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Eläintauteja koskeva lainsäädäntö
Näkökulmana paikallislaboratorioiden eläintautitutkimukset

• EU:n eläinterveyssäännöstö, asetus EU 2016/429
• Asetukseen liittyy lukuisia täytäntöönpanoasetuksia ja delegoituja säädöksiä
• soveltaminen alkaa huhtikuussa 2021 

→ eläintautilaki ja sen nojalla annetut asetukset uudistettava

• Eläintautilaki kansallinen zoonoosiasetus: huhtikuu 2021
• Huhtikuu 2021
• Zoonoosiasetus: mm. valvontaohjelmat (salmonella, broilereiden kampylobakteeri 

ja nautojen EHEC-valvonta)

• Valvonta-asetus EU 2017/625 
• virallinen valvonta

• Zoonoosidirektiivi 2003/99/EY ja zoonoosiasetus EU 2160/2003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601620600698&uri=CELEX:02016R0429-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1573115184213&uri=CELEX:02017R0625-20170407


Eläintautien luokittelu

• Eläinterveyssäännöstö ja sen nojalla annetut säädökset (mm. EU 2018/1882)
• Luetteloidut taudit ja luetteloidut lajit; luokat a-e
• Uudet taudit

• Muu kuin a-c -luokan eläintauti voidaan nimetä maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella

• Muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi
• Valvottavaksi eläintaudiksi

• Muu kuin e-luokan eläintauti voidaan nimetä maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella 

• Muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1601640143158&uri=CELEX:32018R1882


Uuden eläintautilain mukaiset laboratoriot

Nimetty virallinen laboratorio
(hakemus)

Nimetty omavalvontalaboratorio 
(hakemus)

Rekisteröity laboratorio 
(ilmoitus)

SFS-EN ISO 17025 mukainen akkreditointi, 
joka kattaa viranomaistutkimuksiin 
käytettävät menetelmät

SFS-EN ISO 17025 mukainen 
akkreditointi tai arviointi vähintään 
kolmen vuoden välein

Tieteellisesti pätevät 
analyysimenetelmät 

Tarpeellinen ja riittävä asiantuntemus, 
laitteisto, infrastruktuuri

Osallistuminen vertailukokeisiin 
(zoonoosiasetus artikla 12 kohta 2, 
koskee salmonellavalvontaa)

Teknisesti pätevä ja tuottaa 
luotettavia tuloksia

Pätevä henkilöstö Vakavimmat taudit (a-c -luokat): 
kirjallinen tautisuojausjärjestelmä

Henkilökunnalla tehtävän 
edellyttämä koulutus ja pätevyys

Suorittaa tehtävät viivytyksettä, 
puolueettomasti ja ilman eturistiriitoja

Myös toisessa jäsenmaassa tai ETA-maassa 
sijaitseva laboratorio on nimettävä

Myös toisessa jäsenmaassa sijaitseva 
laboratorio voidaan nimetä

Vain Suomessa sijaitsevat 
laboratoriot rekisteröidään



Näytteiden tutkiminen uuden eläintautilain mukaan

Nimetty virallinen laboratorio Nimetty omavalvontalaboratorio Rekisteröity laboratorio
Eläinterveyttä koskevissa säädöksissä 
säädetyn viranomaisvalvonnan ja muiden 
virallisten toimien yhteydessä otettujen 
näytteiden tutkimukset 

a-c -luokan taudin tai muun torjuttavan 
tai valvottavan eläintaudin varalta otetut 
näytteet 
(Huom, ei virallisen valvonnan tai muiden 
virallisten toimien yhteydessä otetut 
näytteet)

Ainoastaan d- tai e-luokkaan kuuluvan tai 
kansallisesti muuksi ilmoitettavaksi 
eläintaudiksi luokitellun taudin varalta 
otetut näytteet
(Huom, ei virallisen valvonnan tai muiden 
virallisten toimien yhteydessä otetut 
näytteet)

Kansallisiin säännöksiin perustuvat 
näytteet, jotka liittyvät esimerkiksi 
muiden torjuttavien tai valvottavien 
eläintautien vastustamiseen

Eläintautiepäilyn johdosta tilalla otettavat 
näytteet, tuotantotilalla salmonellan 
varalta otettavat näytteet, viranomaisen 
ottamat EHEC-tilanäytteet (tuleva asetus)

Esim. toimijoiden ottamat pakollisen 
zoonoosivalvonnan eli 
salmonellavalvontaohjelman näytteet, 
diagnostiset näytteet

Esim. eläinlääkäreiden lemmikki- tai 
kotieläimistä ottamat diagnostiset 
näytteet salmonellan varalta, 
metsästäjien trikiininäytteet



Hyväksyntöjen ja rekisteröintien jatkuminen

• Jos laboratoriolla on nyt hyväksyntä virallisiin 
tutkimuksiin valvottavien eläintautien osalta, ja 
se täyttää uuden eläintautilain nimetylle 
viralliselle laboratoriolle asettamat vaatimukset
→ laboratorion hyväksyntää jatkettaneen ilman 
erillistä uutta päätöstä

• Ruokavirasto käy laboratoriot läpi ja ilmoittaa 
kullekin, miten sen hyväksyntää voidaan jatkaa 
ja tarvitseeko laboratorion hakea nimeämistä 
uudestaan



Lupamenettely taudinaiheuttajien käsittelyyn, 64 §

• a–c-luokan tautien ja muiden torjuttavien eläintautien aiheuttajamikrobien ja 
-loisten hallussapito, siirtäminen, tutkiminen tai muu käsittely on 
LUVANVARAISTA, jos se on muuta kuin näytteiden tutkimista

