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Ruokaviraston päätös
rajoitusvyöhykkeen perustamisesta mehiläisten varroapunkin esiintymisen vuoksi

ASIAN VIREILLETULO
Ahvenanmaan maakunnan Brändön kunnassa sijaitsevan mehiläistarhan mehiläisissä

on todettu Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 13.7.2021 varroapunkkeja (Varroa
destructor). Brändön kunnassa sijaitsevan toisen mehiläistarhan mehiläisissä on todettu
Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 23.7.2021 varroapunkkeja.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on todetun eläintaudin perusteella 16.7.2021 antanut
eläintautilain (76/2021) 25 §:n mukaisen päätöksen varroapunkin leviämisen estämiseksi.

KUULEMINEN
Tämä päätös on tehty ilman asianosaisten kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003)

34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tarkoi-
tuksen toteutumisen ja kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi ai-
heuttaa huomattavaa riskiä eläintaudin leviämisestä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös
Ruokavirasto perustaa eläintautilain (76/2021) 27 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen tau-

din esiintymispaikkojen ympärille.
Rajoitusvyöhyke kattaa Brändön kunnan alueen.
Rajoitusvyöhykkeen sijainti ilmenee tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 1).
Eläintaudin leviämisen estämiseksi Ruokavirasto päättää seuraavista toimenpiteistä:

RAJOITUSVYÖHYKETTÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

Rajoitusvyöhykkeellä noudatettavat siirtokiellot
Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevista mehiläisten pitopaikoista on kielletty siirtää pois ai-

kuisia mehiläisiä, mehiläisen toukkia, mehiläispesiä, sikiökakustoja taikka mehiläisten
kanssa kosketuksissa olleita aineita tai esineitä.

Rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin mehiläisten pitopaikkoihin on kielletty siirtää aikui-
sia mehiläisiä, mehiläisen toukkia tai sikiökakustoja.

Rajoitusvyöhykkeellä noudatettavista kielloista poikkeaminen
Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi yksittäistapauksessa myöntää vyöhykkeellä

noudatettavista kielloista ja toimenpiteistä poikkeuksia eläintautilain 29 §:n mukaisesti.
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Perustelut
Varroa spp.-punkin esiintyminen on luetteloitu komission delegoidussa asetuksessa

(EU) 2018/1629. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 mukaan tauti kuu-
luu c-kategoriaan.

Ahvenanmaan maakunta on komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/620 sekä b- ja
c-luokan eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(327/2021) 4 § 2 momentin mukaan ollut Varroa spp. -punkin esiintymisestä vapaa.

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, rajoi-
tuksia ja toimenpiteitä. Rajoitusvyöhykettä perustettaessa sekä vyöhykkeen rajoja määri-
tettäessä on otettava huomioon eläinterveyssäännöstön 64 artiklassa ja 32 artiklan nojalla
annetuissa säännöksissä säädetyt seikat.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveysäännöstö”)
80 artiklan mukaan, jos tautitapaus vahvistetaan alueella, joka on saanut taudista vapaan
aseman, on toimivaltaisen viranomaisen toteutettava aseman säilyttämiseksi yksi tai
useampi 53–69 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä. Asetuksen 64 artiklassa säädetään
toimivaltaisen viranomaisen perustamaa rajoitusvyöhykettä koskevista vaatimuksista ja
65 artiklassa säädetään rajoitusvyöhykkeellä noudatettavista taudintorjuntatoimenpiteistä.
Euroopan unioinin tai kansallisessa lainsäädännössä ei ole säädetty erityisistä tai yksityis-
kohtaisista vaatimuksista toimenpiteille todettaessa varroapunkin esiintyminen. Tämän
takia noudatetaan suoraan asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveysäännöstö”) 64 ja 65 ar-
tikloiden säännöksiä soveltuvin osin.

Edellä mainitut artiklat mahdollistavat rajoitusvyöhykkeen perustamisen ja vyöhykettä
koskevat siirtokiellot. Ruokavirasto katsoo, että lievemmät toimenpiteet eivät ole riittäviä,
vaan tämän päätöksen mukaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä todetun varroapunkin
torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi sekä muun Ahvenanmaan maakunnan varroa-
punkin esiintymisestä vapaan aseman säilyttämiseksi.

Rajoitusvyöhykkeen rajoja määritettäessä Ruokavirasto on ottanut huomioon maantie-
teelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

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, 27–29 ja 100 §
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, 80 artikla

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1629
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/620
Hallintolaki (434/2003) 34 §
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Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 7–8 ja 10 §

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Ahvenanmaan hallinto-

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

omainen toisin määrää.

Helsingissä 26.7.2021

Pääjohtajan sijaisena, hallintojohtaja Maria Teirikko

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Hanna Lounela puh.
0295 204 645, sähköposti hanna.lounela@ruokavirasto.fi

LIITTEET
1) Kartta rajoitusvyöhykkeestä
2) Valitusosoitus

JAKELU
Maa- ja metsätalousministeriö
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomainen (ÅMHM)
Aluehallintovirastot
Brändön kunta
Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevat mehiläisten pitopaikat
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Liite 1 Kartta rajoitusvyöhykkeestä
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Liite 2

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Ahvenanmaan

hallin-totuomioistuimeen. 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
Valituksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä-

väksi (vaatimukset);
– vaatimusten perustelut;
– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valit-

tajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyt-

tää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yh-
teystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-
tuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oi-
keudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on il-
moittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä:
– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitus-

ajan alkamisen ajankohdasta;
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle.
– asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja, julkinen oikeusavustaja

tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oi-
keudenkäyntiavustaja.
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Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Ahvenanmaan hallintotuomioistuimel-

le. Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, säh-
köisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän
lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on
saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta va-
litus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraa-
van arkipäivän virka-ajan päättymiseen. Oikeuslaitoksen internetsivuilla on tarkemmat
ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: 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

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Postiosoite: PL 31, 22101 Maarianhamina
Käyntiosoite: Torikatu 16 A
Puhelinvaihde: 029 56 50250
Telefax: 029 56 50252
Sähköposti: aland.fd@om.fi
Virka-aika klo 8.00–16.15
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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