


ASF lainsäädäntö, uusi asetus ja 

komission tuleva uusi asetus

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies, MMM_RO_EKY



ASF rajoitusalueet EU alueella
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OIE vapaudet ASF:stä

• 1. Historiallinen vapaus: seurantaohjelma ja sikatuotteiden kauppa OIE 

sääntöjen mukaan

• 2. Vapaus kaikissa sioissa: seurantaohjelma, ei ASF:ää 3 vuoteen tai 12 

kuukauteen, jos maassa ei Ornithodoros-punkkeja, sikatuotteiden kauppa 

OIE sääntöjen mukaan

• 3. Vapaus pidetyissä sioissa: seurantaohjelma, ei ASF:ää pidetyissä 

sioissa 3 vuoteen tai 12 kuukauteen, jos maassa ei ole Ornithodoros-

punkkeja, sikatuotteiden kaupa OIE sääntöjen mukaan
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ASF komission lainsäädäntö nyt ja 

21.4.2021 alkaen

Nyt

• Direktiivit  90/425/EEC, 

89/662/EEC

• Direktiivit 2002/60 & 2002/99

• Suojapäätökset (Directiivien

2002/99, 90/425, 89/662 nojalla)

• Komission toimeenpanopäätös 

(EU) 2014/709 alueellistaminen

• Komission eläintautilaki (EU) 

2016/429 (AHL)

• Komisison delegoitu asetus (EU) 

2020/687

• Hätätoimet COM eläintautilain 259 

artiklassa

• Uusi toimeenpanopäätös (EU) 

XX [7260/2020]

21.4.2021
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Suomessa
• Eläintautilaki 76/2021

• Afrikkalaisen sikaruton lainsäädäntö tulee muuttumaan niin, että toimet 

tautitapauksissa ovat eläintautilaissa ja alueellistaminen, toimet 

rajoitusvyöhykkeen osissa III, II ja I tulevat olemaan uudessa ASF 

asetuksessa

• Nyt voimassa oleva asetus 41. Afrikkalaisen sikaruton vastustaminen 

MMMa 10/14 pdf 83kB  , D 41:1 MMMa 16/14 pdf 25kB  , D 41:2 MMMa 

19/14 pdf 130kB  , MMMa 12/16 pdf 144kB  , MMMa 6/20 pdf 350kB 

• 46. MMMa varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen 

ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä MMMa 

401/2017  , D46:1 MMMa 687/2017 , D 46:2 MMMa 166/2018
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ASF sikatiloilla tuore tapaus

• AHL 61 artikla Tartunnan saaneet pitopaikat ja muut paikat

• Delegoitu asetus 687/2020

• Pitopaikan eläinten lopettaminen ja hävittäminen  

• tuotteiden, rehun tai muiden aineiden hävittäminen, jalostaminen, 

muuntaminen tai käsitteleminen; laitteiden, ajoneuvojen, kasvien tai 

kasvituotteiden tai veden käsitteleminen

• puhdistaminen, desinfiointi, hyönteisten ja jyrsijöiden torjunta

• Suoja ja valvontavyöhykkeet

• Alueellistaminen uuden toimeenpanopäätöksen mukaan, jos villisioissa 

tai useampia tapauksia
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Erityistapaus: vain 1 kesysikatapaus

• Jos yksi erillinen kesysikatapaus, vain suoja- ja valvontavyöhykkeet

• Mahdollista selvitä 40 vrk:ssa

• Kreikka 5.2.2020-15.4.2020 rajoitukset

• Selvitykset, että ei ASF  villisioissa

• Uudessa toimeenpanopäätöksessä art 7
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Alueellistaminen, rajoitusvyöhykkeen 

osat I, II, III

• Rajoitusvyöhykkeen osa III, ASF 

kesysioissa ja villisioissa tai 

usemmalla tilalla kesysioissa -

kirkkaanpunainen

• Rajoitusvyöhykkeen osa II, ASF 

villisioissa - vaaleanpunainen

• Rajoitusvyöhykkeen osa I, 

puskurivyöhyke, jolla ei ASF 

tapauksia - sininen
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Rajoitusvyöhykkeen osa III