• Luvan myöntää Ruokavirasto
• Taudinaiheuttajien käsittelyssä (mm. tieteellinen tutkimus, koulutus, diagnoosi, 

rokotteiden tai muiden biologisten aineiden valmistus) otettava huomioon
• asiaan liittyvät kansainväliset standardit
• asianmukaiset bioturvaamistoimenpiteet
• luetteloitujen tai uusien tautien leviämisriskin estäminen esim. siirrettäessä 

taudinaiheuttajia



Kantojen ja tietojen lähetysvelvollisuus, 65 ja 66 §
Suomessa sijaitsevat nimetyt viralliset laboratoriot, omavalvontalaboratoriot ja
rekisteröidyt laboratoriot

• Luetteloitujen ja muiksi ilmoitettaviksi eläintaudeiksi luokiteltujen tautien
• aiheuttajamikrobien ja -loisten eristetyt kannat tai näyte, josta mikrobi tai loinen 

on osoitettu kansalliseen vertailulaboratorioon 
JA

• tutkittujen näytteiden määrät ja tutkimustulokset säännöllisesti Ruokavirastoon
JA

• tutkimiseen käytettäviä menetelmiä koskevia välttämättömiä tietoja.
• Jos laboratorio epäilee tutkimassaan näytteessä sellaista eläintautia, jota 

laboratoriolla ei ole oikeutta tutkia, näyte/eristetty mikrobi on toimitettava 
viralliseen eläinterveyslaboratorioon viipymättä

• Muutoksista laboratorion toiminnassa on ilmoitettava Ruokavirastoon



Ulkomailla sijaitsevat eläintauteja 
tutkivat laboratoriot



Ulkomainen laboratorio, virallinen valvonta ja 
muut viralliset toimet, 62 §
• EU:n jäsenmaassa tai ETA-maassa sijaitseva laboratorio voidaan ja pitää nimetä, 

jos se tutkii Suomesta lähetettyjä viranomaisnäytteitä tai muiden virallisten 
toimien yhteydessä otettuja näytteitä

• Noudatetaan valvonta-asetuksen EU 2017/625 vaatimuksia
• Ruokavirasto nimeää ulkomaiset laboratoriot
• Ennen kuin ulkomainen laboratorio voidaan nimetä, sen tulee olla 

ko. jäsenmaan viranomaisen nimeämä
• Suomalaisen nimetyn virallisen laboratorion alihankinta ulkomaisesta 

laboratoriosta
→ laboratorio on ko. jäsenmaan nimeämä virallinen eläinterveyslaboratorio JA 
→ Ruokavirasto nimeää laboratorion



Ulkomainen laboratorio, omavalvonta, 63 §
• Ruokavirasto voi nimetä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan laboratorion 

(muut kuin viranomaisvalvonnan/muiden virallisten toimien yhteydessä otetut näytteet a–c-
luokan taudin/muun torjuttavan tai valvottavan eläintaudin varalta)

• Laboratorio on akkreditoitu tai arvioitu (EN-ISO 17025)
• Nimeäminen tapahtuu hakemuksesta (toimija/laboratorio)

• Toimijan ulkomaiseen laboratorioon lähettämät pakollisen zoonoosivalvonnan 
(salmonellavalvontaohjelman) edellyttämät näytteet
→ ko. jäsenmaan nimeämä virallinen eläinterveyslaboratorio TAI 
→ laboratorio on Suomessa nimettävä eläintautilain mukaiseksi 
omavalvontalaboratorioksi

• Suomalaisen nimetyn laboratorion alihankinta ulkomaisesta laboratoriosta
→ ulkomaista laboratoriota ei erikseen nimetä 
→ valvotaan osana nimetyn suomalaisen laboratorion toimintaa



Ulkomainen laboratorio, ilmoitettavat taudit
• Laboratorioista, jotka tutkivat muita kuin viranomaisvalvonnan tai muiden virallisten 

toimien yhteydessä otettuja näytteitä vain d- tai e-luokkaan kuuluvan tai muuksi 
ilmoitettavaksi eläintaudiksi luokitellun taudin varalta, säädetään eläintautilaissa 
vain Suomessa sijaitsevien laboratorioiden osalta

• Ruokavirasto ei rekisteröi eikä valvo ulkomailla sijaitsevia laboratorioita 
• Suomalaisen rekisteröidyn laboratorion alihankinta

→ suomalainen laboratorio on vastuussa ostopalvelun asianmukaisuudesta
→ valvotaan osana nimetyn suomalaisen laboratorion toimintaa

• Ruokavirasto valmistelee ohjeistusta siitä, mitä osoitusta vaaditaan vain d- tai e-
luokkaan kuuluvien tai muiden ilmoitettavien eläintautien tutkimiseen käytettävien 
menetelmien tieteellisestä ja teknisestä pätevyydestä (koskee myös alihankintaa)

• Tulee koskemaan tauteja, joiden toteamisesta aiheutuu viranomaistoimenpiteitä



Ulkomaisen laboratorion ilmoitusvelvollisuus, 20 §

• Virallisten eläinterveyslaboratorioiden (vertailulaboratoriot ja nimetyt viralliset 
laboratoriot) on tehtävä ilmoitus tuloksista, joiden perusteella luetteloitua tautia 
epäillään tai todetaan

• Ilmoitus tehdään sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta näyte on 
peräisin

• Ruokavirasto vastaanottaa ulkomaisten laboratorioiden tekemät ilmoitukset
• Suomalaisen nimetyn virallisen laboratorion ulkomailta alihankkimien 

eläintautitutkimusten osalta on sovittava, että alihankintalaboratorio ilmoittaa 
epäilemistään tai toteamistaan eläintaudeista Ruokavirastoon

• Valvonta-asetus ei säädä kantojen lähettämisestä
• Omavalvontalaboratorioilta ei voitaisi vaatia kantojen lähettämistä Suomeen
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