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19 § Velvollisuus ilmoittaa eläintaudeista 1. mom.

Jos toimija tai lemmikkieläinten pitäjä epäilee tai toteaa eläimellä 
olevan luetteloitu tai uusi tauti taikka muu torjuttava tai valvottava 
eläintauti, hänen on ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai 
aluehallintovirastolle. Sama ilmoitusvelvollisuus on muulla 
luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka osallistuu 
eläimen tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, 
lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin tai 
tarkkailuun. Epäilyä koskeva ilmoitus on tehtävä myös 
epätavallisesta kuolleisuudesta ja muista vakavan eläintaudin 
merkeistä, eläimen lähiympäristöstä otetusta näytteestä todetusta 
eläintaudista sekä tuotantomäärien merkittävästä vähentymisestä 
määrittämättömästä syystä. Ilmoitus on tehtävä välittömästi, jos se 
koskee a-luokan tautia tai jos merkit viittaavat tällaisen taudin 
esiintymiseen. Ilmoitus on tehtävä heti kun se on käytännössä 
mahdollista, jos se koskee muuta luetteloitua tautia, uutta tautia 
tai muuta torjuttavaa tai valvottavaa eläintautia tai jos merkit 
viittaavat tällaisen eläintaudin esiintymiseen.

20 § Eläinlääkärin ja laboratorion ilmoitusvelvollisuus 1. ja 2. 
mom.

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimellä olevan luetteloitu tai 
uusi tauti taikka muu ilmoitettava eläintauti, hänen on 
salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava asiasta 
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle. Ilmoitus on 
tehtävä välittömästi, jos se koskee a-luokan tautia, ja heti kun se 
on käytännössä mahdollista, jos se koskee muuta luetteloitua 
tautia, uutta tautia tai muuta torjuttavaa tai valvottavaa 
eläintautia.

Mitä 1 momentissa säädetään eläinlääkäristä, koskee myös 
laboratoriota riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi 
kyseessä olevan eläintaudin varalta tehtävää vai muuta 
tutkimusta varten. Eläinterveyssäännöstön 17 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu laboratorion ilmoitus toisessa jäsenvaltiossa tutkitun 
näytteen tuloksista tehdään Ruokavirastolle



Aluehallintovirasto 

18.4.2022

3

32 § Tautitilanteen selvittäminen ja taudin leviämisen estäminen 1. mom.

Jos eläimellä epäillään muuta torjuttavaa tai valvottavaa eläintautia 19 tai 20 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen perusteella tai muusta syystä, eläinterveysviranomaisten tulee 
viipymättä pyrkiä selvittämään tautitilanne. Tässä tarkoituksessa 
eläinterveysviranomaiset voivat toteuttaa niitä tutkimuksia, joista a-luokan taudin osalta 
säädetään eläinterveyssäännöstön 54 artiklassa. Jos aluehallintovirasto tutkimusten 
perusteella tai muusta syystä epäilee eläimellä muuta torjuttavaa eläintautia tai 
valvottavaa eläintautia tai mainittu eläintauti on todettu, aluehallintovirasto voi 
toteuttaa välttämättömiä epidemiologista selvitystä sekä eläintaudin leviämisen 
estämistä koskevia toimenpiteitä, joista eläinterveyssäännöstön 55–57 ja 70 artiklassa 
säädetään a-luokan taudin osalta. Aluehallintoviraston on saatettava luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön kohdistamansa taudin leviämisen estämiseksi tehty 
päätös välittömästi Ruokaviraston tietoon.

Taudin leviämisen estämiseksi tehty päätös eli “rajoittavat
määräykset”
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Jos nautojen tai sikojen pitopaikassa naudassa tai siassa on todettu salmonellatartunta tai eläinterveysviranomainen epäilee naudassa tai 
siassa salmonellatartuntaa, on tehtävä päätös, jolla:

1) kielletään nautojen ja sikojen tuominen pitopaikkaan;

2) kielletään nautojen ja sikojen vieminen pois pitopaikasta, lukuun ottamatta niiden viemistä teurastettaviksi Suomessa sijaitsevaan 
teurastamoon taikka lopetettaviksi ja hävitettäviksi tavalla, josta ei aiheudu salmonellan leviämiseen vaaraa;

3) kielletään maidon ja maitotuotteiden vieminen pois pitopaikasta muualle kuin Suomessa sijaitsevaan elintarvikelain nojalla hyväksyttyyn 
elintarvikehuoneistoon tai muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden 
terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 
nojalla hyväksyttyyn laitokseen pastöroitavaksi tai kuumennettavaksi vähintään pastörointia vastaavalla tavalla;

