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Lausuntopyyntö; Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.6.2020 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 

kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 

VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnon tulee toimittaa pdf-, word- tai rtf -tallennusmuodossa. 

 

Lisätietoja antavat:  

neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 02951 62385, katri.levonen@mmm.fi ja 

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244, johanna.wallius@mmm.fi 

 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös internet-sivustolta MMM:n vireillä olevat 

lausuntopyynnöt. 
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Ruokavirasto 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

Luonnonvarakeskus  

Suomen metsästäjäinliitto ry  

Suomen riistakeskus  

Suomen eläinlääkäriliitto 

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund R.F. 

Elintarviketeollisuusliitto ry. 

Aluehallintovirastot 
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Enligt sändlista  
 
 
 

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMI-NISTERIETS 
FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-RIETS FÖRORDNING OM 
BEKÄMPNING AV AFRIKANSK SVINPEST  

 

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtande om det bifogade utkastet. 

Vi ber instanserna sända utlåtandena senast den 26 juni 2020 i första hand per e-post till adressen 

kirjaamo@mmm.fi eller per post till adressen Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 

STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, word- eller rtf-format. 

Ytterligare upplysningar: 

Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62385, katri.levonen@mmm.fi och  

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 02951 62244, johanna.wallius@mmm.fi 

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. 

Ministeriets begäran om utlåtanden finns också på ministeriets webbplats under rubriken Aktuellt/På 

remiss. 

 

 
Avdelningschef Minna-Mari Kaila 
 
 
 
 
Konsultativ tjänsteman Katri Levonen 
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Bilagor Förslag till förordning finska/svenska, promemoria 
 

Fördelning Djurens hälsa ETT rf 

Livsmedelsverket 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Naturresursinstitutet  

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry  

Finlands viltcentral  

Finlands Veterinärförbund rf 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 

Livsmedelsindustriförbundet rf 

Regionförvaltningsverken 

Suomen Sikayrittäjät ry 
         
 

Kopiera till  
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muut-

tamisesta 

 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 

muutetaan afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (10/14) 5, 13, 19, 

22, 23, 24, 26, 29, 30, 32–34 a ja 35 d § sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat 32–34 a ja 35 d § asetuksessa 12/16, sekä 

lisätään asetukseen liite 3 seuraavasti:   

  

 

 

 

5 §  

  

Toimenpiteet pitopaikoissa, joista tauti on voinut tarttua tai joihin se on voinut levitä  

  

Jos eläintautilain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tutkimuksissa mahdollisista tartuntalähteistä ilmenneet tai muut syyt 

ovat riittäviä perustamaan virallisen eläintautiepäilyn niissä jäljitetyssä pitopaikoissa, joista afrikkalainen sikarutto on 

voinut tarttua tai joihin se on voinut levitä, tehdään eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös toimenpiteistä taudin leviä-

misen estämiseksi. Päätöksen ja siitä poikkeamisen osalta sovelletaan, mitä tämän asetuksen 4 §:ssä säädetään.   

  

Jos tartunnan todennäköisyys pitopaikassa on suuri, Ruokavirasto voi määrätä pitopaikan siat eläintautilain 26 §:n 2 mo-

mentin nojalla lopetettaviksi virallisen eläintautiepäilyn perusteella. Lopetettaviksi määrätyistä eläimistä on määrättävä 

otettavaksi näytteitä epidemiologisia tutkimuksia varten.  

 

 

13 §  

  

Afrikkalaisen sikaruton virallinen eläintautiepäily tai todettu tartunta teurastamossa  

  

Jos afrikkalaista sikaruttoa epäillään tai todetaan esiintyvän teurastamossa, eläintautilain 22 §:n 3 momentissa tarkoite-

tuissa tarkastuksissa on tarkastettava sikojen merkinnät ja eläinluettelot niissä pitopaikoissa, joista siat otettiin kuljetetta-

viksi.   

  

Poiketen siitä, mitä 4 §:ssä säädetään, teurastamoon kohdistetaan eläintautilain 23 §:n nojalla päätös, jolla kielletään 

eläinten tuominen teurastamoon sekä niiden siirtäminen sieltä pois. Päätös on 10 §:ssä säädetystä poiketen kumottava, 

kun 24 tuntia on kulunut siitä, kun puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteet on suoritettu loppuun kyseisessä pitopaikassa.  

  

Teurastamon osalta ei sovelleta, mitä 9 §:ssä säädetään uusien eläinten ottamisesta ja niiden tutkimisesta.  
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19 § 

 

Suojavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi 

 

Suojavyöhykkeellä on eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä määrättävä:  

1) vyöhykkeellä sijaitsevista sikojen pitopaikoista vastuussa olevat toimijat seuraamaan sikojen terveydentilaa ja 

ilmoittamaan kuolleista ja sairastuneista sioista kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle;  

2) sikojen pitopaikoissa käyvät henkilöt pukeutumaan vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, 

vaihtamaan jalkineensa eläinsuojien sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojissa käytettävien jalki-

neiden ja eläinsuojien ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa sekä pesemään ja desinfioi-

maan kätensä eläinsuojaan tullessaan ja sieltä poistuessaan;  

3) pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita varaamaan mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa 

sekä käsien pesuun ja desinfiointiin sekä toteuttamaan pitopaikan sisään- ja uloskäyntien asianmukainen desinfi-

ointi;  

4) kieltämään sikojen kuljetukseen käytettyjen ajoneuvojen siirtäminen vyöhykkeeltä pois ennen kuin ne on puh-

distettu ja desinfioitu;  

5) aluehallintovirasto huolehtimaan, että vyöhykkeellä valvotaan ajoneuvojen desinfiointia koskevien velvoitteiden 

noudattamista ja toteutetaan desinfiointia koskevia tarvittavia lisätoimenpiteitä; 

6) aluehallintovirasto huolehtimaan, että kaikki vyöhykkeellä ammutut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraiset villi-

siat tutkitaan afrikkalaisen sikaruton varalta; sekä 

7) sivutuotteet käsiteltäväksi tai hävitettäväksi tavalla, josta ei aiheudu afrikkalaisen sikaruton leviämisen vaaraa. 

 

22 § 

 

Suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta lähtevät sikojen kuljetukset  

  

Kun vähintään 40 vuorokautta on kulunut alkudesinfektiosta ja tarvittavasta vektoreiden torjunnasta pitopaikassa, jossa 

afrikkalaista sikaruttoa on todettu, aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää eläintautilain 38 §:n nojalla luvan poi-

keta 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta sikojen kuljettamiseksi suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta: 

1) teurastettavaksi luvassa nimettävään, rajoitusvyöhykkeellä tai erityisestä syystä muualla sijaitsevaan teurasta-

moon; 

2) lopetettavaksi laitokseen, jossa ne lopettamisen jälkeen käsitellään siten, ettei siitä aiheudu afrikkalaisen sikaru-

ton leviämisen vaaraa; tai 

3) muihin suojavyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin.   

 

Jos pitopaikassa on sovellettu erityisen tehokasta näytteidenotto-ohjelmaa, jonka avulla afrikkalaisen sikaruton esiintymi-

nen on voitu sulkea pois, voidaan 1 momentissa annettu määräaika lyhentää 30 vuorokaudeksi.   

 

Luvan myöntäminen edellyttää, että: 

1) kunnaneläinlääkäri on tutkinut pitopaikassa olevat siat kliinisesti ja samassa yhteydessä mitannut sikojen ruu-

miinlämmön; 

2) kunnaneläinlääkäri on tarkastanut sikojen merkinnät ja eläinluettelot; sekä 

3) tutkimuksissa ei ole havaittu viitteitä afrikkalaisen sikaruton esiintymisestä pitopaikassa eikä eläinten merkintöi-

hin tai eläinluetteloihin liittyviä puutteita.  

  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää 3 momentissa säädetyin edellytyksin myös tapauksissa, 

joissa suojavyöhykkeellä on todettu tartuntaa useammassa kuin yhdessä pitopaikassa, edellyttäen, että vähintään 30 vuo-

rokautta on kulunut vyöhykkeen perustamisesta ja sikojen siirtäminen on välttämätöntä niiden hyvinvointiin tai muihin 

sikojen pitoon liittyvien ongelmien välttämiseksi.  
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Kuljetus voidaan aloittaa vasta, kun kunnaneläinlääkäri on sinetöinyt kuljetusajoneuvon tai se on sinetöity hänen valvon-

nassaan.    

 

23 § 

 

Poikkeusluvalla kuljetettavien sikojen teurastus sekä lihan käsittely ja merkintä 

 

Aluehallintovirasto ilmoittaa 22 §:ssä tarkoitetusta teuraskuljetusta koskevasta poikkeusluvasta teurastamoa valvovalle 

viranomaiselle, ja tämä ilmoittaa aluehallintovirastolle sikojen saapumisesta. Teurastettavat siat on pidettävä ja teurastet-

tava erillään muista sioista. Sikojen ante mortem- ja post mortem -tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mah-

dollisiin merkkeihin afrikkalaisesta sikarutosta. Teurastetuista ja lopetetuista sioista on otettava riittävä määrä näytteitä 

afrikkalaisen sikaruton varalta.  

 

Liha, joka on saatu suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta 22 §:n mukaisesti poikkeusluvalla teurastettavaksi kulje-

tetuista sioista, merkitään liitteen 2 mukaisesti ja käsitellään liitteen 1 mukaisesti. Liha on sen kuljettamisen, käsittelyn ja 

varastoinnin aikana pidettävä erillään suojavyöhykkeen ulkopuolelta peräisin olevasta lihasta, kunnes se on käsitelty. Jos 

liha lähetetään käsiteltäväksi toiseen laitokseen, lähetys sinetöidään. 

 

24 § 

 

Sikojen kuljettaminen suojavyöhykkeen ulkopuolelta suojavyöhykkeelle teurastettavaksi 

  

Eläintautilain 38 §:n nojalla voidaan Euroopan unionin lainsäädännön niin salliessa myöntää lupa poiketa 20 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitetusta kiellosta sikojen kuljettamiseksi suojavyöhykkeen ulkopuolelta suojavyöhykkeellä sijaitsevaan 

teurastamoon välittömästi teurastettaviksi. 

 

Silloin kun vyöhyke sijaitsee 33 §:ssä tarkoitetulla luonnonvaraisessa villisiassa todetun taudin vuoksi perustetulla rajoi-

tusvyöhykkeellä, poikkeusluvalla siirretyistä sioista saatu liha sekä siitä saadut raakalihavalmisteet, lihavalmisteet ja 

muut sianlihasta koostuvat tai sitä sisältävät tuotteet voidaan saattaa markkinoille  vain kotimaassa  edellyttäen, että liha 

tai tuotteet täyttävät eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvalti-

oissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 

(2014/709/EU, jäljempänä komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU) 12 a artiklassa säädetyt vaatimukset. 

