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Ruokaviraston päätös
kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun ra-

joitusvyöhykkeen lakkauttamisesta

Asian taustaa
Kaavin kunnasta todettiin 5.1.2018 Ruokaviraston (1.1.2019 alkaen Ruokavirasto, en-

tinen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) laboratoriotutkimuksissa kalojen tarttuva verta
muodostavan kudoksen kuolio (IHN-tauti). Ruokavirasto perusti 8.1.2018 eläintautilain
(441/2013) 33 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen taudin esiintymispaikan ympärillä olevalle
alueelle (Evira/6375/0512/2017).

Ruokavirasto muutti 29.1.2020 päätöksen määräyksiä siten, että kielto kuljettaa taudille
alttiita tai vektorilajeihin kuuluvia eläviä vesiviljelyeläimiä sekä niiden sukusoluja rajoi-
tusvyöhykkeellä tai rajoitusvyöhykkeelle kumottiin. Samalla kumottiin kielto vapauttaa
taudille alttiiden tai vektorilajeihin kuuluvien vesiviljelyeläinten tai niiden sukusoluja
luontoon. Päätös rajoitusvyöhykkeineen jäi muilta osin voimaan sellaisenaan.

Rajoitusvyöhykkeen lakkauttamiseen sovelletaan uutta eläintautilakia (76/2021), joka
on tullut voimaan 21.4.2021.

Kuuleminen
Tämä päätös on tehty ilman kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 mo-

mentin 5 kohdan nojalla, koska kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta, sillä päätöksellä ku-
motaan aiemmin voimassa olleita rajoituksia.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös
Ruokavirasto lakkauttaa vanhan eläintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla perustetun ra-

joitusvyöhykkeen taudin esiintymispaikan ympärillä olevalta alueelta Kaavin kunnassa.
Rajoitusvyöhyke ja vyöhykkeellä noudatettaviksi määrätyt toimenpiteet lakkaavat tämän
päätöksen voimaantulon myötä 7.7.2021.

PERUSTELUT
Kalatauti kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN) on luetteloitu

komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1629. Komission täytäntöönpanoasetuk-
sen (EU) 2018/1882 mukaan tauti kuuluu c-kategoriaan.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan mukaan jos tapaus vahvis-
tetaan, toimivaltaisen viranomaisen on perustettava sopivan kokoinen rajoitusvyöhyke.
Delegoidun asetuksen 60 artiklassa on säännökset rajoitusvyöhykettä koskevista siirrois-
ta. Rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin sovellettavat vähimmäisvaatimukset
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vahvistetaan liitteessä VI olevassa II osassa, 1 luvun 3 jakson 1 kohdan 1 alakohdassa
IHN:n osalta.

Eläintautilain 27 § mukaan Ruokavirasto saa päätöksellään perustaa rajoitusvyöhyk-
keen b- tai c-luokan taudin esiintymispaikan ympärille sekä määrätä vyöhykkeellä nouda-
tettavaksi eläintaudin leviämisen estämiseksi välttämättömiä eläinterveyssäännöstön
65 artiklassa ja 32 artiklan nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja kieltoja, ehtoja,
rajoituksia ja toimenpiteitä. Rajoitusvyöhykettä perustettaessa sekä vyöhykkeen rajoja
määritettäessä on otettava huomioon eläinterveyssäännöstön 64 artiklassa ja 32 artiklan
nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt seikat. Ruokavirasto päättää rajoitusvyöhykkeen
lakkauttamisesta noudattaen, mitä a-luokan taudin vuoksi perustetun vyöhykkeen lakkaut-
tamisesta säädetään eläinterveyssäännöstön 68 artiklassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (327/2021) 44 § 1 momentin mukaan IHN-
taudin toteamisen jälkeen Ruokaviraston on eläintautilain 27 §:ssä ja komission delegoi-
dun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklassa tarkoitettuna toimenpiteenä päätöksellään pe-
rustettava rajoitusvyöhyke. Rajoitusvyöhykkeen perustamiseen ja peruuttamiseen sovel-
letaan, mitä asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteen VI
II osan 1 luvun 3 jaksossa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (327/2021) 44:n § 2 momentin mukaan Ruo-
kaviraston on määrättävä noudatettavaksi 1 momentissa tarkoitetulla rajoitusvyöhykkeel-
lä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan 2 kohdassa ja 60 artiklassa
säädettyjä kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä. Ruokavirasto voi myös määrätä
noudatettavaksi komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan 4 kohdassa
säädettyjä kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä, jos se on välttämätöntä taudin le-
viämisen estämiseksi. Jos taudin esiintyminen vahvistetaan luonnonvaraisissa vesieläi-
missä, Ruokavirasto voi toteuttaa tai määrätä toteutettaviksi komission delegoidun asetuk-
sen (EU) 2020/689 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689, liitteen VI II osan 1 luvun 3 jakson
kohdan 1c mukaan rajoitusvyöhyke voidaan purkaa, kun kyseisen asetuksen liitteen VI
II osan 1 luvun 2 jaksossa esitetty seurantaohjelma on suoritettu loppuun.

Kyseessä olevan rajoitusvyöhykkeen alueella ei ole toiminnassa IHN-taudille alttiiden
lajien pitopaikkoja. Seuranta IHN-taudista vapaan aseman saavuttamiseksi on siten tehty
tutkimalla alueelta pyydettyjä luonnonvaraisia kaloja. Tutkimuksissa ei ole löydetty IHN-
virusta.

TIEDOKSIANTO
Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 lu-

vussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan välittö-
mästi sen antamisen jälkeen.

Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on asianmu-
kaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen sijaintikunnis-
sa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita,
jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT
Eläintautilaki (76/2021) 1, 3, 9, 27–31, 100 ja 102 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta

(327/2021) 1, 4 ja 44 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista

sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläin-
terveyssäännöstö”) 32, 64–65, 68 artikla

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1629
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882
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Komission delegoitu asetus (EU) 2020/68958 ja 60 artikla sekä liitteen VI II osa
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/990
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6–8 ja 10 §

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oi-

keuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviran-

omainen toisin määrää.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2021

Pääjohtajan sijainen, ylijohtaja Matti Puolimatka

Osastonjohtajan sijainen, yksikönjohtaja Jaana Mikkola

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila puh.
0295204507 tai sähköpostitse (hanna.kuukka-anttila@ruokavirasto.fi).
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LIITE
Valitusosoitus

JAKELU
Maa- ja metsätalousministeriö
Aluehallintovirastot
ELY-keskukset
Kaavin kunta
Kuopion kaupunki
Juuan kunta
Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevat kalojen pitopaikat
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Itä-Suomen hal-

linto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laske-

minen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
– Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilme-

nee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta.
– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee

saantitodistuksesta.
– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän-

tenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
– Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edusta-

jalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena
päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

– Jos päätös on annettu asianosaisen suostumuksella tiedoksi sähköisenä viestinä säh-
köpostilla, katsotaan asianosaisen saaneen sen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

seuraavat asiat:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan

toimittaa
– päätös, johon muutosta haetaan
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk-

si ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos va-

littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
– valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavus-

taja
– mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Vali-

tuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
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keus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti ta-
pahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhan-
nusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.
Oikeuslaitoksen internetsivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköi-
sesti: http://www.oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 260 euron suuruinen oi-

keudenkäyntimaksu. Muutoksenhakija on maksun suorittamisesta vapaa, jos hallinto-oi-
keus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015 ja oikeusministeriön asetus 1383/2018)

Yhteystiedot

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64

Puhelinvaihde: 0295642500

Telefax: 0295642501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00–16.15
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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