4) kielletään pitopaikan nautojen pastöroimattoman ja kuumentamattoman maidon käyttö pitopaikassa elintarvikkeeksi;

5) velvoitetaan käsittelemään eläinten lantaa ja käytettyjä kuivikkeita siten, että salmonellatartunnan leviäminen niiden välityksellä estyy;

6) velvoitetaan tarvittaessa käsittelemään eläinten tai niiden lannan kanssa kosketuksissa olleita välineitä, koneita ja muita tavaroita sekä piha- ja 
laidunalueita salmonellatartunnan hävittämiseksi;

7) velvoitetaan huolehtimaan henkilöiden suojavarusteiden asianmukaisesta puhdistuksesta ja desinfektiosta sekä toimenpiteistä tartunnan 
leviämisen estämiseksi eläinsuojien sisään- ja uloskäyntien yhteydessä;

8) velvoitetaan estämään koirien ja kissojen pääsy eläinsuojiin; sekä

9) toteuttamaan tarvittavia haittaeläinten ja hyönteisten hävittämistoimenpiteitä.



Mistä ja minne meni? Ja mitä sitten tapahtuu?
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Läänineläinlääkäri vastaa siitä, että pitopaikassa aloitetaan eläintaudin alkuperän ja levinneisyyden 
selvityksen (epidemiologinen selvitys) tekeminen. 

Mikäli läänineläinlääkäri ei itse tee selvitystä, tulisi se antaa tehtäväksi esim. sellaiselle 
virkaeläinlääkärille, joka on saanut tehtävään riittävästi koulutusta. 

Myös rehujen osalta tehdään selvitys joka toimitetaan Ruokaviraston rehujaostolle
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Epidemiologinen selvitys sisältää seuraavat osat:  

eläinlajikohtainen selvityslomake 

pitopaikan pohjapiirros, johon merkitään eläinten sijainti pitopaikassa 

kopio tilan asemapiirroksesta 

mahdolliset muut tiedot eläinten terveydestä, kuolleisuudesta ja tuotannosta 

Selvityksestä on käytävä ilmi: 

ajankohta, jona tauti on todennäköisesti tullut pitopaikkaan

mahdolliset tartuntalähteet (eläinliikenne, rehut, vierailijat, yleinen hygienia, haittaeläimet)

eläimistä saadut tuotteet sekä muut aineet ja tavarat, joihin tauti on voinut siirtyä

muut pitopaikat, joista tauti on voinut siirtyä pitopaikkaan tai joihin tauti on voinut levitä pitopaikasta tai 
joissa pidettävät eläimet ovat voineet sairastua samasta tartuntalähteestä 

Selvityksessä saatuja tietoja tulee tarkistaa mahdollisuuksien mukaan ristiin eri toimijoiden kirjanpidoista. 
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Ennen tehtiin hyvin pitkälti käsin eläinrekisteristä, tänä päivänä ELTE-
järjestelmä. 

Kontaktipitopaikkoina pidetään pitopaikkoja, jotka epidemiologisen 
selvityksen perusteella ovat olleet suorassa tai epäsuorassa kontaktissa 
selvityksen kohteena olevan pitopaikan taudille herkkiin eläimiin tai ovat 
voineet saada tartunnan samasta tartunnanlähteestä. 

Tällaisia pitopaikkoja ovat muun muassa: 

pitopaikat, jotka ovat vastaanottaneet eläimiä taudin 
epäily/tartuntapitopaikasta 

pitopaikat, joissa, on käynyt sama esim. teurasauto, välitysauto tai 
lomittaja samana päivänä kuin epäily/tartuntapitopaikassa, aikana 
jolloin taudin oletetaan olleen epäily/tartuntapitopaikassa.

pitopaikat, jotka ovat toimittaneet eläimiä epäily/tartuntapitopaikkaan 
ennen taudin puhkeamista 

pitopaikat, jotka ovat lähellä epäily/tartuntapitopaikkaa 

muut pitopaikat, joilla on sellainen yhteys epäily/tartuntapitopaikkaan, 
jonka avulla tartunta on voinut levitä 
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Eläintautilaki 76/2021 32 § 3. momentti

Aluehallintovirasto voi myöntää sille, jolle taudin leviämisen estämiseksi tehty päätös on osoitettu, luvan poiketa päätöksestä joltakin 
osin, jos poikkeamiseen on perusteltu tarve eikä poikkeaminen aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa voidaan asettaa 
eläintaudin leviämisen estämiseksi tarpeellisia ehtoja.