 

26 § 

 

Valvontavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi 

 

Valvontavyöhykkeellä on eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä määrättävä:  

1) vyöhykkeellä sijaitsevista sikojen pitopaikoista vastuussa olevat toimijat seuraamaan sikojen terveydentilaa ja 

ilmoittamaan kuolleista ja sairastuneista sioista kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle;   

2) sikojen pitopaikoissa käyvät henkilöt pukeutumaan vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, 

vaihtamaan jalkineensa eläinsuojien sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojissa käytettävien jalki-

neiden ja eläinsuojien ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa sekä pesemään ja desinfioi-

maan kätensä eläinsuojaan tullessaan ja sieltä poistuessaan; 

3) pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita varaamaan mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa 

sekä käsien pesuun ja desinfiointiin sekä toteuttamaan pitopaikan sisään- ja uloskäyntien asianmukainen desinfi-

ointi; 

4) kieltämään sikojen kuljetukseen käytettyjen ajoneuvojen siirtäminen vyöhykkeeltä pois ennen kuin ne on puh-

distettu ja desinfioitu; 

5) aluehallintovirasto huolehtimaan, että kaikki vyöhykkeellä ammutut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraiset villi-

siat tutkitaan afrikkalaisen sikaruton varalta; sekä  

6) sivutuotteet käsiteltäväksi tai hävitettäväksi tavalla, josta ei aiheudu afrikkalaisen sikaruton leviämisen vaaraa. 
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29 § 

 

Poikkeuslupa sikojen kuljettamiseksi valvontavyöhykkeellä 

  

Eläintautilain 38 §:n nojalla voidaan myöntää lupa poiketa 27 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta sikojen kuljetta-

miseksi valvontavyöhykkeen ulkopuolelta valvontavyöhykkeelle.  

 

Kun vähintään 30 vuorokautta on kulunut alkudesinfektiosta ja tarvittavasta vektoreiden torjunnasta pitopaikassa, jossa 

afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, eläintautilain 38 §:n nojalla voidaan tämän asetuksen 22 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty-

jen edellytysten täyttyessä myöntää lupa poiketa 27 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta sikojen kuljettamiseksi val-

vontavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta:  

1) teurastettavaksi luvassa nimettävään, suoja- tai valvontavyöhykkeellä tai erityisestä syystä muualla sijaitsevaan 

teurastamoon;  

2) lopetettavaksi laitokseen, jossa ne lopettamisen jälkeen käsitellään siten, ettei siitä aiheudu afrikkalaisen sikaru-

ton leviämisen vaaraa; tai  

3) muihin suoja- tai valvontavyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin.  

 

Jos pitopaikassa on sovellettu erityisen tehokasta näytteidenotto-ohjelmaa, jonka avulla afrikkalaisen sikaruton esiintymi-

nen on voitu sulkea pois, voidaan 2 momentissa säädetty määräaika lyhentää 21 vuorokaudeksi.  

 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tapauksissa, 

joissa valvontavyöhykkeellä on todettu tartuntaa useammassa kuin yhdessä pitopaikassa, edellyttäen, että vähintään 30 

vuorokautta on kulunut vyöhykkeen perustamisesta ja sikojen siirtäminen on välttämätöntä niiden hyvinvointiin tai mui-

hin sikojen pitoon liittyvien ongelmien välttämiseksi.  

  

Kuljetus voidaan aloittaa vasta, kun kunnaneläinlääkäri on sinetöinyt kuljetusajoneuvon tai se on sinetöity hänen valvon-

nassaan. 

 

30 § 

 

Sikojen teurastus sekä lihan tunnistusmerkintä, käsittely ja käyttö valvontavyöhykkeellä 

  

Valvontavyöhykkeen ulkopuolelta suoraan teurastettaviksi siirretyistä sioista saadun lihan sekä siitä saatujen tuotteiden 

osalta sovelletaan, mitä 24 §:n 2 momentissa säädetään.  

 

Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla teurastettaviksi kuljetettujen sikojen teurastamisen sekä sioista 

saadun lihan käsittelyn ja merkitsemisen osalta on määrättävä noudatettavaksi, mitä 23 §:ssä säädetään suojavyöhyk-

keellä kuljetettavien sikojen teurastuksesta sekä lihan käsittelystä ja merkitsemisestä.  

 

32 § 

 

Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton vuoksi perustettava väliaikainen rajoitusvyöhyke sekä sillä 

sovellettavat toimenpiteet ja kiellot 

 

Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle, jolla riski tau-

din esiintymisestä ja leviämisestä on suuri, perustetaan eläintautilain 33 §:n nojalla viipymättä väliaikainen rajoitusvyö-

hyke. 

  

Eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä on:  

 
1) määrättävä kunnaneläinlääkäri tarkastamaan 3 km säteellä tautitapauksesta sijaitsevat sikojen pitopaikat aluehal-

lintoviraston laatiman pitopaikkaluettelon perusteella sekä tarkastuksen yhteydessä tarkastamaan sikojen merkin-

nät ja eläinluettelot ja ottamaan tarvittaessa näytteitä afrikkalaisen sikaruton varalta 
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2) määrättävä vyöhykkeellä sijaitsevista sikojen pitopaikoista vastuussa olevat toimijat seuraamaan sikojen tervey-

dentilaa ja ilmoittamaan kuolleista ja sairastuneista sioista kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle ja mää-

rättävä aluehallintovirasto järjestämään tarvittavat näytteenotot sikojen pitopaikoissa afrikkalaisen sikaruton va-

ralta; 

3) määrättävä sikojen pitäjät pitämään luetteloa pitopaikoissa käyvistä henkilöistä pois lukien teurastamot, rajatar-

kastusasemat ja muut erityiset pitopaikat kuten eläintarhat; 

 

4) määrättävä kunnaneläinlääkäri tarvittaessa tarkastamaan myös muut väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitse-

vat sikojen pitopaikat aluehallintoviraston laatiman pitopaikkaluettelon perusteella sekä tarkastuksen yhteydessä 

tarkastamaan sikojen merkinnät ja eläinluettelot ja ottamaan tarvittaessa näytteitä afrikkalaisen sikaruton varalta; 

 

5) kiellettävä sikojen siirtäminen väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevaan pitopaikkaan tai sieltä pois; 

6) määrättävä pitopaikoista vastuussa olevat toimijat pitämään sikoja eläinsuojissa tai muutoin eristettyinä luonnon-

varaisista villisioista;  

7) kiellettävä luonnonvaraisesta villisiasta saadun lihan ja saatujen käsittelemättömien sivutuotteiden ja villisian 

osien tuominen väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin; 

8) kiellettävä materiaalien ja välineiden sekä rehujen ja kuivikkeiden, jotka voivat olla afrikkalaisen sikaruton vi-

ruksen saastuttamia, tuominen väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin sikojen pitopaikkoihin tai vieminen 

vyöhykkeen ulkopuolella oleviin sikojen pitopaikkoihin; 

9) määrättävä sikojen pitopaikoissa käyvät henkilöt pukeutumaan vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suoja-

vaatteisiin, vaihtamaan jalkineensa eläinsuojien sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojissa käytet-

tävien jalkineiden ja eläinsuojien ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa sekä pesemään ja 

desinfioimaan kätensä eläinsuojaan tullessaan ja sieltä poistuessaan; 

10) määrättävä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita varaamaan mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfek-

tioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin sekä toteuttamaan pitopaikan sisään- ja uloskäyntien asianmukai-

nen desinfiointi;  

  

11) kiellettävä sikojen sperman, alkioiden ja munasolujen sekä sioista peräisin olevien sivutuotteiden siirtäminen vä-

liaikaisen rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelle; 

12) määrättävä, että ajoneuvot, joita käytetään väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä pidettyjen sikojen kuljettamiseen 

poikkeusluvalla tai mainituista sioista saatujen sivutuotteiden kuljettamiseen, puhdistetaan ja desinfioidaan välit-

tömästi kunkin kuljetuksen jälkeen, ja että liikenteenharjoittaja säilyttää suoritettua puhdistusta ja desinfiointia 

koskevat todisteet ajoneuvossa; 

13) kiellettävä luonnonvaraisten villisikojen sekä niistä saadun tuoreen lihan ja siitä saatujen raakalihavalmisteiden ja 

lihavalmisteiden siirtäminen väliaikaisen rajoitusvyöhykkeen sisällä sekä vyöhykkeen ulkopuolelle; 

14) kiellettävä muun kuin 13 kohdassa tarkoitetun sianlihan sekä siitä saatujen raakalihavalmisteiden ja lihavalmis-

teiden siirtäminen Suomen ulkopuolelle, jos liha tai valmisteet on tuotettu väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä 

sijaitsevassa laitoksessa tai saatu väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä pidetyistä sioista ja jos niille ei ole tehty liit-

teessä 1 mainittua käsittelyä; 

15) määrättävä, että muu kuin 13 kohdassa tarkoitettu sianliha sekä siitä saadut raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet, 

joita ei saa toimittaa Suomen rajojen ulkopuolelle, merkitään liitteen 3 mukaisella erityisellä terveys- tai tunnis-

tusmerkillä. 

 

Ruokaviraston on lisäksi määrättävä aluehallintovirasto huolehtimaan, että kaikki väliaikaisella rajoitusvyöhyk-

keellä ammutut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraiset villisiat tutkitaan ja että niistä otetaan näytteitä afrikkalai-

sen sikaruton varalta. Ruokaviraston on lisäksi määrättävä aluehallintovirasto huolehtimaan luonnonvaraisten 

villisikojen ruhojen hävittämisestä tavalla, josta ei aiheudu afrikkalaisen sikaruton leviämisen vaaraa.  

 

 

Aluehallintovirasto voi eläintautilain 38 §:n nojalla myöntää luvan poiketa 2 momentissa tarkoitetusta kiellosta.  Lupaa ei 

saa kuitenkaan myöntää 14 tai 15 kohdassa tarkoitetusta kiellosta tai velvoitteesta eikä sikojen taikka niiden sperman, 

alkioiden tai munasolujen toimittamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. 
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Väliaikainen rajoitusvyöhyke lakkautetaan 33 §:ssä tarkoitetun rajoitusvyöhykkeen perustamisen yhteydessä tai kun 2 

momentin 1 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetut tarkastukset, tutkimukset ja toimenpiteet on tehty eikä ole syytä epäillä 

afrikkalaista sikaruttoa esiintyvän alueella.  

 

33 § 

 

Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton vuoksi perustettava rajoitusvyöhyke 

  

Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle perustetaan 

eläintautilain 33 §:n nojalla rajoitusvyöhyke, johon sovelletaan tämän luvun sekä 9 a luvun säännöksiä. Rajoitusvyöhyke 

jaetaan taudin leviämiseen liittyvän riskin mukaisesti I ja II osaan siten, että II osa on suuremman riskin alue.   

  

Jos vyöhykkeellä on alueita, joilla afrikkalaista sikaruttoa esiintyy pitopaikassa pidettävissä sioissa tai joille tauti on vaa-

rassa levitä niistä, rajoitusvyöhykkeestä erotetaan myös kyseiset alueet kattava III osa. Siltä osin kuin kyseiset alueet si-

jaitsevat myös 4 luvun säännösten mukaisesti perustetulla suoja- tai valvontavyöhykkeellä ja 4―8 luvussa tarkoitetut 

kiellot, ehdot, rajoitukset ja toimenpiteet ovat ristiriidassa tässä luvussa ja 9 a luvussa tarkoitettujen kieltojen, ehtojen, 

rajoitusten ja toimenpiteiden kanssa, Ruokaviraston on määrättävä, että alueilla on noudatettava kielloista, ehdoista, ra-

joituksista ja toimenpiteistä tiukimpia.  

