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Eläinterveyssäännöstö

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 429/2016 tarttuvista 
eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten 
muuttamisesta ja kumoamisesta

• Löytyy numerolla Eur-lexistä (hae konsolidoiduista säädöksistä)

• sovelletaan 21.4.2021 lähtien
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Tautiluokat 

Eläintautiluokitus, täytäntöönpanoasetus 2018/1882

• Luetteloidut taudit jaetaan 5 tautiluokkaan, a, b, c, d ja e

• Tautiluokan perusteella määritellään toimenpiteet kunkin taudin yhteydessä

• A –luokan taudit: vakavat taudit, josta EU pääsääntöisesti vapaa, taudin esiintyessä ryhdytään sen 
nopeaan hävittämiseen hätätoimenpiteillä (vastaavat pääosin nykyisiä helposti leviäviä eläintauteja)

• B –luokan taudit: vakavat taudit, jotka hävitetään EUn alueelta monivuotisilla taudin 
hävittämisohjelmilla

• C –luokan taudit: taudit, joiden kohdalla jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti laatia hävittämisohjelma 
tai julistaa alueita tautivapaiksi. Euroopan komissio hyväksyy hävittämisohjelmat ja tautivapaudet ja 
niiden perusteella määritellään eläinten ja sukusolujen siirto- ja tuontiehdot

• D –luokan taudit: taudit, joita valvotaan eläinten ja sukusolujen tuonneissa ja siirroissa. Kaikki a –c-
luokan taudit ovat automaattisesti myös d –luokassa

• E –luokan taudit: taudit, joiden esiintymistä seurataan ja raportoidaan. Kaikki a –d luokan taudit ovat 
automaattisesti myös e -luokassa
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A -luokan taudit

• suu- ja sorkkatauti

• karjarutto

• Rift Valley -kuume

• Lumpy skin –tauti

• tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

• lammas- ja vuohirokko

• pienten märehtijäin rutto (PPR)

• tarttuva vuohen keuhkorutto (CCPP)

• afrikkalainen hevosrutto

• räkätauti

• klassinen sikarutto

• afrikkalainen sikarutto

• korkeapatogeeninen lintuinfluenssa

• Newcastlen tauti

• EHN
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Eläinterveyssäännöstön osa III

III OSA, tautitietoisuus, varautuminen ja valvonta

• Valmiussuunnitelmat ja harjoitukset (a luokan taudit)

• Eläinlääkkeiden käyttö tautien torjunnassa (rokotekiellot ja –määräykset)

• Rokotepankit (a luokan taudit)

• Taudintorjuntatoimenpiteet (pääsääntöisesti a luokan taudit)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä 
tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen 
osalta annettu komission delegoitu asetus (EU) 2020/687

-valmisteilla myös täydentävä täytäntöönpanoasetus afrikkalaisen sikaruton 
torjunnasta
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Toimivalta kansallisiin säännöksiin

• Eläinterveyssäännöstö ja sen nojalla annetut asetukset ovat suoraan 
sovellettavaa lainsäädäntöä, jota ei tarvitse eikä saa saattaa voimaan 
kansallisella lainsäädännöllä.

• Kansallisesti tulee kuitenkin säätää toimivaltaisesta viranomaisesta 
(kuka Suomessa vastaa mistäkin tehtävästä)

• Jos EU-asetuksessa on mahdollisuus kansalliseen poikkeukseen, tulee 
säätää siitä, sovelletaanko kyseistä poikkeusta Suomessa ja kuka siitä 
päättää

• Eläinterveyssäännöstö ei koske eläinten omistajille maksettavia 
korvauksia eikä pakkokeinoja, joten niistä säädetään kansallisesti
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Uusi eläintautilaki

• Eläintautilakia on uudistettu vastaamaan eläinterveyssäännöstöä

• Rakenne muuttuu

• Eläintautiluokitus muuttuu

• Asetukset muuttuvat

• Eräät käsitteet muuttuvat

• Laki on julkaistu numerolla 76/2021
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Eläintautien luokitus

Eläinterveyssäännöstö

• Luetteloidut taudit (delegoitu asetus 2018/1629)