Lupa tulee hakea aluehallintovirastolta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, hakemus tulee perustella 

Lupa on maksullinen toimijalle, laskutetaan toimistotyönä 80e/h



MMM asetus 316/2021 32 § Päätöstä koskevat poikkeusluvat
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Nautojen tai sikojen pitopaikassa eläintautilain 32 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa voi koskea mitä tahansa tämän asetuksen 28 §:n 1 
ja 3–9 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai toimenpidettä.

Eläintautilain 32 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa tämän asetuksen 28 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun kieltoon viedä nautoja tai sikoja pois 
pitopaikasta voidaan myöntää, jos pitopaikassa toteutetaan toimenpiteitä, jotka ovat riittäviä estämään salmonellatartunnan leviämisen 
eläinten ja kuljetusvälineiden mukana määränpäänä olevaan pitopaikkaan tai teurastamoon; ja

1) eläimet kuuluvat erilliseen epidemiologiseen yksikköön, joka on ollut toiminnassa jo ennen salmonellatartunnan toteamista pitopaikassa, ja 
eläinterveysviranomainen on ottanut yksiköstä näytteitä liitteen 2  4 ja 5 kohdan mukaisesti, eikä näytteistä todettu salmonellaa;

2) eläimet kuuluvat erilliseen epidemiologiseen yksikköön, jonka toiminta on eriytetty vasta sen jälkeen, kun salmonellatartunta on todettu 
pitopaikan muussa yksikössä, ja toimija on eriyttämisen jälkeen tehnyt yksikössä riittävän näytteenoton ja eläinterveysviranomainen on 
tämän jälkeen ottanut yksiköstä näytteitä kertaalleen liitteen 2  7 ja 8 kohdan mukaisesti, eikä näytteistä todettu salmonellaa;

3) eläimet kuuluvat erilliseen epidemiologiseen yksikköön, jossa on ollut salmonellatartunta, ja toimija on toteuttamiensa 
taudinhävittämistoimenpiteiden jälkeen tehnyt yksikössä riittävän näytteenoton ja eläinterveysviranomainen on tämän jälkeen ottanut 
yksiköstä näytteitä kahdesti peräkkäin liitteen 2  7 kohdan mukaisesti ja kertaalleen liitteen 2  8 kohdan mukaisesti, eikä näytteistä todettu 
salmonellaa; tai

4) eläimet sijoitetaan määränpäänä olevassa pitopaikassa erilliseen osastoon, jossa ei ennestään ole muualta tulleita eläimiä ja josta 
salmonellatartunnan leviäminen edelleen voidaan estää, ja määränpäänä olevan pitopaikan muissa osastoissa seurataan tautitilannetta sitä 
varten laaditun näytteenottosuunnitelman mukaisesti.



Tilalla jo olemassa erilliset epidemiologiset yksiköt

18.4.2022

11



Epidemiologisen yksikön
perustaminen
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Kattavasti tutkittu eläimet ja ympäristö 

Eläinryhmien sijoittelu

Rehustus ja lannan käsittelyreitit

Tautisulut ja niiden käyttäminen oikein

Työvälineet

Toimintatavat

Haittaeläimet 

Kotieläimet



Osastointi vasikkakasvattamossa
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90 § Määräys

Toimivaltainen viranomainen voi määrätä sen, joka rikkoo eläinterveyttä koskevaa 
säädöstä tai ei noudata mainitun säädöksen nojalla tehtyä hallintopäätöstä, välittömästi 
tai asiaan laatuun nähden riittävässä määräajassa täyttämään velvollisuutensa.

91 § Kielto ja rajoitus

Aluehallintovirasto voi kieltää luetteloituun tai taudille alttiiseen lajiin kuuluvien eläinten 
tai niistä saatujen tuotteiden markkinoille saattamisen tai muun siirtämisen 
pitopaikkaan tai sieltä pois toistaiseksi taikka rajoittaa sitä toistaiseksi, jos toiminnan 
harjoittaminen edellyttää eläinterveyttä koskevien säädösten mukaista lupaa tai 
hyväksyntää eikä sitä ole myönnetty tai jos pitopaikan tai pidettävien eläinten osalta ei 
noudateta:

2) 11 §:ssä tarkoitettuun pakolliseen zoonoosivalvontaan sisältyviä velvoitteita;

5) 5, 6 tai 10 luvussa tarkoitettuja taudin leviämisen estämistä tai 
taudintorjuntatoimenpiteitä koskevissa päätöksissä toimijalle tai lemmikkieläimen 
pitäjälle määrättyjä velvoitteita.