  

34 § 

 

Rajoitusvyöhykettä koskevat toimenpiteet ja kiellot 

  

Eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä on:  

1) määrättävä vyöhykkeellä sijaitsevista sikojen pitopaikoista vastuussa olevat toimijat seuraamaan sikojen terveydenti-

laa ja ilmoittamaan kuolleista ja sairastuneista sioista kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle ja määrättävä 

aluehallintovirasto järjestämään tarvittavat näytteenotot sikojen pitopaikoissa afrikkalaisen sikaruton varalta; 

2) määrättävä sikojen pitäjät pitämään luetteloa pitopaikoissa käyvistä henkilöistä pois lukien teurastamot, rajatarkas-

tusasemat ja muut erityiset pitopaikat kuten eläintarhat  

3) määrättävä pitopaikoista vastuussa olevat toimijat pitämään sikoja eläinsuojissa tai muutoin eristettyinä luonnonva-

raisista villisioista; 

4) kiellettävä luonnonvaraisesta villisiasta saadun lihan ja saatujen käsittelemättömien sivutuotteiden ja villisian osien 

tuominen rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin; 

5) kiellettävä materiaalien ja välineiden sekä rehujen ja kuivikkeiden, jotka voivat olla afrikkalaisen sikaruton viruksen 

saastuttamia, tuominen rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin; 

 

6) määrättävä sikojen pitopaikoissa käyvät henkilöt pukeutumaan vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaat-

teisiin, vaihtamaan jalkineensa eläinsuojien sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojissa käytettävien 

jalkineiden ja eläinsuojien ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa sekä pesemään ja desinfioi-

maan kätensä eläinsuojaan tullessaan ja sieltä poistuessaan; 

 

7)  määrättävä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita varaamaan mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektio-

altaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin sekä toteuttamaan pitopaikan sisään- ja uloskäyntien asianmukainen 

desinfiointi;  

8) määrättävä, että ajoneuvot, joita käytetään rajoitusvyöhykkeellä pidettyjen sikojen tai niistä saatujen sivutuotteiden 

kuljettamiseen, puhdistetaan ja desinfioidaan välittömästi kunkin kuljetuksen jälkeen, ja että liikenteenharjoittaja 

säilyttää suoritettua puhdistusta ja desinfiointia koskevat todisteet ajoneuvossa; 

9) kiellettävä luonnonvaraisten villisikojen sekä niistä saadun tuoreen lihan ja siitä saatujen raakalihavalmisteiden ja 

lihavalmisteiden siirtäminen rajoitusvyöhykkeen osasta muualle Suomeen; 

10) kiellettävä 9 kohdassa mainitun lihan ja valmisteiden käyttämisen ihmisravinnoksi, lukuun ottamatta vyöhykkeen I 

osassa ammuttujen villisikojen ruhojen käyttämistä metsästäjän omassa taloudessa sen jälkeen, kun ruhot on tutkittu 

afrikkalaisen sikaruton varalta kielteisin tuloksin; 
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11) määrättävä, että muu kuin 9 kohdassa tarkoitettu sianliha sekä siitä saadut raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet, jotka 

on tuotettu rajoitusvyöhykkeen II tai III osassa tai mainitusta osasta peräisin olevista sioista ja joita saa toimittaa ko-

timaan markkinoille mutta ei Suomen rajojen ulkopuolelle, merkitään liitteen 3 mukaisella erityisellä terveys- tai 

tunnistusmerkillä; 

12) määrättävä, että vain vyöhykkeen osan sisäiseen käyttöön kelpaavaa muuta kuin 9 kohdassa tarkoitettua sianlihaa 

sekä siitä saatuja raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita saa saattaa markkinoille vain, jos se merkitään muulla kuin 

liitteen 3 mukaisella komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 16 artiklassa tarkoitetulla erityisellä terveys- 

tai tunnistusmerkillä, sekä määrättävä merkin muodosta.  

 

Päätöksellä on myös määrättävä aluehallintovirasto huolehtimaan, että kaikki rajoitusvyöhykkeen osassa II ja III ammu-

tut ja rajoitusvyöhykkeen osassa I, II tai III kuolleena löydetyt luonnonvaraiset villisiat tutkitaan ja että niistä otetaan 

näytteitä afrikkalaisen sikaruton varalta. Rajoitusvyöhykkeen osassa I aluehallintoviraston on huolehdittava, että kaikista 

ammutuista luonnonvaraista villisioista otetaan näyteitä afrikkalaisen sikaruton varalta. 

  

Päätöksellä on myös määrättävä aluehallintovirasto huolehtimaan kaikkien rajoitusvyöhykkeen II ja III osassa ammuttu-

jen ja kuolleena löydettyjen luonnonvaraisten villisikojen ruhojen sekä niiden rajoitusvyöhykkeen I osassa ammuttujen 

tai löydettyjen luonnonvaraisten villisikojen ruhojen, joissa afrikkalaista sikaruttoa todetaan, hävittämisestä tavalla josta 

ei aiheudu afrikkalaisen sikaruton leviämisen vaaraa.  

  

34 a § 

 

Kielto siirtää sikoja rajoitusvyöhykkeen II ja III osan ulkopuolelle 

  

Eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä on kiellettävä sikojen siirtäminen rajoitusvyöhykkeen II tai III osasta sen 

ulkopuolelle.  

 

Eläintautilain 38 §:n nojalla voidaan myöntää lupa poiketa 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta sellaisten sikojen siirtä-

miseksi vyöhykkeen II osasta muualle Suomeen: 

1) jotka ovat olleet pitopaikassaan vähintään siirtoa edeltävien 30 vuorokauden ajan tai syntymästään saakka; 

2) joiden pitopaikkaan ei ole tuotu siirtoa edeltäneiden 30 vuorokauden aikana sikoja rajoitusvyöhykkeen II tai III 

osasta; sekä 

3) jotka täyttävät komission täytäntöönpanopäätöksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisia tutkimuksia koskevat edelly-

tykset tai joiden pitopaikka täyttää mainitun artiklan 3 kohdan mukaiset edellytykset.  

 

Jos siat siirretään välittömästi teurastettaviksi, 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on 

kuitenkin komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 3 b artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyminen. 

 

Eläintautilain 38 §:n nojalla voidaan myöntää lupa poiketa 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta:  

1) sikojen siirtämiseksi vyöhykkeen III osasta muualle Suomeen edellyttäen, että komission täytäntöönpanopäätök-

sen 2014/709/EU 3 a artiklan 1―4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen voidaan varmistaa; tai 

2) 2 momentissa tarkoitettujen sikojen siirtämiseksi vyöhykkeen III osasta muualle Suomeen välittömästi teurastet-

taviksi edellyttäen, että komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 4 artiklan 3―9 kohdassa säädettyjen 

lisäedellytysten täyttyminen voidaan varmistaa ja että sikojen teurastaminen vyöhykkeen III osassa sijaitsevassa 

komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 12 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa ei ole teuras-

tuskapasiteettiin liittyvistä syistä mahdollista.   

  

 

35 d § 

 

Kielto siirtää rajoitusvyöhykkeen II tai III osasta peräisin olevaa sianlihaa ja -lihavalmisteita maan rajojen ulkopuolelle 

 

Toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai muihin kuin jäsenvaltioihin ei saa siirtää sellaisista sioista saatua tuoretta 

lihaa tai siitä saatuja raakalihavalmisteita tai sianlihavalmisteita, joiden alkuperä- tai lähtöpitopaikka sijaitsee 33 §:ssä 

tarkoitetun rajoitusvyöhykkeen II tai III osassa.  
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Kielto ei kuitenkaan koske rajoitusvyöhykkeen II osasta peräisin tai lähtöisin olevista, 34 a §:n 2 tai 3 momentissa tarkoi-

tetulla poikkeusluvalla siirretyistä sioista saatua lihaa ja saatuja valmisteita.  

 

Kiellon estämättä saadaan lisäksi siirtää lihaa ja valmisteita: 

1) jotka on käsitelty liitteen 1 mukaisesti sekä kuljettamisen, käsittelyn ja varastoinnin aikana pidetty erillään li-

hasta ja valmisteista, jotka on saatu rajoitusvyöhykkeen II ja III osan ulkopuolella pidetyistä sioista; sekä 

2) joiden mukana on terveystodistus, ja unionin sisäiseen kauppaan tarkoitetun terveystodistuksen II osassa lukee: 

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 9 päi-

vänä lokakuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU mukainen valmiste.”  

 

Rajoitusvyöhykkeen II tai III osasta ei saa siirtää toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai muihin kuin jäsenvaltioihin 

myöskään sellaisista sioista saatua tuoretta lihaa tai siitä saatuja raakalihavalmisteita tai sianlihavalmisteita, joita on syn-

tymästään asti pidetty rajoitusvyöhykkeen II ja III osan ulkopuolella sijaitsevassa pitopaikassa, ellei lihaa tai tuotteita ole 

tuotettu, varastoitu ja käsitelty laitoksessa, jonka aluehallintovirasto on hyväksynyt komission täytäntöönpanopäätöksen 

2014/709/EU 12 artiklan mukaisesti eläintautilain 85 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla.  

  

_______ 

 

Tämä asetus tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  .   

 

Helsingissä  päivänä kuuta 20 

 

Ministeri 

 

Neuvotteleva virkamies 
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Liite 2 

 

 

Käsiteltäväksi toimitettavan lihan terveys- ja tunnistusmerkkiä koskevat vaatimukset  

 

 

 

1. Tuoreessa lihassa käytetään asetuksen EU 2019/627 art. 48 ja liitteen II mukaista terveysmerkkiä, johon on lisätty 

kaksi ristiin kulkevaa suoraa viivaa, jotka leikkaavat toisensa keskellä soikiota siten, että soikiossa olevat tiedot eivät 

peity. 

 

2. Jos liha on leikattu siten, että 1 momentissa säädetty leima ei näy lähetettävässä erässä, lihan kääreessä ja siihen yhdis-

tettävissä asiakirjoissa tulee olla tunnistusmerkki, joka muodoltaan vastaa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Tunnistus-

merkin on oltava luettava, pysyvä ja laadittu helposti luettavin kirjaimin.   
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Liite 3 

 

 

Vain kotimaan kauppaan kelpaavan lihan ja lihavalmisteiden erityistä terveys- ja tunnistusmerkkiä koskevat vaa-

timukset  

 

Erityisen terveys- tai tunnistusmerkin tulee olla suorakaiteen muotoinen.  

 

Seuraavien tietojen on oltava siinä täysin luettavassa muodossa: 

- yläosassa FINLAND tai ISO-koodi FI suuraakkosin 

- sen alla teurastamon hyväksymisnumero 

- alaosassa kirjainyhdistelmä EY  

 

Terveysmerkin on oltava kooltaan vastaava kuin liitteessä 2 tarkoitettu terveysmerkki. Tunnistusmerkin on oltava luet-

tava, pysyvä ja laadittu helposti luettavin kirjaimin. Sen on oltava selvästi esillä (toimivaltaisia viranomaisia varten). 
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om ändring av jord‐  och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest 

 

 

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest (10/14) 5, 13, 19, 22, 23, 24, 

26, 29, 30, 32–34 a och 35 d § samt bilaga 2, av dem 32–34 a och 35 d § sådana de lyder i förordning 12/16, samt 

fogas till förordningen en ny bilaga 3 som följer: 

  

 

 

 

5 §  

  

Åtgärder på djurhållningsplatser från eller till vilka sjukdomen kan ha spridits  

  

Om de orsaker som framkommit i undersökningar som gäller möjliga smittkällor enligt 22 § 3 mom. i lagen om djursjuk-

domar eller övriga orsaker räcker som grund för en formell misstanke om djursjukdom på sådana spårade djurhållnings-

platser från eller till vilka afrikansk svinpest kan ha spridits, ska ett beslut om åtgärder för att förhindra spridning av sjuk-

dom enligt 23 § i lagen om djursjukdomar fattas. På beslutet och dispens från det ska 4 § i denna förordning tillämpas. 

