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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ KALOISSA, ÄYRIÄISISSÄ JA NILVIÄISISSÄ ESIINTYVIEN ELÄINTAU
TIEN VASTUSTAAMISESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 
9 §:N MUUTTAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.9.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee
seen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuo
dossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja antaa Kajsa Hakuiin, puh. 0295 1 62361, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fl

Osastopäällikön sijaisena 
Apulaisosastopäällikkö

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakuiin
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Perustelumuistio
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Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.



LUONNOS 4.9.2018

Maa-ja metsätalousministeriön asetus

kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa-ja 
metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Maa-ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa-ja 
metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 
519/2018, seuraavasti:

9 §

Vesiviljelyeläinten luontoon vapauttamista koskevat edellytykset

Sisävesialueelle saadaan vapauttaa BKD-taudille alttiiseen lajiin kuuluvia vesiviljelyeläimiä ja niiden 
sukusoluja ainoastaan pitopaikasta, joka kuuluu eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien 
vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n nojalla 
terveysluokkaan 1 tai 2. Rajoitus ei kuitenkaan koske Iijoen, Karvianjoen, Kemijoen ja Oulujoen 
vesistöalueita. Rajoitus ei myöskään koske pitopaikan lähialueelta luonnonvaraisista kannoista hankittujen 
sukusolujen tai niistä vastakuoriutuneiden poikasten vapauttamista samalle alueelle.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2018.

Helsingissä päivänä kuuta 2018

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakuiin
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MUUTOS KALOISSA, ÄYRIÄISISSÄ JA NILVIÄISISSÄ ESIINTYVIEN ELÄINTAUTIEN VAS
TUSTAMISESTA ANNETTUUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN VESI- 
VILJELYELÄINTEN LUONTOON VAPAUTTAMISTA KOSKEVIEN EHTOJEN OSALTA, PE
RUSTELUMUISTIO

Muutos ja perustelut

Asetuksella muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustami
sesta annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 9 § siten, että vesiviljely- 
eläinten luontoon vapauttamiselle Iijoen ja Kemijoen vesistöjen alueelle ei enää vaadita ter
veys luokitusta BKD-taudin osalta.

Pykälän toisessa momentissa säädetään BKD-tautia koskevista edellytyksistä vapautettaessa 
lohikaloja sisävesialueelle. Viljeltyjä lohikaloja saa vapauttaa ainoastaan pitopaikasta, joka 
kuuluu vapaaehtoisen BKD-valvonnan terveysluokkaan 1 tai 2. Kesällä 2018 annetulla asetus
muutoksella säädettiin poikkeus tästä vaatimuksesta vapautettaessa kaloja Karvianjoen ja Oulu
joen vesistöjen alueelle, kyseisillä alueilla todettujen BKD-tapausten seurauksena. Ehdotetulla 
asetusmuutoksella laajennettaisiin nyt poikkeus koskemaan myös Iijoen ja Kemijoen vesistö
alueita.

Pitopaikkojen terveysluokituksesta BKD-taudin suhteen säädetään eläinten terveysvalvonnasta 
sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (838/2013, muut. 886/2016) 13 §:ssä. Jos pitopaikassa todetaan BKD-tautia, pito
paikka voi täyttää terveysluokan 1 ja 2 vaatimukset ainoastaan taudin hävittämisen jälkeen, 
mikä käytännössä usein tarkoittaa pitopaikan tyhjentämistä ja saneerausta. Terveysluokan edel
lytyksenä on lisäksi, ettei pitopaikan vedenottopaikan läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevista 
pitopaikoista ja mainitun paikan läheisyydessä elävistä luonnonvaraisista kaloista aiheutuva 
BKD-riski ole merkittävä.

Kesällä Kemijoen vesistön alueella on todettu BKD-tautia useassa kalanviljelylaitoksessa, jotka 
tuottavat kalanpoikasia velvoiteistutuksiin Iijoen ja Kemijoen vesistöalueille. Korvaavia kalan
poikasia ei saada muualta ja velvoiteistutukset ovat edelleen osittain tekemättä.

Valmistelu ja lausunnot

Iijoen ja Kemijoen tilanteesta keskusteltiin sidosryhmien ja viranomaisten edustajista koostu
vassa asiantuntijatyöryhmässä 4.9.2018. Kokouksessa päädyttiin esittämään, että lähetetään 
lausunnolle asetusmuutos, jolla laajennetaan nykyinen poikkeus Iijoen ja Kemijoen vesistöihin. 
Muutos lisää jonkin verran BKD-taudin leviämisen riskiä, mutta riski on hyväksyttävissä aluei
den istutusten jatkumisen turvaamiseksi. Koska velvoiteistutukset olisi hoidettava ennen jäiden 
tuloa, lausuntokierros tulee toteuttaa nopeutetulla aikataululla.

Vaikutusarviointi

Muutos lisää jonkin verran BKD-taudin leviämisen riskiä, mutta riski on hyväksyttävissä aluei
den istutusten jatkumisen turvaamiseksi. BKD-tauti ei ole vaikuttanut haitallisesti Suomen 
luonnonvaraisiin lohikantoihin, vaikka tauti on jo levinnyt laajalle ja taudin diagnostiikkaan 
liittyvien ongelmien vuoksi on todennäköistä, että istutuksiin on jo nyt käytetty BKD-positiivi- 
sista kalanviljelylaitoksista peräisin olevia oireettomia viljelykaloja.
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Asetuksen mukaan istutuksilla ei kuitenkaan saa lisätä vaaraa BKD-taudin leviämisestä istutus- 
paikan läheisyydessä olevaan pitopaikkaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei istutuksilla 
lisätä vaaraa BKD-taudin leviämisestä emokalastoja ylläpitävään pitopaikkaan. Kalojen tulee 
myös täyttää asetuksen yleiset terveysvaatimukset, eli niiden tulee olla silmämääräisesti tarkas
teltuina terveitä ja elinvoimaisia. Lisäksi niiden tulee olla peräisin kalanviljelylaitoksesta, jossa 
ei ole huomattavasti lisääntynyttä kuolleisuutta, ellei kuolleisuuden syyksi ole osoitettu jokin 
muu eläintautiin viittaava tekijä.


