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Valtioneuvoston asetus
eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa 

lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten kei-

nollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen (838/2013) 4 §:n 3 kohta ja 5
luku sekä

muutetaan 3 §:n 5 momentin 3 kohta sekä 7, 10, 12, 13 ja 15 § seuraavasti:

3 §

Pakollisen terveysvalvonnan toteuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Terveysvalvontaa on lisäksi toteutettava muiden nautaeläinten kuin biisonien ja vesi-

puhvelien pitopaikassa:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) josta nautaeläimiä toimitetaan sperman keräysasemalle.

7§

Näytteenoton tulosten toimittaminen viranomaiselle

Sikojen pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on toimitettava kunnaneläinlääkärille
tiedot 6§:ssä tarkoitetusta näytteenotosta ja näytteiden tutkimustuloksista.

10 §

Tarkastukset, näytteenotto ja näytteiden tutkittavaksi lähettäminen

Pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on huolehdittava, että pitopaikassa, jossa toteu-
tetaan vapaaehtoista terveysvalvontaa BKD-taudin toteamiseksi (BKD-valvonta), kun-
naneläinlääkäri suorittaa taudin valvomiseksi kerran vuodessa tarkastuksen. Jos pitopaik-
ka on luonnonravintolammikko tai hautomo, tarkastus voidaan suorittaa myös muussa
paikassa kuin pitopaikassa ja saman omistajan pitopaikkoja koskevat tarkastukset voidaan
yhdistää yhdeksi tarkastukseksi.

Toimijan on lisäksi huolehdittava, että kaloista otetaan tarvittavat näytteet valvottavan
taudin varalta ja että näytteet lähetetään tutkittaviksi eläintautilain 77§:n 1 momentissa
tarkoitettuun laboratorioon.
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12 §

Kalojen ja niiden sukusolujen hankkiminen pitopaikkaan

Pitopaikkaan, jossa toteutetaan BKD-valvontaa, saadaan hankkia:
1) lohikaloja ja niiden sukusoluja vain sellaisesta pitopaikasta, jossa toteutetaan BKD-

valvontaa ja joka luokitellaan 13 §:ssä tarkoitettuun terveysluokkaan 1;
2) luonnonvaraisia lohikaloja ja niiden sukusolujavain, jos se, ettei niillä ole BKD-tau-

tia, on varmistettu karanteenissa pyyntipaikan tautitilanteeseen nähden riittävillä tutki-
muksilla.

Pitopaikkaan saadaan lisäksi hankkia lohikaloja ja niiden sukusoluja sellaisesta toisessa
valtiossa sijaitsevasta pitopaikasta, joka täyttää valvonnan kohteena olevan taudin esiin-
tymistä ja taudin valvontaa koskevat edellytykset, jotka vastaavat terveysluokkaan 1 kuu-
lumiselle tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä tai joka sijaitsee alueella, jolle Euroo-
pan komissio on myöntänyt tautivapaan aseman.

13 §

BKD-valvontaan liittyvä terveysluokitus

Pitopaikat, joissa toteutetaan BKD-valvontaa, jaetaan seuraaviin terveysluokkiin:
1) BKD-taudista vapaat pitopaikat;
2) pitopaikat, joissa BKD-taudin riski on hallittu; 
3) muut BKD-valvontaan kuuluvat pitopaikat.
Pitopaikka luokitellaan terveysluokkaan 1, jos:
1) pitopaikassa ei ole aiemmin esiintynyt BKD-tautia taikka siitä on BKD-taudin hä-

vittämiseksi poistettu kalat, joissa tautia on todettu tai jotka ovat altistuneet BKD-taudille,
ja kyseisten kalojen kasvatusaltaat on käsitelty siten, ettei niistä aiheudu BKD-taudin le-
viämisen vaaraa;

2) pitopaikassa on toteutettu BKD-valvontaa vähintään kahden välittömästi edeltäneen
vuoden ajan eikä siinä ole tänä aikana esiintynyt BKD-tautia;

3) pitopaikassa on  vähintään  kahden  välittömästi  edeltäneen  vuoden ajan  noudatettu
10–12§:ssä säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia; sekä

4) pitopaikan vedenottopaikan läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevista pitopaikoista
ja mainitun paikan läheisyydessä elävistä luonnonvaraisista kaloista aiheutuva taudin le-
viämisriski ei ole merkittävä.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetty kahden vuoden vähimmäisaika ei kuiten-
kaan koske pitopaikkaa, joka on juuri ennen luokittelua ollut kokonaan tyhjillään kaloista
ja vedestä pitopaikan puhdistamista ja desinfiointia seuraavien vähintään kuuden viikon
ajan, edellyttäen, että pitopaikkaan on hankittu uusia kaloja ja sukusoluja vain 12§:ssä tar-
koitetulla tavalla ja että kalat ja sukusolut on siirron jälkeen tutkittu BKD-taudin varalta.

Pitopaikka luokitellaan terveysluokkaan 2, jos:
1) pitopaikassa ei ole aiemmin esiintynyt BKD-tautia tai siitä on BKD-taudin hävittä-

miseksi poistettu kalat, joissa tautia on todettu tai jotka ovat altistuneet BKD-taudille, ja
kyseisten kalojen kasvatusaltaat on käsitelty siten, ettei niistä aiheudu BKD-taudin leviä-
misen vaaraa;

2) pitopaikassa toteutetaan BKD-valvontaa eikä siinä tiettävästi esiinny BKD-tautia;
3) pitopaikassa noudatetaan 10–12§:ssä säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia; sekä
4) pitopaikan vedenottopaikan läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevista pitopaikoista

ja mainitun paikan läheisyydessä elävistä luonnonvaraisista kaloista aiheutuva taudin le-
viämisriski ei ole merkittävä.

Muussa kuin 2–4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa pitopaikka luokitellaan ter-
veysluokkaan 3.
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15 §

Eläinten, alkioiden ja sukusolujen siirtäminen pitopaikkaan ja yhteydet muihin eläimiin

Pitopaikkaan, jossa toteutetaan maedi-visna-valvontaa, saadaan siirtää lampaita ja vuo-
hia sekä niiden alkioita ja sukusoluja:

1) toisesta maedi-visna-valvontaan kuuluvasta, terveysluokkaan 1 luokitellusta pito-
paikasta;

2) väliaikaisessa käytössä olevasta pitopaikasta, jos kyse on sieltä palaavista tai 1 koh-
dassa tarkoitetusta pitopaikasta lähtöisin olevista lampaista tai vuohista, jotka eivät ole vä-
lillä päässeet kosketuksiin muusta kuin terveysluokkaan 1 luokitellusta pitopaikasta peräi-
sin olevien lampaiden ja vuohien kanssa;

3) toisesta valtiosta, jos toimija voi osoittaa, että mainittujen eläinten taikka alkioiden
tai sukusolujen luovuttajaeläinten pitopaikka täyttää maedi-visnan ja CAE-taudin esiinty-
mistä ja tautien valvontaa koskevat edellytykset, jotka vastaavat terveysluokkaan 1 kuu-
lumiselle tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä.

Pitopaikan eläimiä ei saa laitumilla tai muutoinkaan päästää kosketuksiin muusta kuin
terveysluokkaan 1 luokitellusta pitopaikasta peräisin olevien lampaiden ja vuohien kans-
sa.

————
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin
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