  

Om sannolikheten för smitta på djurhållningsplatsen är stor, kan Livsmedelsverket bestämma att svinen på djurhållnings-

platsen ska avlivas med stöd av 26 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar på basis av en formell misstanke om djursjuk-

dom. Det ska bestämmas att det för epidemiologiska undersökningar ska tas prover på djur som ska avlivas.  

 

 

13 §  

  

Afrikansk svinpest eller formell misstanke om afrikansk svinpest på slakterier  

  

Om det förekommer misstanke om eller konstateras afrikansk svinpest på ett slakteri, ska man vid de undersökningar 

som avses i 22 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren 

på de djurhållningsplatser från vilka svinen transporterats. 

  

Med avvikelse från vad som bestäms i 4 §, riktas mot slakteriet ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar genom 

vilket förflyttning av djur till och från slakteriet förbjuds. Beslutet ska med avvikelse från 10 § upphävas när det har gått 

24 timmar efter det att rengörings- och desinfektionsåtgärderna har slutförts på djurhållningsplatsen i fråga.  

  

På slakterier tillämpas inte vad som i 9 § föreskrivs om återinsättning och undersökning av nya djur.  
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19 § 

 

Åtgärder inom skyddszoner för att förhindra spridning av smitta 

 

Inom skyddszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar bestämmas  

1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna inom zonen ska övervaka 

hälsotillståndet hos svinen och underrätta kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som 

har dött eller insjuknat,  

2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska använda särskilda skyddskläder för djurhållningsplat-

sen i fråga, byta skodon i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som 

används inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts samt tvätta och desinficera händerna när de 

kommer in i djurstallarna och går ut därifrån,  

3) att aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska se till att det finns en desinficeringsbassäng för desinfi-

cering av skodon och en möjlighet att tvätta och desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhåll-

ningsplatsen desinficeras på tillbörligt sätt,  

4) att det är förbjudet för fordon som har använts för transport av svin att lämna zonen innan de har rengjorts och 

desinficerats,  

5) att regionförvaltningsverket ska sörja för att skyldigheterna i fråga om desinficering av fordon iakttas inom zo-

nen och att nödvändiga tilläggsåtgärder i fråga om desinficering genomförs, 

6) att regionförvaltningsverket ska sörja för att alla viltlevande vildsvin som har skjutits eller påträffats döda inom 

zonen undersöks med tanke på afrikansk svinpest, samt 

7) att biprodukter ska behandlas eller bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av afrikansk svin-

pest. 

22 § 

 

Transport av svin från en djurhållningsplats inom en skyddszon  

  

När det har gått minst 40 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga bekämpningen av vektorer på 

den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har konstaterats, kan regionförvaltningsverket med stöd av 38 § i lagen om 

djursjukdomar ge dispens från förbudet enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin från en djurhållningsplats 

inom en skyddszon 

1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom restriktionszonen eller av särskilda skäl 

till ett slakteri någon annanstans, 

2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att det inte medför risk för sprid-

ning av afrikansk svinpest, eller 

3) till andra djurhållningsplatser inom övervakningszonen. 

 

Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp av vilket förekomsten av afri-

kansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som anges i 1 mom. förkortas till 30 dygn. 

 

Beviljande av dispens förutsätter 

1) att kommunalveterinären har utfört en klinisk undersökning av svinen på djurhållningsplatsen och i samband 

med detta mätt deras kroppstemperatur, 

2) att kommunalveterinären har kontrollerat märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren, samt 

3) att man vid undersökningarna inte har funnit tecken på att afrikansk svinpest förekommer på djurhållningsplat-

sen eller brister i märkningarna av djuren eller förteckningarna över djuren.  

  

Dispens som avses i 1 mom. kan under de förutsättningar som anges i 3 mom. beviljas även i sådana fall att smitta har 

konstaterats på flera än en djurhållningsplats inom skyddszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn från 

det att zonen inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande eller för att und-

vika andra problem med svinhållningen.  
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Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under 

hans eller hennes övervakning. 

 

23 § 

 

Slakt av svin som transporteras med stöd av dispens samt behandling och märkning av kött 

 

Regionförvaltningsverket informerar den myndighet som övervakar slakteriet om beviljandet av sådan dispens för slakt-

transport som avses i 22 §, och myndigheten informerar regionförvaltningsverket när svinen har anlänt. Dessa svin ska 

hållas och slaktas avskilda från andra svin. Vid besiktning av svinen ante mortem och post mortem ska särskild uppmärk-

samhet fästas vid eventuella tecken på afrikansk svinpest. Från slaktade och avlivade svin ska ett tillräckligt antal prover 

tas med tanke på afrikansk svinpest.  

 

Kött från svin som med stöd av dispens enligt 22 § transporterats för slakt från en djurhållningsplats inom en skyddszon 

ska förses med märkning i enlighet med bilaga 2 och behandlas i enlighet med bilaga 1. Kött ska under den tid köttet 

transporteras, behandlas och lagras hållas avskilt från kött från områden utanför skyddszonen, tills det har behandlats. 

Om köttet sänds för behandling till en annan anläggning ska försändelsen förseglas. 

 

24 § 

 

Transport av svin från områden utanför skyddszoner till skyddszoner för slakt 

  

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan, om Europeiska unionens lagstiftning tillåter det, ges dispens från förbu-

det enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin från områden utanför en skyddszon till ett slakteri inom en 

skyddszon för omedelbar slakt. 

 

När denna zon finns inom en i 33 § avsedd restriktionszon som inrättats på grund av konstaterad sjukdom hos viltlevande 

vildsvin får kött från svin som förflyttats med stöd av dispens samt köttberedningar, köttprodukter och andra produkter 

som består av eller innehåller kött från dessa svin släppas ut endast på den inhemska marknaden, förutsatt att köttet eller 

produkterna uppfyller kraven i artikel 12a i kommissionens genomförandebeslut om djurhälsoåtgärder för att bekämpa 

afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (2014/709/EU, nedan 

kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU). 

 

26 § 

 

Åtgärder inom övervakningszoner för att förhindra spridning av smitta 

 

Inom övervakningszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar bestämmas  

1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna inom zonen ska övervaka 

hälsotillståndet hos svinen och underrätta kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som 

har dött eller insjuknat, 

2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska använda särskilda skyddskläder för djurhållningsplat-

sen i fråga, byta skodon i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som 

används inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts samt tvätta och desinficera händerna när de 

kommer in i djurstallarna och går ut därifrån, 

3) att aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska se till att det finns en desinficeringsbassäng för desinfi-

cering av skodon och en möjlighet att tvätta och desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhåll-

ningsplatsen desinficeras på tillbörligt sätt, 

4) att det är förbjudet för fordon som har använts för transport av svin att lämna zonen innan de har rengjorts och 

desinficerats, 

5) att regionförvaltningsverket ska sörja för att alla viltlevande vildsvin som har skjutits eller påträffats döda inom 

zonen undersöks med tanke på afrikansk svinpest, samt  

6) att biprodukter ska behandlas eller bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av afrikansk svin-

pest. 
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29 § 

 

Dispens för transport av svin inom en övervakningszon 

  

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får dispens ges från förbudet enligt 27 § 1 mom. när det gäller att transpor-

tera svin från områden utanför en övervakningszon till övervakningszonen.  

 

När det har gått minst 30 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga bekämpningen av vektorer på 

den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har konstaterats kan det, när förutsättningarna i 22 § 2 och 3 mom. i denna 

förordning är uppfyllda, med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ges dispens från förbudet enligt 27 § 1 mom. när det 

gäller att transportera svin från en djurhållningsplats inom en övervakningszon  

1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom skydds- eller övervakningszonen eller 

av särskilda skäl till ett slakteri någon annanstans,  

2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att det inte medför risk för sprid-

ning av afrikansk svinpest, eller  

3) till andra djurhållningsplatser inom skydds- eller övervakningszonen.  

 

Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp av vilket förekomsten av afri-

kansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som anges i 2 mom. förkortas till 21 dygn.  

 

Dispens som avses i 2 mom. kan under de förutsättningar som anges i 2 mom. beviljas även i sådana fall att smitta har 

konstaterats på fler än en djurhållningsplats inom övervakningszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn 

från det att zonen inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande eller för att 

undvika andra problem med svinhållningen.  

  

Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under 

hans eller hennes övervakning. 

 

30 § 

 

Slakt av svin samt identifieringsmärkning, behandling och användning av kött inom en övervakningszon 

  

I fråga om kött och produkter från svin som förflyttas för direkt slakt från områden utanför en övervakningszon tillämpas 

24 § 2 mom.  

 

I fråga om slakt av svin som med stöd av dispens enligt 29 § 2 mom. transporterats för slakt samt behandling och märk-

ning av kött från sådana svin ska det bestämmas att det som i 23 § gäller slakt av svin som transporteras inom skyddszo-

nen samt behandling och märkning av kött ska iakttas.  

 

32 § 

 

Inrättande av en tillfällig restriktionszon på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin samt åtgär-

der och förbud som ska gälla inom zonen 

 

På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest har konstaterats hos viltlevande vildsvin och där risken för 

att sjukdomen förekommer och sprids är stor ska det med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar utan dröjsmål inrättas 

en tillfällig restriktionszon. 

