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Uusi eläintautilainsäädäntö

• EU-lainsäädäntö
• Asetus EU 2016/429 tarttuvista eläintaudeista (eläinterveyssäännöstö, animal health 

law, AHL)
• Harmonisoi eläintautien vastustamista ja yhdenmukaistaa säännöstöä

• Eläinterveyssäännöstön nojalla annettavat 
• delegoidut asetukset (esim. EU 2020/687 (tautien ehkäiseminen ja torjunta) ja EU 2020/689 (tautien seuranta, 

hävittämisohjelmat ja vapaat asemat) sekä 
• täytäntöönpanoasetukset (esim. EU 2018/1882 (tautien luokittelu))

• Asetukset ovat sellaisenaan voimassa Suomessa, ei toisteta kansallisissa säädöksissä
• Kaikkea ei ole yhdistetty eläinterveyssäännöstöön -> edelleen myös muuta 

eläintauteja koskevaa EU-lainsäädäntöä
• Esim. TSE-asetus 999/2001, Sivutuoteasetus 1069/2009, Zoonoosiasetus 2160/2003, 

Lemmikkieläinasetus 576/2013 ja Valvonta-asetus 2017/625 sekä näiden nojalla annetut 
asetukset



Uusi eläintautilainsäädäntö

• Kansallinen lainsäädäntö: täydentää EU-lainsäädäntöä, esim. 
• toimivaltaiset viranomaiset 
• eläintaudeista ilmoittamisen ketju ja tietyt aikarajat 
• mahdolliset kansalliset poikkeukset sekä tautitorjunnan lisätoimenpiteet 
• kansallisesti luokitellut eläintaudit ja toimet näissä
• omistajille maksettavat korvaukset, käytössä olevat pakkokeinot 

• Eläintautilaki 76/2021 sekä sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön 
asetukset 

• Lisäksi mm. sivutuotelaki ja asetukset, tuontivalvontalaki ja asetukset, laki 
eläintunnistusjärjestelmistä ja asetukset…



Uusi eläintautilainsäädäntö

• Mikä on muuttunut käytännössä?
• Eniten se, mistä asiat löytyvät -> tarve lukea myös EU-lainsäädäntöä, ja useaa säädöstä 

yhtä aikaa rinnakkain = aiempaa monimutkaisempaa
• Varsinaiset taudinvastustustoimenpiteet ovat säilyneet pääosin ennallaan, joskin 

jotain (pääosin pieniä) muutoksiakin on tullut

• Eläintautilainsäädäntö koottuna MMM:n sivuilla (”d-rekisteri”):
• https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-

rekisteri



Eläintautien uusi luokittelu

Eläinlä
äkintä
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Eläinterveyssäännöstö: mitkä taudit & eläinlajit? 

• Eläinterveyssäännöstön taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä sovelletaan 
luetteloituihin tauteihin

• Tautien luettelo: artikla 5: FMD, CSF, ASF, HPAI ja AHS + liite II (muutettu (EU) dA 2018/1629) 
= 58 tautia -> yhteensä 63 tautia

• Tautien ”valitseminen”: täytettävä tietyt kriteerit, arviointiin tarkat säännöt
• Myös uudet taudit (jotka mahdollisesti täyttävät kriteerit); sovelletaan samaisia 

sääntöjä
• Eläinterveyssäännöstön tautikohtaisia sääntöjä sovelletaan luetteloituihin lajeihin

• ne eläinlajit tai eläinlajiryhmät, jotka aiheuttavat merkittävän luetteloitujen tautien 
leviämisriskin; tarkat kriteerit

-> Miten nämä taudit (eläinlajeineen) jaetaan eri luokkiin?



