 

Ehdotetut säännökset vastaavat nautatuberkuloosin vastustamisesta annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (27/2013) säännöksiä. 

Nykyinen kansallinen asetus koskee nautatuberkuloosin eli MTBC-tartunnan 

vastustamista kaikissa sorkkaeläimissä. Ehdotetaan sovellettavaksi b- ja c-luokan 

eläintautien vastustamisesta annettavaa asetusta, jos tautia epäillään tai todetaan 

pidettävässä nautaeläimessä, vaikka pitopaikassa olisi myös muita sorkkaeläimiä. 

Muussa tapauksessa sovellettaisiin eräiden muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi 

nimettyjen eläintautien torjunnasta annettavaa asetusta. Kuitenkin, jos pitopaikan 

nautaeläimet siirretään poikkeusluvalla toiseen pitopaikkaan, ehdotetaan 

sovellettavaksi b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta annettavaa maa- ja 

metsätalousministeriön asetusta. Vastaavalla tavalla toimittaisiin, jos pitopaikasta 

poistettaisiin kaikki muut sorkkaeläimet kuin nautaeläimet. 

 

7 luku Lohikalojen alfavirustartuntojen (SAV-taudin), karpin kevätviremian (SVC-

taudin) ja koikarpin herpesvirustaudin (KHV-taudin) torjunta 

 

Ehdotetut säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä 

esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksen (1009/2013) ISA-tautia, IHN-tautia ja VHS-tautia koskevia säännöksiä ja 

poikkeavat mainitun asetuksen SAV-taudin, SVC-taudin ja KHV-taudin torjuntaa 

koskevista säännöksistä siten, että Ruokavirasto vastaisi tautien 

hävittämistoimenpiteistä. Muutos on seurauksena tautien ehdotetusta luokituksen 

muutoksesta valvottavista eläintaudeista muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi.  

Ehdotetut säännökset poikkeavat kuitenkin ISA-tautia, IHN-tautia ja VHS-tautia 

koskevista säännöksistä siten, että hävittämistoimenpiteitä voitaisiin kohdentaa 

pitopaikan erilliseen tuotantoyksikköön. Ruokavirasto ei muodostaisi rajoitusvyöhykettä 

tautitapauksen ympärille, mutta maa- ja metsätalousministeriö voisi tarvittaessa 

perustaa rajoitusalueen.  

8 luku Erinäiset säännökset 

Ehdotetaan kiellettäväksi rokotus EHD-tautia, MTBC-tartuntaa, TGE-tautia, PRRS-

tautia, sikojen bruselloosia, SAV-tautia, SVC-tautia ja KHV-tautia vastaan. Vastaavat 

rokotuskiellot sisältyvät nykyiseen lainsäädäntöön. 

 

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvottavaksi eläintaudiksi nimettyjen 

eläintautien torjunnasta 

Valvottavaksi eläintaudiksi nimettyjen eläintautien torjunnasta säädetään eläintautilain 

6 luvussa. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä suoraan eläintautilain nojalla, mutta joidenkin 

tautien osalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää torjunnasta tarkemmin 

asetuksella. 
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2 luku Esikotelomädän torjunta 

Ehdotetut säännökset vastaavat mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta annetun 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (11/2015) säännöksiä. 

3 luku Maedi-visnan ja caprine arthritis-encephalitis -taudin torjunta 

Ehdotetut säännökset vastaavat suurimmaksi osaksi lampaiden maedi-visnan ja 

vuohien CAE:n vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

15/EEO/2001 säännöksiä, mutta koska asetus on annettu jo ennen nykyistä 

eläintautilakia, ehdotetaan joitakin tarkennuksia vastaavalla tavalla kuin uudemmissa 

säädöksissä. Ehdotetaan esimerkiksi säädettäväksi, että lampaita ja vuohia voidaan 

siirtää tartuntapitopaikasta suoraan teurastamolle teurastettaviksi ilman 

eläinterveysviranomaisen poikkeuslupaa.  

4 luku Erinäiset säännökset 

 

Ehdotetaan kiellettäväksi rokotus Mycoplasma gallisepticum- ja M. meleagridis –

tartuntaa, APV-tautia, hevosten VEE-, EEE- ja WEE-tautia ja kalojen IPN-tauti vastaan. 

Vastaavat rokotuskiellot sisältyvät nykyiseen lainsäädäntöön. 

 

Asetus tulisi voimaan 21.4.2021 samaan aikaan kuin eläintautilaki ja 

eläinterveyssäännöstö. 

 

 

 

 

 

 

  
  

         
 

  
         

 