  

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska  

 
1) kommunalveterinären åläggas att inspektera de djurhållningsplatser för svin som är belägna inom en radie på 3 

kilometer från sjukdomsfallet enligt regionförvaltningsverkets förteckning över djurhållningsplatser samt i sam-

band med inspektionen kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren och vid behov ta 

prover med tanke på afrikansk svinpest, 
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2) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna inom zonen åläggas att övervaka 

hälsotillståndet hos svinen och underrätta kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som 

har dött eller insjuknat och regionförvaltningsverket åläggas att ordna behövliga provtagningar med tanke på afri-

kansk svinpest på djurhållningsplatser för svin, 

3) svinhållare åläggas att föra en förteckning över personer som besöker djurhållningsplatserna, med undantag av 

slakterier, gränskontrollstationer och andra särskilda djurhållningsplatser såsom djurparker, 

4) kommunalveterinären vid behov åläggas att inspektera även sådana andra djurhållningsplatser för svin som är 

belägna inom den tillfälliga restriktionszonen enligt regionförvaltningsverkets förteckning över djurhållningsplat-

ser samt att i samband med inspektionen kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren och 

vid behov ta prover med tanke på afrikansk svinpest, 

5) det förbjudas att svin förflyttas till eller från en djurhållningsplats inom den tillfälliga restriktionszonen, 

6) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att hålla svinen i djurstallar eller i övrigt isolerade från 

viltlevande vildsvin, 

7) det förbjudas att kött och obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin och delar av vildsvin förs in till djur-

hållningsplatser inom den tillfälliga restriktionszonen,  

8) det förbjudas att material och redskap samt foder och strö som kan vara kontaminerade med afrikanskt svinpest-

virus förs in till djurhållningsplatser för svin inom den tillfälliga restriktionszonen eller förs bort till djurhåll-

ningsplatser för svin utanför zonen, 

9) personer som besöker djurhållningsplatser för svin åläggas att använda särskilda skyddskläder för djurhållnings-

platsen i fråga, byta skodon i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon 

som används inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts samt tvätta och desinficera händerna när 

de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån, 

10) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att se till att det finns en desinficeringsbassäng för des-

inficering av skodon och en möjlighet att tvätta och desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhåll-

ningsplatsen desinficeras på tillbörligt sätt,  

11) det förbjudas att sperma, embryon och äggceller från svin samt biprodukter från svin förflyttas utanför den tillfäl-

liga restriktionszonen, 

12) det bestämmas att fordon som används för transport med stöd av dispens av svin som har hållits inom den tillfäl-

liga restriktionszonen eller transport av biprodukter från sådana svin rengörs och desinficeras omedelbart efter 

varje transport, och att transportören förvarar bevis på denna rengöring och desinfektion i fordonet, 

13) det förbjudas att viltlevande vildsvin och färskt kött, köttberedningar och köttprodukter från sådana svin förflytt-

tas inom och utanför den tillfälliga restriktionszonen, 

14) det förbjudas att annat än i 13 punkten avsett svinkött samt köttberedningar och köttprodukter förflyttas utanför 

Finland, om köttet eller produkterna har producerats i en anläggning inom en tillfällig restriktionszon eller härrör 

från svin som hållits inom en tillfällig restriktionszon och de inte har genomgått en sådan behandling som nämns 

i bilaga 1, 

15) det bestämmas att annat än i 13 punkten avsett svinkött samt köttberedningar och köttprodukter, vilka inte får 

levereras utanför Finlands gränser, ska märkas med ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke enligt bilaga 3. 

 

Livsmedelsverket ska dessutom ålägga regionförvaltningsverket att sörja för att alla viltlevande vildsvin som skjutits el-

ler påträffats döda inom den tillfälliga restriktionszonen undersöks och att det tas prover på dem medtanke på afrikansk 

svinpest. Livsmedelsverket ska dessutom ålägga regionförvaltningsverket att sörja för att bortskaffandet av kadavren av 

viltlevande vildsvin inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest. 

 

Regionförvaltningsverket kan med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ge dispens från förbudet i 2 mom. Dispens får 

dock inte beviljas från ett förbud eller en skyldighet som avses i 14 eller 15 punkten eller för leverans av svin eller 

sperma, embryon eller äggceller från svin utanför Finlands gränser. 

  

En tillfällig restriktionszon avvecklas i samband med att en restriktionszon som avses i 33 § inrättas eller när de inspekt-

ioner, undersökningar och åtgärder som avses i 2 mom. 1 punkten och 3 mom. har utförts och det inte finns någon anled-

ning att misstänka att afrikansk svinpest förekommer inom området.  
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33 § 

 

Inrättande av en restriktionszon på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin 

  

På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest har konstaterats hos viltlevande vildsvin ska det med stöd 

av 33 § i lagen om djursjukdomar inrättas en restriktionszon, på vilken bestämmelserna i detta kapitel och i 9 a kap. till-

lämpas. Restriktionszonen delas upp i del I och II enligt risken för spridning av sjukdomen. Del II är området med större 

risk. 

  

Om det inom zonen finns områden där afrikansk svinpest har konstaterats hos svin som hålls på en djurhållningsplats 

eller områden dit sjukdomen löper risk att spridas, avskiljs av restriktionszonen också del III som omfattar dessa områ-

den. Till den del dessa områden finns i en skyddszon eller övervakningszon som har inrättats enligt bestämmelserna i 4 

kap. och de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som avses i 4–8 kap. strider mot de förbud, villkor, begränsningar 

och åtgärder som avses i detta kapitel och i 9 a kap., ska Livsmedelsverket bestämma att de strängaste förbuden, villko-

ren, begränsningarna och åtgärderna ska iakttas inom områdena.  

  

34 § 

 

Åtgärder och förbud som gäller restriktionszoner 

  

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska  

1) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna inom zonen åläggas att övervaka 

hälsotillståndet hos svinen och underrätta kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har 

dött eller insjuknat och regionförvaltningsverket åläggas att ordna behövliga provtagningar med tanke på afrikansk 

svinpest på djurhållningsplatser för svin, 

2) svinhållare åläggas att föra en förteckning över personer som besöker djurhållningsplatserna, med undantag av slak-

terier, gränskontrollstationer och andra särskilda djurhållningsplatser såsom djurparker,  

3) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att hålla svinen i djurstallar eller i övrigt isolerade från vilt-

levande vildsvin, 

4) det förbjudas att kött och obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin och delar av vildsvin förs in till djurhåll-

ningsplatser inom restriktionszonen, 

5) det förbjudas att material och redskap samt foder och strö som kan vara kontaminerade med afrikanskt svinpestvirus 

förs in till djurhållningsplatser inom restriktionszonen, 

6) personer som besöker djurhållningsplatser för svin åläggas att använda särskilda skyddskläder för djurhållningsplat-

sen i fråga, byta skodon i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som an-

vänds inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts samt tvätta och desinficera händerna när de kommer 

in i djurstallarna och går ut därifrån, 

7)  aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att se till att det finns en desinficeringsbassäng för desinfi-

cering av skodon och en möjlighet att tvätta och desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhållnings-

platsen desinficeras på tillbörligt sätt,  

8) det bestämmas att fordon som används för transport av svin som har hållits inom restriktionszonen eller transport av 

biprodukter från sådana svin rengörs och desinficeras omedelbart efter varje transport, och att transportören förvarar 

bevis på denna rengöring och desinfektion i fordonet, 

9) det förbjudas att viltlevande vildsvin och färskt kött, köttberedningar och köttprodukter från sådana svin förflyttas 

från en del av restriktionszonen till andra delar av Finland, 

10) det förbjudas att i 9 punkten avsett kött och produkter används som livsmedel, med undantag av användning av 

slaktkroppar av vildsvin som skjutits i restriktionszon del I i jägarens eget hushåll efter det att slaktkropparna har 

undersökts med tanke på afrikansk svinpest med negativt resultat, 

11) det bestämmas att annat än i 9 punkten avsett svinkött, köttberedningar och köttprodukter som har producerats av 

svin i eller från restriktionszon del II eller III och som får levereras till den inhemska marknaden men inte utanför 

Finlands gränser, ska märkas med ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke enligt bilaga 3, 

12) det bestämmas att annat än i 9 punkten avsett svinkött, köttberedningar och köttprodukter som lämpar sig endast för 

användning inom en del av restriktionszonen får släppas ut på marknaden endast om det märks med ett annat än det i 
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bilaga 3 avsedda särskilda kontroll- eller identifieringsmärke som avses i artikel 16 i kommissionens genomförande-

beslut 2014/709/EU, samt bestämmas om märkets form.  

 

Genom beslutet ska regionförvaltningsverket också åläggas att sörja för att alla viltlevande vildsvin som skjutits i re-

striktionszon del II och III och som påträffats döda i restriktionszon del I, II eller III undersöks och att det tas prover på 

dem med tanke på afrikansk svinpest. Inom restriktionszon del I ska regionförvaltningsverket sörja för att det tas prover 

på alla skjutna viltlevande vildsvin med tanke på afrikansk svinpest. 

  

Genom beslutet ska regionförvaltningsverket också åläggas att sörja för att alla kadaver av viltlevande vildsvin som har 

skjutits eller påträffats döda i restriktionszon del II eller III samt de kadaver av viltlevande vildsvin som har skjutits eller 

påträffats i restriktionszon del I och hos vilka afrikansk svinpest konstateras bortskaffas på ett sätt som inte medför risk 

för spridning av afrikansk svinpest.  

  

34 a § 

 

Förbud mot förflyttning av svin utanför restriktionszon del II och III 

  

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att svin förflyttas utanför restriktionszon del II 

och III.  

 

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från förbudet enligt 1 mom. när det gäller svin som förflyttas 

från restriktionszon del II till andra delar av Finland och 

1) som har vistats på djurhållningsplatsen i minst 30 dygn före förflyttningen eller sedan födseln, 

2) till vars djurhållningsplats inga svin har förts in från restriktionszon del II eller III 30 dygn före förflyttningen, 

och 

3) som uppfyller kraven på undersökning enligt artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU 

eller vars djurhållningsplats uppfyller kraven enligt artikel 3.3 i beslutet.  

 

Om svinen förflyttas för omedelbar slakt, förutsätter beviljande av dispens enligt 2 mom. dock att kraven enligt artikel 3b 

i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls. 

 

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från förbudet enligt 1 mom. när det gäller  

1) att förflytta svin från restriktionszon del III till andra delar av Finland, förutsatt att det är möjligt att säkerställa 

att kraven enligt artikel 3a.1–3a.4 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls, eller 

2) att förflytta svin som avses i 2 mom. för omedelbar slakt från restriktionszon del III till andra delar av Finland, 

förutsatt att det är möjligt att säkerställa att de ytterligare kraven enligt artikel 4.3–4.9 i kommissionens genom-

förandebeslut 2014/709/EU uppfylls, och slakt av svin i en anläggning som finns inom restriktionszon del III 

och som har godkänts i enlighet med artikel 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU inte är möj-

lig av orsaker som hänför sig till slaktkapaciteten. 

  

 

35 d § 

 

Förbud mot förflyttning av svinkött och svinköttsprodukter utanför landets gränser från restriktionszon del II eller III 

 

Färskt kött, köttberedningar eller köttprodukter från svin vars ursprungliga djurhållningsplats eller avsändande djurhåll-

ningsplats finns inom restriktionszon del II eller III enligt 33 § får inte förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska 

unionen eller till stater utanför Europeiska unionen.  

  

Förbudet gäller dock inte kött och produkter från svin som kommer från restriktionszon del II och som förflyttats med 

stöd av dispens som avses i 34 a § 2 eller 3 mom.  

 

Trots förbudet får man också förflytta kött och produkter 
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1) som har behandlats i enlighet med bilaga 1 och som under transport, behandling och lagring har hållits avskilda 

från kött och produkter som härrör från svin som har hållits utanför restriktionszon del II och III, och 

2) som åtföljs av ett hälsointyg för handel inom unionen där följande text finns i del II: "Produkter i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa 

afrikansk svinpest i vissa medlemsstater."  

 

Från restriktionszon del II eller III får inte heller färskt kött, köttberedningar eller köttprodukter som härrör från svin som 

sedan födseln har hållits på en djurhållningsplats utanför restriktionszon del II och III förflyttas till andra medlemsstater i 

Europeiska unionen eller till stater utanför Europeiska unionen, om inte köttet eller produkterna har producerats, lagrats 

och behandlats i en anläggning som regionförvaltningsverket har godkänt i enlighet med artikel 12 i kommissionens ge-

nomförandebeslut 2014/709/EU med stöd av 85 § 2 mom. 3 punkten i lagen om djursjukdomar.  

  

_______ 

 

Denna förordning träder i kraft den                    20.   