Tautien luokitus eläinterveyssäännöstö

• A –luokan taudit
• vakavat taudit, joista EU pääsääntöisesti vapaa, taudin esiintyessä ryhdytään sen nopeaan 

hävittämiseen hätätoimenpiteillä

• B –luokan taudit
• vakavat taudit, hävitetään EU:n alueelta monivuotisilla taudin hävittämisohjelmilla (-> joko vapaus tai 

pakollinen hävittämisohjelma)

• C –luokan taudit
• merkityksellisiä joillekin jäsenvaltioille, jolloin leviämistä estettävä, jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti 

laatia hävittämisohjelma tai julistaa alueita tautivapaiksi. (-> vapaaehtoinen hävittämisohjelma / 
virallinen tautivapaus, jolloin eläinten ja sukusolujen siirto- ja tuontiehtoja / tai maalla ei statusta)

• D –luokan taudit
• edellyttävät toimia leviämisen estämiseksi eli valvotaan eläinten ja sukusolujen tuonneissa ja siirroissa. 

Kaikki a –c-luokan taudit ovat automaattisesti myös d –luokassa

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



Tautien ja eläinlajien luokittelu a-e luokkiin

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882
• -> Luetteloitujen tautien luokitus a-e luokkiin, ja kullekin taudille luetellut eläinlajit ja 

myös vektorilajit
• Jotkut taudit voivat olla 

useassa eri 
tautiluokassa eri 
eläinlajeilla

• Tärkeä lähtökohta sille, 
kun katsotaan, mitä 
toimia taudin osalta 
tehdään milläkin 
eläinlajilla



Eläintautien kansallinen luokitus

• Muita kuin a-c luokan tauteja voidaan luokitella kansallisesti siten että niitä 
edelleen torjutaan lakisääteisesti

• Eläintautilaki 76/2021
• Muu torjuttava eläintauti

• Merkittäviä vaikutuksia esim. kotieläintuotannolle, luonnonvaraisille eläimille, kaupalle ja viennille, 
tai aiheuttaa vakavaa tautia ihmisille (zoonoottisuus)

• Viranomainen toimii taudin leviämisen rajoittamiseksi JA hävittämiseksi
• Valvottava eläintauti

• Aiheuttaa vahinkoa, ei kuitenkaan niin vakava kuin muu torjuttava
• Viranomainen toimii taudin leviämisen rajoittamiseksi, mutta taudin mahdollinen hävittäminen on 

toimijan vastuulla



Eläintautien kansallinen luokitus

• Eläintautilaki 76/2021
• Muu ilmoitettava eläintauti

• Esiintymistä on tarpeen seurata, mutta toteamisesta ei seuraa viranomaisen toimia 
(taudinvastustukseen liittyen)

• Myös e-luokkaan kuulumattomat muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit

• Lisäksi: tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ilmoitettavat tietyt (todetut) 
zoonoosit (325/2021 20 §)

• Koko luokitus Ruokaviraston sivuilla: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintautien-luokittelu/
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Esimerkkejä
A luokka

• Suu- ja sorkkatauti 

• Sikarutot (afrikkalai-
nen ja klassinen)

• Korkeapatogeeninen 
lintuinfluenssa

• Afrikkalainen 
hevosrutto 

B luokka

• Raivotauti

• Bruselloosi (naudat, 
lampaat, vuohet) 

• Nautatuberkuloosi

C luokka

• Sinikielitauti 

• Naudan virusripuli

• Echinococcus
multilocularis

• Kalojen VHS-tauti, 
IHN-tauti

D luokka

• Matalapatogeeninen 
lintuinfluenssa

• Pernarutto 

• Sikojen PRRS-tauti

• Mehiläisten esikotelomätä

• A-C luokka
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Muu torjuttava

• Pernarutto 

• Sikojen PRRS-tauti

• Tuberkuloosi sorkkaeläimissä 
(paitsi nauta)

Valvottava

• Salmonella (nauta, sika, kana, kalkkuna)

• Matalapatogeeninen lintuinfluenssa

• Mehiläisten esikotelomätä

E luokka

• Paratuberkuloosi

• Q-kuume

• Länsi-Niilin kuume

• A-D luokka

Muu ilmoitettava

• Leptospiroosi

• Salmonella (muut kuin na, si, kana, kalk.)

• STEC

• Listeria

• Hevosen pääntauti

• Muu torjuttava, valvottava –taudit (ei D/E)



Eläintautien ilmoittaminen



Kenellä on velvollisuus ilmoittaa?