• Kun ASF useammalla tuotantotilalla tai ASF sekä tuotantotilalla että 

villisioissa

• Niillä tiloilla, joissa ASF, sikojen lopettaminen ja hävittäminen, delegoidun 

asetuksen 687/2020 mukaan

• Aluksi suoja- ja valvontavyöhyke, sulautuminen rajoitusvyöhykkeen osa 

III:een

• Rajoitusvyöhykkeen osa III ympärille osa II tai osa I

• Jos rajoitusvyöhykkeellä tulee uusia ASF tapauksia, toimitaan jokaisessa 

tapauksessa 687/2020 mukaan = tilan sikojen lopettaminen ja 

hävittäminen, suoja- ja valvontavyöhyke -> vyöhykkeitä päällekkäin
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Alueellistaminen tuore villisikatapaus

Hävittämisohjelma pitää tehdä

• AHL 429/2017, II OSA, 3 LUKU 

Hävittämisohjelmat,  31-35 artiklat 

• II OSASTO 

TAUDINTORJUNTATOIMENPITEET

• Delegoitu asetus 687/2020, IV LUKU: 

Luetteloituihin lajeihin kuuluvia 

luonnonvaraisia eläimiä koskevat 

taudintorjuntatoimenpiteet

• Belgiassa ja Tsekissä ASF hävittäminen vei n. 

2 vuotta

Tavoite ASF hävittäminen
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Alueellistaminen, ASF villisioissa

Aluksi infektoitunut alue Sitten rajoitusvyöhykkeen osa II
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Elävien eläinten ja sikatuotteiden siirtorajoitukset 

rajoitusvyöhykkeen osissa III, II ja I

• Alueellistaminen tulee vaikka ASF olisi vain villisioissa

• Rajoituksia pidetyille sioille eli sikatiloille

• Elävien eläinten siirrot rajoitusvyöhykkeiltä I, II ja III

• Sukusolujen siirto II ja III osista osien ulkopuolelle

• Sivutuotteiden siirto osista II ja III rajoitusvyöhykkeiden ulkopuolelle •

• Tuore liha, lihatuotteet rajoitusvyöhykkeen osista II ja III
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Poikkeusten ehdot, elävät eläimet

Delegoitu asetus 687/2020 art 28 

• Reitti ja määränpää 

• Vastaanottajan hyväksyntä

• Lähtevien laboratoriotutkimukset ja 

eläinlääkärintarkastus 

• Bioturvallisuus

• Riskinarviointi

• Sikojen oltava ollut tilalla 30 vrk

• Virkaeläinlääkärin tarkastukset

• Bioturvallisuus, mm. tilakeskusten

aitaaminen

• Aitaamiselle aikaa 3 kk

. 

Uusi ASF asetus
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Lakipohja Odotusaika Tarkastukset Bioturvallisuu

s

Kliininen 

tarkastus

Seuranta

kuolleista

PCR

Joko 709/2014 

artikla 3.2.

vanha

30 vrk - - 24 tuntia 

ennen siirtoa

- 7 vrk

ennen 

siirtoa

Tai 709/2014 

artikla 3.3.

Vaihtoehtoiset

vanha

30 vrk 2x vuodessa kansallinen 2x vuodessa

tarkastusten 

yhteydessä

Kerran 

viikossa, yli 60 

vrk vanhat siat

-

Uusi

toimeenpanop

äätös, 

luonnoksena 

7260/2020

30 vrk 2x vuodessa 

rajoitusvyöhyk

keen osilla I ja 

II

4x vuodessa 

osalla III

Kansallinen + 

EU

24 tuntia 

ennen siirtoa 

(delegoitu 

asetus 

687/2020)

15 vrk ennen 

siirtoa

Jos 

viranom

ainen

katsoo, 

että 

tarpeen 

(687/20

20)


