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Suojapäätökset ja niihin liittyvät muutokset

• Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, joita komissio voi 
asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. 

• Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) päivittää suojapäätöstietoja kotisivuillaan.
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset

• Ruokavirastolla on linkit kotisivuillaan MMM:n suojapäätössivuille.
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elainperaisten-elintarvikkeiden-sisamarkkinatuojille/

(Linkki on sivun oikeassa reunassa)

• Suojapäätökset on jaettu kahteen ryhmään:
Tuonti EU:n jäsenvaltioista (linkki MMM:n sivulle)

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista (linkki MMM:n sivulle)                     

https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/elainperaisten-elintarvikkeiden-sisamarkkinatuojille/
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-sisaiset
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-ulkopuolinen


Suojapäätökset MMM:n sivuilla

Suojapäätökset ja niiden 
muutokset löytyvät suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.



Jäsenmaita koskevat suojapäätökset on jaettu:

EU:n ulkopuolisia maita koskevat suojapäätökset on jaettu:



Suojapäätös, joka koskee afrikkalaista sikaruttoa (ASF), 1/7

Tässä välissä on tullut paljon muutoksia suojapäätökseen!

Komission täytäntöönpanopäätös 

Uusi suojapäätös on tulossa 21.4.2021 
koskien afrikkalaista sikaruttoa. 
Suojapäätösluonnos on nyt komissiossa 
työn alla ja jäsenmailla on mahdollisuus 
kommentoida suojapäätösluonnoksia.



Afrikkalainen sikarutto (ASF), 2/7

• Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, sekä mini- ja mikrosikojen helposti leviävä 
verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. 

• Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. 

• ASF-virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoa.

• Tautia ei ole koskaan havaittu Suomessa.

• Jos tauti leviäisi Suomeen, tämä aiheuttaisi suuria taloudellisia menetyksiä.



Esimerkkejä siitä miten tauti leviää, 3/7

• Siat, villisiat, niiden sukusolut ja eritteet 

• Liha, elintarvikkeet ja ruokajäte

• Kuljetusautot, muut välineet ja asusteet

• Metsästäjät, matkustajat 

• Rehu, kuivikkeet 



Afrikkalaisen sikaruton (ASF) tautitilanne, 4/7

• EU:n alueella Virossa, Latviassa, Liettuassa, Italiassa (Sardinia), Puolassa, Unkarissa, 
Romaniassa, Bulgariassa, Belgiassa, Slovakiassa, Saksassa

• Uusin muutos: todettu Saksassa villisioissa syyskuussa 2020

• EU:n ulkopuolella Euroopassa mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, 
Serbiassa

• Lisätietoja www.ruokavirasto.fi/asf/
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http://www.ruokavirasto.fi/asf/


Afrikkalainen sikarutto

Tautitilanne 6.11.2020

• I (sininen): Alue on läheisyydessä 
alueeseen, jossa esiintyy tartuntoja 
luonnonvaraisessa villisikakannassa

• II (vaalean punainen): Alueella tartunta on 
todettu ainoastaan luonnonvaraisissa 
villisioissa

• III (kirkkaan punainen): Alueella tartunta 
on todettu sekä kotisioissa että luonnon-
varaisissa villisioissa

• IV (vihreä): koskee Sardiniaa 

• Linkki uusimpaan karttaan → map 
summarising the current regionalisation

5/7

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf


Afrikkalaisen sikaruton (ASF) tautitilanne, 6/7

• Haku osoitteen ja paikkakunnan mukaan

• Linkit karttoihin Ruokaviraston ASF-sivulla

Suora linkki: 
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace

On line -karttahaku rajoitusalueista

https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace


ASF -suojapäätöksen sisältö, 7/7 

Suojapäätöksessä on tietoja mm. seuraavista asioista:

• Mitä suojapäätös koskee. 

• Mitkä maat/alueet ovat suojapäätöksen piirissä.

• Suojapäätöksessä on liitteitä, joissa luetellaan ne alueet, joita rajoitukset koskevat.

• Selostettu millä ehdoilla elintarvikkeita voi toimittaa muihin jäsenmaihin (jos tämä on 
mahdollista).

• Miten kauan suojapäätös on voimassa.



Huomioitavaa omavalvonnassa, 1/7

• EU:ssa valmistetuissa/pakatuissa eläinperäisissä elintarvikkeissa tulee tunnistus- tai terveysmerkin
olla soikion muotoinen.