• 5 tautiluokkaa, a-e (täytäntöönpanoasetus 2018/1882)

• Luetteloidut eläinlajit (täytäntöönpanoasetus 2018/1882)

Eläintautilaki

• Muut torjuttavat eläintaudit (muut kuin a-c luokan taudit)

• Valvottavat eläintaudit (muut kuin a-c luokan taudit)

• Muut ilmoitettavat eläintaudit (muut kuin a-e luokan taudit)

• Säädetään asetuksella
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5 luku, Toimenpiteet epäiltäessä tai 

todettaessa a–c-luokan tautia

Viitataan eläinterveyssäännöstöön, säädetään siitä, kuka vastaa mistäkin 
toimenpiteestä

• Tautia koskevat toimenpiteet

• Vyöhykkeet

• Eläinten lopettaminen vyöhykkeellä

• Tarkemmat säännökset (asetuksenantovaltuus)
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8 luku, Eläinten ja niistä saatujen tuotteiden 

siirrot

Viitataan eläinterveyssäännöstöön, säädetään siitä, kuka vastaa mistäkin 
toimenpiteestä

• Eläinterveystodistukset (kunnaneläinlääkäri myöntää)

• TRACES-ilmoitukset

• Velvollisuus jakaa tietoa matkustajaliikenteessä

• Maan sisäiset siirrot tautivapaalle alueelle

• Eläinten vapauttaminen luontoon

• Ruokaviraston suostumusta edellyttävät siirrot (perustuu EU-
lainsäädäntöön)

• Kansalliset täydentävät säännökset 
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9 luku, Eläinten ja tuotteiden vienti ja tuonti

Vientiä koskevat säännökset ovat pääosin kansallisia ja vastaavat nykyisiä 
säännöksiä. Tuonnin osalta viitataan eläinterveyssäännöstöön ja säädetään 
siitä, kuka vastaa mistäkin toimenpiteestä. Tuontisäännökset siirretty 
eläintautilakiin eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevan lain uudistuksessa

• Vientikelpoisuus

• Viejärekisteri

• Todistukset, tarkastukset ja TRACES-ilmoitukset

• Kirjanpito

• Kansallinen toimivalta tuonnissa

• Tuontivalvonnasta säädetään tuontivalvontalaissa ja valvonta-asetuksessa 
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10 luku, Kiireelliset toimenpiteet ja 

uudet taudit

Viitataan eläinterveyssäännöstön mahdollistamaan kansalliseen 
lisäsääntelyyn, vastaa pääosin nykyistä sääntelyä

• Toimenpiteet, kun Suomeen toimitettuun eläimeen tai tuotteeseen liittyy 
eläintautivaara

• Siirtokielto

• Kuljetuskielto

• ”uusi tauti” vastaa nykyisen lain ”uutta vakavaa tautia” ja tarkoittaa 
tautia, joka täyttäisi luetteloidun taudin edellytyksiä, mutta jota ei ole 
vielä nimetty luetteloiduksi taudiksi
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12 luku, Viranomaiset

Vastaa pääosin nykyistä toimivallan jakoa ja sääntelyä.

• Ruokavirasto

• Aluehallintovirasto

• Kunnaneläinlääkäri

• Tulli (uusi)

• Valtuutettu tarkastaja

• Työvelvolliset

• Taudintorjunnan johtaminen ja taudintorjunnasta tiedottaminen

• Toiminnallinen asiantuntijaryhmä
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14 luku, Eräiden kustannusten ja 

korvausten maksaminen valtion varoista

Kansallista sääntelyä perustuen EUn valtiontukisäännöksiin. Vastaa 
nykyisiä säännöksiä.

• Vastuu eläintaudin hävittämiskustannuksista

• Korvaukset eläinten omistajille
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16 luku, Erinäiset säännökset

Vastaa pitkälti nykyistä sääntelyä

• Viranomaisen suoritteista perittävät maksut

• Valtuutetulle tarkastajalle maksettavat palkkiot ja korvaukset

• Valtion kunnille maksama korvaus (Eläinlääkintähuoltolaki)

• Muutoksenhaku

• Voimaantulo

• Siirtymäsäännökset
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