• Eläimen omistajalla, ja kaikilla muillakin jotka ovat jollain tavalla eläimen kanssa 
tekemisissä (76/2021 19 §)

• Eläinlääkärillä, ja laboratoriolla (76/2021 20 §)
• Eläinterveysviranomaisella (76/2021 22 §)
• (Kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä (1227/2016 31 §))



Laboratorion ilmoitusvelvollisuus
76/2021 20 §

• Pääpiirtein vastaa aiempaa (eli 441/2013 15 §) mutta aikarajoissa pientä muutosta

• Mistä taudeista pitää ilmoittaa:
• Epäilty tai todettu

• Luetteloitu (= A-E luokan tauti) tai uusi tauti 
• Muu ilmoitettava eläintauti 

• Huom! Sisältää luokat ”muu torjuttava” ja ”valvottava”
• -> eli kaikki taudit, jotka kuuluvat johonkin luokkaan

• Riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessä olevan eläintaudin 
varalta tehtävää vai muuta tutkimusta varten 



Laboratorion ilmoitusvelvollisuus
76/2021 20 §

• Kenelle ilmoitus tehdään:
• Kuten aiemmin, ilmoitus tehdään kunnaneläinlääkärille, tai 

aluehallintovirastoon
• Yhteystiedot kunnaneläinlääkäreille 

• Löytyvät mm. kuntien nettisivuilta
• Myös: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/elainlaakaripalvelut/

• Sivupalkissa ”kunnaneläinlääkäreiden yhteystiedot kunnittain” PDF-raportti
• Yhteystiedot läänineläinlääkäreille

• Aluehallintoviraston sivut: https://avi.fi/asioi/viranomainen/asiointipalvelut/yhteystiedot
• Yleisosoitteet muotoa kirjaamo.etela@avi.fi jne. tai henkilöhaku: ”läänineläinlääkäri” -> 

henkilökohtaiset osoitteet / joillain aluehallintovirastoilla myös ”yhteisosoitteita”



Laboratorion ilmoitusvelvollisuus
76/2021 20 §

• Milloin ilmoitus on tehtävä:
• A-luokan tauti: välittömästi
• B-E-luokan, uusi, muu torjuttava tai valvottava tauti: heti kun se on käytännössä 

mahdollista
• HE 175/2020 vp. ”Välittömästi” tapahtuvaa ilmoittamista hieman enemmän liikkumavaraa jättävä 

aikaraja ”heti kun se on käytännössä mahdollista” saattaisi olosuhteista riippuen mahdollistaa 
ilmoituksen teon siirtämisen esimerkiksi seuraavaan arkipäivään. 

• -> MUUTOS: laboratoriolle tautilista ”nopeasta ilmoituksesta” on aiempaa laajempi, ja sisältää nyt 
myös tauteja joissa ei tule viranomaistoimia

• Taudit jotka kuuluvat vain luokkaan ”muut ilmoitettavat eläintaudit”
• UUTTA: aikaraja on säädetty nyt myös laboratoriolle: MMMa 325/2021 18 §

• Taudit, jotka on lueteltu MMMa 325/2021 5 §: viimeistään seuraavana arkipäivänä 
• Taudit, jotka on lueteltu MMMa 325/2021 6-15 § (=ns. eläinlajikohtaiset listat): kuukauden kuluessa



Eläintautien ilmoittaminen 
Luetteloitu/uusi/muu torjuttava/valvottava Zoonoosit (todetut) EU:lle ilmoitettavat/luetteloidut (todetut)
Luetteloitu/uusi/muu ilmoitettava OIE:lle ilmoitettavat (todetut)

18Eläinlääkintähuolto I/Tiia Tuupanen

Eläimen 
omistaja tai muu 

henkilö

Kunnan-
eläinlääkäri AVI Ruokavirasto MMM

EU 
(ADIS)

OIE (OIE-WAHIS)Yksityis-
eläinlääkäri

Laboratorio mikrobikanta
Tartuntataudeista 
vastaava lääkäri THL
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