 

Helsingfors, den    20 

 

 

Minister 

 

Konsultativ tjänsteman 
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Bilaga 2 

 

 

Krav på kontroll- och identifieringsmärke för kött som sänds för behandling  

 

 

 

1. På färskt kött används ett i artikel 48 och bilaga II i förordning (EU) 2019/627 avsett kontrollmärke med ett tillägg 

av två räta linjer som korsar varandra mitt i ovalen på ett sådant sätt att uppgifterna i ovalen fortfarande är fullt läs-

liga. 

2. Om köttet har styckats så att stämpeln enligt 1 mom. inte syns på det parti som ska sändas, ska köttets emballage och 

de handlingar som kan kopplas till det vara försedda med ett identifieringsmärke som till formen motsvarar kraven i 

1 punkten. Identifieringsmärket ska vara läsligt och outplånligt, och bokstäverna ska vara lätta att urskilja. 
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Bilaga 3 

 

 

Krav på särskilda kontroll- och identifieringsmärken för kött och köttprodukter som endast lämpar sig för inri-

keshandel  

 

Ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke ska vara rektangulärt.  

 

Märket ska innehålla följande information med fullt läsliga tecken: 

- i övre delen FINLAND eller ISO-koden FI med versaler 

- under den slakteriets godkännandenummer 

- i nedre delen bokstavskombinationen EG  

 

Kontrollmärket ska vara av samma storlek som det kontrollmärke som avses i bilaga 2. Identifieringsmärket ska vara läs-

ligt och outplånligt, och bokstäverna ska vara lätta att urskilja. Det ska vara väl synligt (för den behöriga myndigheten). 
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EHDOTUS MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI 

AFRIKKALAISEN SIKARUTON VASTUSTAMISESTA ANNETUN MAA- JA 

METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA  

 

 

Yleisperustelut  

Ehdotettu muutos 

 

Afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 

(10/14) ehdotetaan muutoksia.  

Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU, 

jäljempänä komission täytäntöönpanopäätös) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen 

täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. Muutoksilla täsmennettäisiin poikkeuksia lihan 

ja lihatuotteiden siirtoja koskevista kielloista, joita sovellettaisiin siinä tapauksessa, että 

afrikkalainen sikarutto tulisi Suomeen. Lisäksi selkeytettäisiin ja lievennettäisiin vaatimuksia, jotka 

koskevat lihan merkitsemistä erityisellä terveysmerkillä. Eräiden poikkeusten, jotka koskevat 

sikojen siirtämistä rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelle, soveltamistilanteita täsmennettäisiin komission 

täytäntöönpanopäätöksestä johtuen. 

Ehdotuksessa esitetään myös tiukennettavaksi säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisian 

lihan markkinoille saattamista alueilta, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sekä lihan 

käyttämistä ihmisravinnoksi näillä alueilla. Tiukennuksilla vähennettäisiin riskiä taudin leviämisestä 

villisioista kasvatettaviin sikoihin. Asetuksella myös lisättäisiin viranomaisten velvollisuuksia 

huolehtia mainituilla alueilla ammuttujen tai muutoin kuolleiden villisikojen ruhojen hävittämisestä 

turvallisella tavalla.  

Asetuksessa säädettyä tartunta-aluetta koskevia säännöksiä muutettaisiin. Tartunta-alueen sijasta 

perustettaisiin ensi vaiheessa väliaikainen rajoitusvyöhyke, joka sekä kokonsa että noudatettavien 

rajoitusten puolesta pitkälti vastaisi varsinaista, komission hyväksymistä edellyttävää 

rajoitusvyöhykettä. Väliaikaisesta rajoitusvyöhykkeestä erotettaisiin n. 3 km säteinen osa aivan 

välittömiä toimenpiteitä varten. 

Asetukseen tehtäisiin myös eräitä muita, pääosin teknisluonteisia muutoksia. 
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Ehdotuksen tausta ja yleisperustelut 

 

Afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta säädetään erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton 

torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton 

osalta annetussa neuvoston direktiivissä 2002/60/EY. Sen kansallista täytäntöönpanoa koskevat 

eläintautilaki (441/2013) sekä afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annettu maa- ja 

metsätalousministeriön asetus. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään toimenpiteistä 

tartunnan saaneissa pitopaikoissa sekä mm. direktiivin edellyttämien suoja- ja valvontavyöhykkeiden 

perustamisesta tartuntapaikan ympärille silloin, kun afrikkalaista sikaruttoa esiintyy kotieläiminä 

pidettävissä sioissa sekä tartunta-alueen perustamista, silloin kun afrikkalainen sikarutto esiintyy 

villisiassa. Nyt annettavassa asetuksessa tartunta-alue nimikkeenä korvattaisiin väliaikaisella 

rajoitusvyöhykkeellä.  

Komission täytäntöönpanopäätös säädettiin, kun afrikkalainen sikaruttoa alkoi levitä EU:n alueella 

vuonna 2014 erityisesti villisioissa. Päätöksen artikloissa säädetään toimenpiteistä ja kielloista, joita 

taudin leviämisen estämiseksi tulee toteuttaa niissä jäsenvaltioissa, joiden alueella afrikkalaista 

sikaruttoa esiintyy. Artikloihin on tehty päätöksen antamisen jälkeen useita muutoksia. 

Komission täytäntöönpanopäätöksessä edellytetään perustamaan villisikatartuntojen vuoksi 

rajoitusvyöhykkeitä, jotka jaetaan 3 osaan. Rajoitusvyöhykkeen osia I–III, joita koskevat eritasoiset 

toimenpiteet ja kiellot. Rajoitusvyöhykkeen osat I ja II perustetaan silloin, kun afrikkalaista sikaruttoa 

esiintyy vain luonnonvaraisissa villisioissa. Osa II on suuremman riskin alue, jonka rajat ovat 

lähempänä tartuntapaikkaa, ja osa I sitä ympäröivä puskurivyöhyke jossa rajoitukset ovat lievempiä. 

Rajoitusvyöhykkeen osa III perustetaan silloin, kun samalla alueella esiintyy tartuntaa sekä 

luonnonvaraisissa villisioissa että pidettävissä sioissa. Tältä alueelta sikojen ja niistä saatujen 

tuotteiden siirtoja rajoitetaan voimakkaammin kuin alueilta I ja II.  

Jos afrikkalainen sikarutto tulee pidettäviin sikoihin, sikalan siat lopetetaan ja sikala pestään ja 

desinfioidaan. Direktiivin mukaiset suoja- ja valvontavyöhykkeet perustetaan. Suoja- ja 

valvontavyöhykkeen lakkauttamisesta on säädetty direktiivissä ja tässä kansallisessa asetuksessa. 

Rajoitusvyöhykkeen osien III, II ja I lakkauttamisesta ei ole lainsäädäntöä vaan ohjeistus komission 

työdokumentissa doc. SANTE/7112/2015. Rajoitusvyöhykkeen osa III voidaan lakkauttaa 

aikaisintaan 12 kk kuluttua taudinpurkauksesta, kun taas suoja- ja valvontavyöhykkeet ovat voimassa 

vain 45 vrk tilan pesusta ja desinfioinnista.  Tämän ehdotuksen mukaan villisiassa todetun 

afrikkalaisen sikaruton tapauksen vuoksi perustettu väliaikainen rajoitusvyöhyke voidaan lakkauttaa, 

kun rajoitusvyöhykkeen osa II on perustettu. EU:n komissio hyväksyy rajoitusvyöhykkeen osat III, II 

ja I. Niissä maissa, joissa on afrikkalaista sikaruttoa, rajoitusvyöhykkeitten osien perustaminen on 

kestänyt 1-2kk. Väliaikainen rajoitusvyöhyke on nykyisen asetuksen ja direktiivin tartunta-aluetta 

vastaava ja mahdollistaa alueelliset toimenpiteet ennen rajoitusvyöhykkeitten III, II ja I osien 

perustamista. 

Afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen tehtiin 

asetuksella 12/16 muutoksia, joiden tarkoituksena oli sisällyttää taudin vastustamista koskeviin 

toimenpiteisiin myös edellä mainittujen I–III alueiden eli rajoitusvyöhykkeen I–III osien perustaminen 

ja näitä osia koskevat rajoitukset. Komission täytäntöönpanopäätöstä on kuitenkin tämän jälkeen 

muutettu mm. lihan ja lihatuotteiden siirtoa koskevien poikkeusten osalta. Komission 

täytäntöönpanopäätös on myös joidenkin lihaa ja lihatuotteita koskevien poikkeusten sekä lihan 

merkitsemistä koskevien vaatimusten osalta melko vaikeatulkintainen, ja tulkinnat ovat selkeytyneet 

vasta, kun päätöstä on sovellettu niissä jäsenvaltioissa, joissa tautia esiintyy.  

  



    3 (8) 

   
 

 
 

 

 

Asetuksen vaikutukset 

Ehdotetulla asetuksella ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. 

Ehdotukseen sisältyvien lihan siirtoja ja merkitsemistä koskevien vaatimusten täsmentäminen on 

omiaan selkeyttämään asetusta ja nykyistä paremmin mahdollistamaan lihateollisuuden 

varautuminen siihen tilanteeseen, että afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen. 

Merkitsemisvaatimusten lieventäminen helpottaisi niiden teurastamojen asemaa, jotka joutuisivat 

toimimaan rajoitusvyöhykkeellä. 

Luonnonvaraisen villisian lihan ja villisikatuotteiden kaupallisia siirtoja koskevien tiukennusten 

taloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ottaen huomioon mainittujen siirtojen vähäinen 

määrä.  

Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Ruokaviraston 

kanssa. Asiasta on 1.10.2019 järjestetty sidosryhmätilaisuus. Tilaisuudessa lihateollisuuden edustajat 

ovat toivoneet, että vain maan sisäiseen käyttöön kelpaavan lihan merkitsemisvaatimukset 

selkeytettäisiin etukäteen ja että kansallisella asetuksella mahdollisimman laajasti sallittaisiin 

komission täytäntöönpanoasetuksen mahdollistamat lihojen siirtorajoituksia koskevat poikkeukset, 

sillä kaikkea lihaan ei ole käytännössä mahdollista riittävällä tavalla kuumennuskäsitellä. 

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa lausuntopyynnön mukaan. 

 

Voimaantulo, soveltaminen ja siirtymäsäännökset 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan kesällä 2020  . 

 

 

Säännöskohtaiset perustelut   

 
5 § Toimenpiteet pitopaikoissa, joista tauti on voinut tarttua tai joihin se on voinut levitä.  

Pykälään korjattaisiin viittaus eläintautilain 22 §:n 3 momenttiin aikaisemman 2 momentin sijasta. 

 

13 § . Afrikkalaisen sikaruton virallinen eläintautiepäily tai todettu tartunta teurastamossa . 

Pykälässä muutettaisiin viite 22 §:n 3 momenttiin aikaisemman 2 momentin sijasta. 

19 §. Suojavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi. Pykälän 2 

kohta jaettaisiin kahdeksi eri kohdaksi. Pykälään lisättäisiin uusi 4 kohta, jonka mukaan 

suojavyöhykettä koskevassa Ruokaviraston päätöksessä olisi kiellettävä sikojen kuljetukseen 

käytettyjen ajoneuvojen siirtäminen suojavyöhykkeeltä pois ennen kuin ajoneuvot on puhdistettu ja 

desinfioitu. Asetuksen 17 §:ssä on säännöksiä kuljetusvälineiden desinfioinnista, mutta ehdotetun 

säännöksen katsotaan olevan niiden lisäksi tarpeen direktiivin 2002/60/EY riittävän täytäntöönpanon 

varmistamiseksi. Nykyistä 3 kohtaa, joka olisi ehdotuksen mukaan 5 kohta, väljennettäisiin siten, 

että ajoneuvojen desinfioinnin valvonta voitaisiin tehdä muuallakin kuin vyöhykkeen rajoilla. 