Pakkokeinot ja seuraamukset eläintautilaissa

18.4.2022

16

91 § Kielto ja rajoitus jatkuu…

Kiellon tai rajoituksen asettaminen edellyttää lisäksi, että toimija tai lemmikkieläimen pitäjä ei ole viranomaisen kehotuksesta huolimatta 
asetetussa määräajassa korjannut puutetta ja että tämä menettely aiheuttaa vakavaa vaaraa luetteloidun taudin, muun torjuttavan eläintaudin tai 
valvottavan eläintaudin leviämisestä taikka vaaraa ihmisten terveydelle. Kielto tai rajoitus voidaan asettaa vain siinä laajuudessa kuin se on 
tarpeen eläintaudin leviämisriskin hallitsemiseksi. Kielto ja rajoitus on välittömästi kumottava, jos tarkastuksessa todetaan, että 1 momentissa 
tarkoitettuja velvoitteita noudatetaan, ja jos tutkimustulokset osoittavat, ettei pitopaikassa esiinny eläintautia, jonka leviämisen estämiseen 
mainitut velvoitteet tähtäävät.

Käsitellessään 1 momentissa tarkoitettua asiaa aluehallintovirasto voi asettaa mainitussa momentissa tarkoitetun kiellon, rajoituksen tai 
määräyksen väliaikaisena, jos se on ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuvan välittömän vaaran vuoksi välttämätöntä. Väliaikainen kielto tai 
rajoitus on voimassa, kunnes aluehallintovirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Aluehallintoviraston tulee huolehtia siitä, että asiassa 
tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä

94 § Uhkasakko ja teettäminen

Aluehallintovirasto, Ruokavirasto tai Tulli voi tehostaa 90–93 §:ssä tarkoitettua kieltoa, rajoitusta tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että 
tekemättä jätetty teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

LISÄKSI täydentävien ehtojen valvonnassa voidaan ottaa huomioon alkutuotannon hygienian valvonnan kautta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210076#a76-2021
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210076#a76-2021
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901113
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95 § Rangaistussäännökset

Rangaistus eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 4 a §:ssä, säännöstelyrikoksesta 46 luvun 
1 §:ssä ja salakuljetuksesta 46 luvun 4 §:ssä.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö 19 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen omistuksessaan tai muutoin kuin tilapäisesti hallinnassaan olevalla eläimellä 
epäilemästään eläintaudista taikka laiminlyö 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen,

2) ei noudata 25, 32 tai 36 §:ssä tarkoitetulla taudin leviämisen estämistä koskevalla päätöksellä taikka 25–27, 33 tai 36–38 §:ssä 
tarkoitettuja taudintorjuntatoimenpiteitä tai vyöhykkeitä koskevalla päätöksellä määrättyä kieltoa, ehtoa tai rajoitusta taikka laiminlyö 
suorittaa mainitulla päätöksellä määrätyn toimenpiteen,

3) laiminlyö valvonta-asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvollisuutensa avustaa viranomaista taudintorjuntapäätösten 
täytäntöönpanossa, ellei avustamista pidetä kohtuuttomana ottaen huomioon hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ja olosuhteensa,
tai

4) rikkoo 91 §:n nojalla määrättyä kieltoa tai rajoitusta taikka laiminlyö 93 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, eläintautirikkomuksesta sakkoon.

Viranomainen voi jättää esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, jos teko tai laiminlyönti on vähäinen eikä kyseessä ole 
viranomaisen kieltojen ja määräysten toistuva rikkominen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L44P4a
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Satakunnan kansa 22.2.2022

” Asukkaita piinannut kuoriaisten invaasio etenee käräjille – Näin salmonellan 
saastuttama lanta päätyi kanalakuoriaisia kuhisevaan kasaan Eurassa”.

Iltalehti 4.4.2022

” Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi miehen eläintaudin leviämisvaaran 
aiheuttamisesta ja ympäristösuojelulain rikkomisesta sakkoihin. 40 päiväsakon 
summaksi tulee hänen tuloillaan 1480 euroa. Lisäksi oikeus katsoi miehen olevan 
korvausvelvollinen asianomistajille muun muassa salmonellanäytteestä, 
tuholaisaineista ja siivouksesta yhteensä yli 1 700 euroa.”



Kiitos!
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