Poikkeuksena ovat hunaja ja hyönteiselintarvikkeet, joissa ei tarvitse olla tunnistusmerkkiä.

• Laitoksen hyväksyntänumero tulee löytyä kyseisen maan hyväksyttyjen laitosten listalta.
Linkit hyväksyttyjen laitosten listoille löytyvät Ruokaviraston sivuilta: 
→ EU-laitokset

→   Laitokset EU:n ulkopuolella

Ellei laitos ole hyväksyttyjen laitosten listalla, ole yhteydessä kunnan elintarvikevalvontaan. 

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en


Huomioitavaa omavalvonnassa, 2/7

Esimerkkejä terveys- ja tunnistusmerkeistä

EU:sta peräisin oleva/EU:ssa pakattu eläinperäinen elintarvike 

→ merkin tulee olla soikion muotoinen

Merkin on oltava luettava, 
pysyvä ja laadittu helposti 
luettavin kirjaimin.

Jonkin toisen jäsenmaan kansallisella 
merkillä varustettuja eläinperäisiä 
elintarvikkeita ei saa tuoda Suomen 
markkinoille.

Kansalliset merkit eivät ole soikion 
muotoisia. Voivat esim. olla neliön 
muotoisia.



Huomioitavaa omavalvonnassa, 3/7 

Esimerkkejä terveys- ja tunnistusmerkeistä

EU:n ulkopuolelta peräisin oleva/pakattu eläinperäinen elintarvike

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen 
elintarvikkeen saa tuoda sisämarkkinoille.

Kolmansista maista peräisin olevia 
eläinperäisiä tuotteita saa tuoda 
vain, jos ne ovat peräisin 
laitoksesta, joka kuuluu sallittujen 
laitosten luetteloon 



Huomioitavaa omavalvonnassa, 4/7

EU-laitokset (EU:ssa, linkki Ruokaviraston sivuilla kohdassa sisämarkkinatuonti ”EU-maat, Norja ja Sveitsi”)

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en


Huomioitavaa omavalvonnassa, 5/7 

Laitokset EU:n ulkopuolella (linkki Ruokaviraston sivuilla kohdassa sisämarkkinatuonti ”EU-maat, Norja 
ja Sveitsi”)

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en


Huomioitavaa omavalvonnassa, 6/7

• Seuraa suojapäätöstilannetta → Käy säännöllisin väliajoin katsomassa onko suojapäätökseen ja 
tautitilanteeseen tullut muutoksia.

• Komission rajoitusaluekartasta saa kokonaiskuvan tautitilanteesta. Tarkemmat tiedot löytyvät 
suojapäätöksestä.
Linkki karttaan: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf

Rajoitusten kannalta sian-/villisian lihan alkuperä on oleellinen, ei laitoksen sijainti. Hyväksytty laitos, josta
saa toimittaa kyseistä lihaa muihin jäsenmaihin, voi esim. sijaita keskellä rajoitusaluetta.

Jos jokin seikka herättää epäilystä, älä ota kyseistä erää käyttöön. 
→ Pyydä lisätietoja/dokumentteja elintarvikkeen toimittajalta

→ Ota yhteyttä kuntasi elintarvikevalvontaan tai Ruokavirastoon (ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi).

Pikakuvake tietokoneen näytöllä helpottaa
suojapäätösten seuraamista.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
mailto:ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi


Muita hyödyllisistä linkkejä ja ohjeita, 7/7

EU-maat, Norja ja Sveitsi (eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontivalvonta)
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/ajankohtaista/

Muualla Ruokaviraston sivuilla
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/varautuminen-afrikkalaiseen-sikaruttoon/

Ruokaviraston ohje 15382/1: ” Sianlihan, villisianlihan ja niitä sisältävien lihatuotteiden sisämarkkinatuonnin 
rajoitukset sellaisista EU-jäsenvaltioista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa”
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-
vienti/ensisaapumisvalvonta/15382_1-afrikkalaisen-sikaruton-esiintymisesta-johtuvat-rajoitukset-..-ohje.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/ajankohtaista/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/varautuminen-afrikkalaiseen-sikaruttoon/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/ensisaapumisvalvonta/15382_1-afrikkalaisen-sikaruton-esiintymisesta-johtuvat-rajoitukset-..-ohje.pdf


KIITOS!
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