Pykälän uudeksi 6 kohdaksi lisättäisiin säännös, jonka mukaan aluehallintovirasto tulisi määrätä 

huolehtimaan, että, n kaikki suojavyöhykkeellä ammutut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraiset 
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villisiat tutkitaan ja niistä otetaan äytteitä afrikkalaisen sikarutonvaralta.. Vastaavat toimenpiteet 

tehdään asetuksen mukaan eläintautilain 30§ nojalla luonnonvaraisessa villisiassa todetun taudin 

vuoksi perustettavalla rajoitus vyöhykkeellä (osat III, II ja I) sekä väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä 

direktiivin mukaisesti.  

Uudeksi 7 kohdaksi lisättäisiin säännös sivutuotteiden hävittämisestä. 

22 §: Suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta lähtevät sikojen kuljetukset  

Pykälässä on 1 momentin 2) kohta jaettu 2) ja 3) kohdaksi.  

 

23 §. Poikkeusluvalla kuljetettavien sikojen teurastus sekä lihan käsittely ja merkintä. Pykälän 2 

momentissa, joka edellyttää, että suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta 22 §:n mukaisesti 

poikkeusluvalla teurastettavaksi kuljetetuista sioista saatu liha merkitään liitteen 2 mukaisella 

terveysmerkillä ja lähetetään liitteen 1 mukaiseen käsittelyyn, otettaisiin huomioon se mahdollisuus, 

että teurastetut ruhot toimitetaan jatkojalostukseen siten paloiteltuina, että ruhoihin tehdyt leimat 

eivät näy erässä. Momenttia ja liitettä 2 muutettaisiin siten, että leikatun lihan kääreessä ja sitä 

koskevissa asiakirjoissa tulisi olla muodoltaan terveysmerkkiä vastaavanlainen tunnistusmerkki. 

24 §. Sikojen kuljettaminen suojavyöhykkeen ulkopuolelta suojavyöhykkeelle teurastettavaksi. 

Pykälään lisättäisiin komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 12 a artiklan vuoksi uusi 2  

momentti, joka koskisi pykälän 1 mukaisella poikkeusluvalla suojavyöhykkeen ulkopuolelta 

suojavyöhykkeelle teurastettavaksi kuljetetuista sioista saadun lihan tai lihatuotteiden markkinoille 

saattamista.  

Muutos liittyy sen huomioon ottamiseen, että silloin kun afrikkalaista sikaruttoa esiintyy sekä 

luonnonvaraisissa villisioissa että pidettävissä sioissa, komission täytäntöönpanopäätöksen mukaiset 

alueet sekä afrikkalaisen sikaruton vastustamista koskevan neuvoston direktiivin 2002/60/EY 

mukaiset suoja- ja valvontavyöhykkeet ovat osin päällekkäisiä.  

Täytäntöönpanopäätöksen artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat, poiketen kiellosta, josta säädetään 

direktiivin 2002/99/EY 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, tietyin edellytyksin sallia sianlihan tai sitä 

sisältävien tuotteiden lähettämisen suoja- ja valvontavyöhykkeillä sijaitsevista teurastamoista, 

leikkaamoista ja lihantuotantolaitoksista. Edellytyksenä on, että siat, joista liha tai lihatuotteet on 

saatu, ovat peräisin rajoitusvyöhykkeen II ja III osien ulkopuolelta tai, jos ne tulevat II osasta, 

täyttävät täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 2 kohdan tai 3 artiklan 3 kohdan 

vaatimukset. Lisäksi edellytetään, että laitos on hyväksytty täytäntöönpanopäätöksen 12 artiklan 

mukaisesti ja että liha tai lihatuotteet merkitään täytäntöönpanopäätöksen 16 artiklan mukaisesti.  

Täytäntöönpanoasetuksen artikla on muotoiltu poikkeukseksi direktiivistä 2002/99/EY, jonka 

mukaan eläinperäisten tuotteiden on lähtökohtaisesti oltava peräisin eläimistä, jotka eivät tule tilalta, 

laitoksesta, alueelta tai alueen osasta, johon kohdistuu näihin eläimiin tai tuotteisiin sovellettavia 

liitteessä I tarkoitetuista säännöistä johtuvia rajoituksia eläinten terveydentilan vuoksi.  

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin komission täytäntöönpanopäätöksen 12 a artiklan vaatimuksiin 

viittaava erityinen säännös, jota sovellettaisiin niissä tapauksissa, kun vyöhykkeet ovat edellä 

kuvatulla tavalla päällekkäisiä. Näissä tapauksissa liha ja lihatuotteet voitaisiin saattaa markkinoille, 

mutta vain kotimaassa ja edellyttäen, että liha tai tuotteet täyttävät mainitun artiklan mukaiset 

vaatimukset. 

26 §. Valvontavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi. Pykälään 

tehtäisiin muutokset, jotka vastaavat suojavyöhykkeen osalta 19 §:ään ehdotettuja muutoksia. 

29 §. Poikkeuslupa sikojen kuljettamiseksi valvontavyöhykkeellä. Pykälän 3 ja 4 momentissa olevat 

viittaukset korjattaisiin siten, että ne kohdistuisivat pykälän 1 momentin mukaisten poikkeusten 

sijasta 2 momentin poikkeuksiin. Tämä on ollut pykälän alkuperäinen tarkoitus. 
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30 §. Sikojen teurastus sekä lihan tunnistusmerkintä, käsittely ja käyttö. Pykälään lisättäisiin 1 

momentiksi uusi säännös ehdotetun 24 §:n 2 ja 3 momentin soveltamisesta myös 

valvontavyöhykkeen ulkopuolelta suoraan teurastettaviksi siirretyistä sioista saadun lihaan sekä siitä 

saatuihin tuotteisiin. Muutos liittyy 24 §:n perusteluissa mainittuun komission 

täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 12 a artiklaan.  

Pykälän otsikosta poistettaisiin maininta poikkeusluvista, sillä ehdotettu uusi säännös ei 

valvontavyöhykkeen osalta liity poikkeuslupiin. Valvontavyöhykkeellä sikojen kuljettaminen 

vyöhykkeen ulkopuolelta vyöhykkeellä sijaitsevaan teurastamoon välittömästi teurastettavaksi ei 

nimittäin ole kiellettyä.  

Ehdotetun muutoksen vuoksi nykyinen 1 momentti siirtyisi 2 momentiksi. Momentissa olevaa 

viittausta täsmennettäisiin, jotta eläinten alkuperään perustuva ero 1 ja 2 momentin välillä olisi 

selvempi. 

32 §. Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton vuoksi perustettava väliaikainen 

rajoitusvyöhyke sekä sillä sovellettavat toimenpiteet ja kiellot. Voimassa oleva pykälä koskee 

luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton esiintymispaikan ympärillä olevalle 

alueelle perustettava, afrikkalaisen sikaruton torjuntaa koskevan neuvoston direktiivin 2002/60/EY 

15 artiklassa säädettyä tartunta-aluetta. Alueella on mm. asetettava sikatilat viralliseen valvontaan, 

toteutettava niillä tiettyjä bioturvaamistoimenpiteitä, kiellettävä sikojen siirrot sikatiloille ja niiltä 

pois sekä kiellettävä sikojen sekä niiden alkioiden ja sukusolujen toimittaminen alueelta unionin 

sisäiseen kauppaan. Direktiivissä ei määritellä tartunta-alueen kokoa. Tartunta-alue perustetaan 

voimassa olevan pykälän mukaan eläintautilain 32 §:n nojalla, mikä rajaa alueen kokoa, sillä 

eläintautilain mukaan tartunta-alue voi ulottua enintään kolmen kilometrin etäisyydelle taudin 

esiintymispaikasta. 

Komission täytäntöönpanopäätöksen edellyttämä alue II luonnonvaraisessa villisiassa todetun 

afrikkalaisen sikaruton esiintymispaikan ympärille perustetaan eläintautilain 33 §:n mukaisten 

rajoitusvyöhykettä koskevien säännösten nojalla. Rajoitusvyöhykkeen osa II:n perustaminen 

edellyttää kuitenkin käytännössä myös komission hyväksymistä, sillä alueiden asema vahvistetaan 

komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä. Tästä syystä rajoitusvyöhykkeen osa II koskevien 

säännösten soveltamisen alkamiseen kuuluu jonkin verran aikaa.  

Ehdotuksen mukaan direktiivissä säädettyä aluetta ei perustettaisi eläintautilain 32 §:n nojalla, vaan 

se perustettaisiin eläintautilain 33 §:n nojalla väliaikaiseksi rajoitusvyöhykkeeksi. Muutoksen myötä 

tautitapausta ympäröivällä alueella viipymättä toteutettavat rajoitustoimenpiteet voisivat 

mahdollisimman pitkälti olla yhteneviä komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisella alueella II 

toteutettavien toimien kanssa. Muutos lisäisi sääntelyn selkeyttä ja johdonmukaisuutta. 

Väliaikaisella rajoitusvyöhykkeellä noudattavia kieltoja ja rajoituksia koskevat poikkeukset 

perustuisivat kuitenkin toimivaltaisen viranomaisen tapauskohtaiseen harkintaan eivätkä komission 

täytäntöönpanopäätöksen mukaiseen aluetta II koskevaan hyvin yksityiskohtaiseen sääntelyyn. 

Tämä johtuu siitä, että täytäntöönpanopäätöksen mukaisten esimerkiksi lihan ja lihatuotteiden 

lähettämistä koskevien poikkeusten soveltaminen ei ole mahdollista ennen komissiolle toimitettavan 

hävittämissuunnitelman valmistumista.  

Väliaikainen rajoitusvyöhyke lakkautettaisiin 33 §:ssä tarkoitetun rajoitusvyöhykkeen perustamisen 

yhteydessä, mikä estäisi vyöhykemääräysten päällekkäisyyden. 

33 §. Luonnonvaraisessa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton vuoksi perustettava 

rajoitusvyöhyke. Pykälän 1 momentista poistettaisiin maininta tartunta-alueen sisältymisestä 

rajoitusvyöhykkeen II osaan.  

Pykälän 2 momentissa Elintarviketurvallisuusvirasto muutettaisiin Ruokavirastoksi. 
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34 §. Rajoitusvyöhykettä koskevat toimenpiteet ja kiellot. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 1 

kohdan mukaan rajoitusvyöhykkeellä tulee määrätä noudatettavaksi kieltoja ja toimenpiteitä, joista 

tartunta-alueen osalta säädetään 32 §:n 2 momentin 3–5 kohdassa. 3 kohta koskee velvollisuutta pitää 

sikoja eläinsuojissa tai muutoin eristettyinä luonnonvaraisista villisioista, 4 kohta luonnonvaraisesta 

villisiasta saadun lihan ja mm. villisian osien tuomista tartunta-alueella sijaitseviin pitopaikkoihin 

sekä 5 kohta sikojen pitopaikassa käyvien henkilöiden suojautumista ja puhdistautumista.  

Ehdotuksen mukaan mainituista velvollisuuksista ei enää jatkossa säädettäisi viittaussäännöksen 

muodossa, vaan velvollisuuksia koskevat säännökset lisättäisiin momenttiin sen 1–3 kohdaksi. 

