
 
 
 

 Aleksis Kiven katu 52-54 Puhelin  (09) 7745 4810 etunimi.sukunimi@sell.fi 
 00510 Helsinki Faksi (09) 7745 4818 www.sell.fi 

 

      LAUSUNTO 
      31.3.2021  

Maa- ja metsätalousministeriö 

kirjaamo@mmm.fi 

Viite: VN/4422/2021 

 

Suomen Eläinlääkäriliiton lausunto kuudesta eläintautien torjuntaa koskevasta 
asetusehdotuksesta 

Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta 

Eläinlääkäriliitolla ei ole huomautettavaa asetusehdotuksista vapaaehtoisesta eläinten 
terveysvalvonnasta (2), nautaeläinten BSE-taudin sekä lammas- ja vuohieläinten scrapien torjunnasta 
(3) eikä eräiden valvottavaksi eläintaudiksi nimettyjen tautien torjunnasta (6). 

Asetuksilla tehtävillä lainsäädännön muutoksilla eläintauteja koskeva lainsäädäntö saadaan vastaamaan 
paremmin nykyisen kansainvälisen toimintaympäristön vaatimuksia. Muutokset parantavat viranomaisten 
ja sidosryhmien toimintamahdollisuuksia tarttuvien eläintautien torjunnassa sekä helpottavat työtä eläinten 
hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. 

Yksityiskohtaiset kommentit  

MMM asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, 
eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta.  

3 § Muut torjuttavat eläintaudit 

Eläinlääkäriliitto pitää kannatettavana, että nykyisessä lainsäädännössä helposti leviäviksi ja vaarallisiksi 
eläintaudeiksi nimettyjen eläintautien lisäksi myös asetusluonnoksen 3 §:ssä mainitut muut, pääasiassa 
aikaisemmin valvottaviksi eläintaudeiksi nimetyt taudit, nimetään muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi.  

4 § Valvottavat eläintaudit  

Eläinlääkäriliitto pitää kannatettavana, että nykyisessä lainsäädännössä valvottaviksi eläintaudeiksi 
nimettyjen eläintautien lisäksi myös asetusluonnoksen 4 §:ssä mainitut muut taudit, kuten esimerkiksi 
matalapatogeenisen lintuinfluenssaviruksen aiheuttama tartunta pidettävissä linnuissa nimetään 
valvottavaksi eläintaudiksi.    

Kohta 5 listaa salmonellatartunnan valvottavaksi eläintaudiksi Bos Taurus -lajiin kuuluvissa 
nautaeläimissä, sioissa ja Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa ja kalkkunoissa. Kohdasta voi jäädä 
epäselväksi, koskeeko maininta siat pelkästään perinteisiä tuotantosikoja vai myös tarhattavia villisikoja. 
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Kohtien 8 ja 9 mukaan Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis sekä siipikarjan 
pneumovirustartunta (APV-tauti) ovat valvottavia eläintauteja Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa tai 
kalkkunoissa pitopaikoissa, joissa on yli 100 mainittuihin lajeihin kuuluvaa lintua. Miten perustellaan 
erilaiseksi arvioitu tautiriski yli 100 linnun pitopaikoissa verrattuna hieman alle 100 linnun pitopaikkoihin? 
Miten lintujen määrää ja tautien esiintymistä on mahdollista valvoa?  

5–14 § Muut ilmoitettavat eläintaudit  

Eläinlääkäriliitto pitää kannatettavana, että nykyisessä lainsäädännössä ilmoitettaviksi eläintaudeiksi 
nimettyjen eläintautien lisäksi myös asetusluonnoksen 5–14 §:ssä mainitut muut taudit nimetään muiksi 
ilmoitettaviksi eläintaudeiksi. 

18.1 § Eläinlääkärin, laboratorion ja eläinterveysviranomaisten ilmoitukset muista ilmoitettavista 
eläintaudeista, jotka eivät ole muita torjuttavia tai valvottavia eläintauteja  

Suomesta lähetetään jossain määrin näytteitä tutkittaviksi myös ulkomaisiin laboratorioihin. Koskeeko 
pykälän ilmoitusvelvollisuus myös ulkomailla toimivia laboratorioita? 

20 § Ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 

”Eläintautilain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille on tehtävä 
viimeistään seuraavana arkipäivänä.” Pykälässä tulisi täsmentää, minkä tahon velvollisuuksiin 
ilmoituksen teko kuuluu. Tiedon kulku on osoittautunut käytännössä ongelmalliseksi.  

MMM asetus b- ja c -luokan eläintautien vastustamisesta  

Asetusluonnoksen 11 luvussa 45 §:ssä kiellettäisiin rokottaminen myös sinikielitautia vastaan. Tätä 
perustellaan sillä, että rokotukset häiritsisivät taudin seurantaa, mikä on edellytyksenä virallisen 
tautivapauden säilymiselle. Etukäteen tulisi varautua siihen, miten toimitaan tilanteessa, jossa tautia 
todetaan Suomessa ja sen leviämistä olisikin aiheellista rajoittaa rokotuksilla.  

MMM asetus eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi nimettyjen eläintautien torjunnasta 

Asetusluonnokseen sisältyy säännöksiä, jotka mahdollistavat tiettyjä poikkeuksia niiden piiriin kuuluvien 
tautien vastustuksessa silloin, kun kyse on taudin esiintymisestä pitopaikan erillisessä tuotantoyksikössä 
tai suljetussa pitopaikassa. Edellytyksenä poikkeuksille erillisten tuotantoyksikköjen osalta on, että 
yksiköt ovat toiminnallisesti ja rakenteellisesti täysin erillään tartunnan saaneita eläimiä sisältävistä 
yksiköistä, yksikön eläinten hoidossa käytetään erillisiä välineitä ja laitteita ja eläinsuojissa käyvät 
henkilöt käyttävät suojavaatteita ja -jalkineita, joita ei käytetä eläinsuojan ulkopuolella. Eläinlääkäriliitto 
haluaa tuoda esiin, ettei tällainen toiminta täysin takaa tartuntaketjun katkaisua, jollei suojavaatteita ja -
jalkineita pystytä vaihtamaan niin, että tuotantoyksikön ulko- ja sisäpuolella käytettävät suojavaatteet 
kosketa toisiaan tai ulko- ja sisäjalkineiden jalanjäljet kohtaa. Tuotantotilojen sisäänkäynnissä tulisi olla 
kaksinkertainen tautisulku. 
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