Ehdotettu muutos kokoaisi rajoitusvyöhykettä koskevat säännökset yhteen ja siten osaltaan 

selkeyttäisi sääntelyä. 

Momentin nykyinen 2 kohta siirtyisi 4 kohdaksi. Momentin 3 kohta siirtyisi 5 kohdaksi, mutta 

samalla sitä rajattaisiin, jotta luonnonvaraisten villisikojen sekä niistä saadun tuoreen lihan ja siitä 

saatujen raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden siirtäminen muualle Suomeen olisi kiellettyä 

myös vyöhykkeen I osasta. Momentin 6 kohdaksi lisättäisiin säännös, jonka mukaan 

rajoitusvyöhykkeellä olisi kiellettävä myös villisianlihan ja sitä sisältävien valmisteiden käyttämisen 

ihmisravinnoksi, lukuun ottamatta vyöhykkeen I osassa ammuttujen villisikojen ruhojen käyttämistä 

metsästäjän omassa taloudessa sen jälkeen, kun ruhot on tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta 

kielteisin tuloksin. Luonnonvaraisen villisian kaupallinen merkitys Suomessa on vähäinen verrattuna 

riskiin, jonka luonnonvaraisissa villisioissa esiintyvä afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi maan 

sikateollisuudelle, mistä syystä ehdotetut tiukennukset ovat perusteltuja. 

Lihan ja lihatuotteiden merkitsemistä koskeva momentin 3 kohta siirtyisi 7 kohdaksi ja samalla siihen 

tehtäisiin muutoksia. Kohdasta ensinnäkin poistettaisiin maininta luonnonvaraisen villisian lihasta, 

sillä sitä saisi edellä mainittujen säännösehdotusten mukaan käyttää vain metsästäjän omassa 

taloudessa. Lisäksi komission täytäntöönpanopäätöstä koskevassa viittauksessa ei enää mainittaisi 

päätöksen koko nimeä, sillä se mainittaisiin jo aiemmin ehdotetussa 24 §:ssä. 

Kohdan olennaisin muutos olisi kuitenkin siinä, että komission täytäntöönpanopäätöksen 16 artiklan 

mukainen merkitsemisvaatimus kytkettäisiin sianlihaan ja siitä saatuihin valmisteisiin, jotka on 

tuotettu rajoitusvyöhykkeen II tai III osassa tai mainitusta osasta peräisin olevista sioista ja joita ei 

saa toimittaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Komission täytäntöönpanopäätöksen vaatimukset lihaa 

koskevien merkintöjen osalta ovat osin vaikeatulkintaisia siltä osin kuin on kysymys lihasta ja 

tuotteista, joita lähtökohtaisesti koskevat päätöksen mukaiset siirtokiellot, mutta joiden osalta 

kiellosta voidaan myöntää poikkeuksia. Säännöksiä on kuitenkin sovellettu jo pidempään monissa 

jäsenvaltioissa, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy luonnonvaraisissa villisioissa, ja tulkinnaksi 

on vahvistunut se, että 16 artiklan mukaista erityistä terveysmerkkiä ei vaadita sellaiseen lihaan tai 

sellaisiin tuotteisiin, joita saadaan poikkeusten nojalla siirtää toisiin jäsenvaltioihin.  

Kohdassa säädettäisiin vain kotimaankauppaan kelpaavaan lihaan ja lihavalmisteisiin lisättävän 

merkin muodosta komission täytäntöönpanopäätöksen vaatimuksia täsmällisemmin viittaamalla 

asetukseen lisättävään liitteen 3. Merkki olisi suorakaiteen muotoinen. 

Momentin 8 kohdaksi lisättäisiin uusi säännös, joka koskisi sellaista lihaa sekä sellaisia 

lihavalmisteita, joita ei saa saattaa rajoitusvyöhykkeeltä Suomen rajojen ulkopuolelle eikä edes 

kotimaan kauppaan, mutta jonka markkinointi vyöhykkeen osan sisällä olisi mahdollista. Tällaiseen 

lihaan ja tällaisiin valmisteisiin ei voitaisi käyttää liitteen 3 mukaista merkkiä, vaan siinä tapauksessa, 

että sitä haluttaisiin saattaa markkinoille vyöhykkeen osassa, se olisi merkittävä tavalla, josta 

määrättäisiin rajoitusvyöhykkeen perustamispäätöksessä. Komission täytäntöönpanopäätöksen 16 

artiklasta johtuu, että merkki ei voisi olla soikion muotoinen eikä sekoitettavissa EU-lainsäädännön 

mukaisiin normaaleihin terveys- tai tunnistusmerkintöihin.  

Pykälän 2 momentissa mainittaisiin tartunta-alueen sijasta rajoitusvyöhyke. Pykälän 3 momentissa 

laajennettaisiin aluehallintoviraston velvollisuutta huolehtia luonnonvaraisten villisikojen ruhojen 

hävittämisestä. Ehdotuksen mukaan velvollisuus koskisi kaikkia vyöhykkeen II ja III osissa 
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ammuttuja ja kuolleena löydettyjä villisikoja. Vyöhykkeen I osassa velvollisuus koskisi jatkossakin 

vain niiden villisikojen ruhoja, joissa tautia todetaan. 

34 a §. Kielto siirtää sikoja rajoitusvyöhykkeen II ja III osan ulkopuolelle. Pykälän 2 momenttia 

muutettaisiin siten, että siinä säädetty poikkeus siirtää sikoja rajoitusvyöhykkeen II osan ulkopuolelle 

ei voisi perustua suoraan Ruokaviraston tekemään vyöhykettä koskevaan päätökseen, vaan 

viranomaisen tulisi arvioida poikkeuksen edellytysten täyttyminen tapauskohtaisesti. Tämä johtuu 

komission täytäntöönpanopäätöksen 3 artiklan muotoiluista. Poikkeusten soveltaminen on sidoksissa 

sellaisiin pitopaikkaan ja sen eläimiin liittyviin kriteereihin, joita ei ole mahdollista määritellä 

yksityiskohtaisesti ja soveltaa yhdenmukaisesti ilman tapauskohtaista arviointia.    

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa otettaisiin huomion komission täytäntöönpanopäätöksen 

2014/709/EU 3 b artiklan poikkeus, joka koskee tilanteita, joissa sikoja siirretään välittömästi 

teurastettaviksi Suomen muille alueille. Näissä tapauksissa poikkeusluvan myöntäminen edellyttäisi 

mm. toimijalla olevaa viranomaisen hyväksymää bioturvallisuussuunnitelmaa, kuljetusreittien 

suunnittelua yhteistyössä viranomaisen kanssa sekä pitopaikan valvonnan lisäämistä. 

Lisäksi momentista poistettaisiin tarpeettomana sen nykyisen 4 momentin säännös, joka rajoittaa 

poikkeusluvalla vyöhykkeen II tai III osasta siirretyn lihan toimittamista Suomen ulkopuolelle. 

Säännös on osin liian tiukka ottaen huomioon komission päätöksen tulkintaa koskeva käytäntö niissä 

jäsenmaissa, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy. Lisäksi säännöksessä on päällekkäisyyttä 

suhteessa asetuksen 9 a luvun säännöksiin, jotka koskevat kieltoja toimittaa sikoja ja niistä saatuja 

tuotteita toisiin jäsenvaltioihin ja kielloista tehtäviä poikkeuksia, sekä suhteessa eräisiin komission 

täytäntöönpanopäätöksen muihin säännöksiin, jotka tulevat jo sovellettavaksi asetuksen eräiden 

viittaussäännösten kautta.  

35 d §. Kielto siirtää rajoitusvyöhykkeen II tai III osasta peräisin olevaa sianlihaa ja –lihavalmisteita 

maan rajojen ulkopuolelle. Pykälän 2 momentissa olevaa viittausta 34 a §:n mukaisiin poikkeuslupiin 

ehdotetaan selvyyden vuoksi tarkennettavaksi siten, että viittaus kohdistuisi vain pykälän 2 ja 3 

momentin mukaisiin lupiin. Koska momentissa tarkoitettu poikkeus liittyy vain rajoitusvyöhykkeen 

II osasta lähtöisin olevista sioista saatuun lihaan ja siitä saatuihin valmisteisiin, viittauksen 

ulkopuolelle on tarkoituksenmukaista rajata 34 a §:ssä olevat vyöhykkeen III osaa koskevat 

poikkeukset. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan siirrettäväksi nykyisen 4 momentin poikkeus, joka koskee 2 

momentin tavoin vyöhykkeen II ja III osista peräisin olevista sioista saatua lihaa ja tuotteita. 

Mainittujen vyöhykkeen osien ulkopuolella pidetyistä sioista saatua lihaa koskeva poikkeus siirtyisi 

tällöin 4 momentiksi. Muutos parantaisi pykälän rakenteen johdonmukaisuutta. 

4 momentiksi siirtyvään momenttiin tehtäisiin sen säännöksiä selkeyttävä muutos. Momentti liittyy 

komission täytäntöönpanopäätöksen 11 artiklan 2 kohtaan, jonka kirjoitustapa on monitulkintainen. 

Säännöksen sanamuoto viittaa siihen, että kyse olisi poikkeuksesta artiklan 1 momentin kieltoon, 

mutta 1 kohta ei kuitenkaan kiellä kyseessä olevia vyöhykkeen II ja III osien ulkopuolelta peräisin 

olevista eläimistä saadun lihan siirtoja. Artiklan otsikko huomioon ottaen 2 kohdan voidaan sen 

sanamuodoista huolimatta katsoa asettavan rajoituksia vyöhykkeen II ja III osista lähteville lihan 

siirroille, mikä otettaisiin huomioon momentissa. 

Pykälän 5 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Se koskee terveysmerkin käyttöä, ja ehdotuksen 

tarkoituksena on keskittää merkin käyttöön liittyvät säännökset 34 §:ään sääntelyn selkeyttämiseksi. 

Liite 2. Liitteessä, joka koskee käsiteltäväksi toimitettavan lihan terveysmerkkiä, otettaisiin 

huomioon se mahdollisuus, että teurastetut ruhot toimitetaan jatkojalostukseen siten paloiteltuina, 

että ruhoihin tehdyt leimat eivät näy erässä. Tällöin leikatun lihan kääreessä ja sitä koskevissa 

asiakirjoissa tulisi olla muodoltaan vastaavanlainen tunnistusmerkki siihen asti, kunnes lihalle on 

tehty liitteen I mukainen käsittely. Muutoksen myötä sääntely olisi yhdenmukaista laitosten 

elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) liitteen 1 
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säännösten kanssa, joiden mukaan elintarvikkeita koskevissa asiakirjoissa tulee olla tunnistusmerkki, 

merkintä käsittelyvaatimuksesta silloin kun viranomainen on asettanut erityisiä vaatimuksia 

elintarvikkeen käsittelylle sekä tiedot ehdoista ja rajoituksista niille elintarvikkeille, joiden 

markkinoille saattamiseen liittyy erityisehtoja.  

Liite 3. Asetukseen lisättäisiin uusi liite, jossa säädettäisiin vain kotimaankauppaan kelpaavaan 

lihaan ja lihavalmisteisiin lisättävän erityisen terveys- tai tunnistusmerkin muodosta. Merkki olisi 

suorakaiteen muotoinen. 
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