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• Kalankasvattajien tulee tehdä kirjallinen 
omavalvonnan kuvaus sekä eläintautien torjumisen 
näkökulmasta että alkutuotannon hygieniaan liittyen. 

  

• Asiaan on alettu kiinnittää säädösteitse laajempaa 
huomiota vesieläinten terveyttä koskevassa 
direktiivissä sekä uudistetussa eläintautilaissa.  

 

• Erityisen tärkeäksi on koettu riskien hallinta, jonka 
seurauksena vesiviljelyn harjoittajalta edellytetään 
terveyslupaa sekä toimivaa omavalvontajärjestelmää. 

 

• Lisäksi kirjanpitoon tulee vaatimuksia ainakin 
lääkelaista ja sivutuoteasetuksesta. 
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Evira: Malli omavalvonnan kuvauksesta, joka 

kattaisi vaatimukset ja toimisi myös ihan 

käytännössä apuna laitosten toiminnassa 

 

Aikaisemmin tehty: 

• Opas kalanviljelylaitosten terveydenhuolto-ohjelman 

laatimiseen, Anna-Liisa Mannermaa, Prik-palvelut, 

2007 

• Kalanviljelyn omavalvonta ja laitoshygienia Lars 

Lönnström, Åbo Academi 2006 
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• Omavalvonta:  
– elintarvikealan toimijan oma järjestelmä, jonka avulla toimija 

pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja 
elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta 
täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.  

• Omavalvonnan avulla toimijan tulee hallita toimintansa 
riskit.  

• Omavalvonnasta on oltava kirjallinen suunnitelma. 
– noudatettava ja päivitettävä 

• Toteutuksesta on pidettävä kirjaa.  
– Omavalvonnan kirjanpidon avulla toimija pystyy esittelemään 

valvojalle suunnitelman toteutumisen.  

– Kirjanpidon säilytyksestä huolehdittava.  
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Omavalvonnan kuvauksen on säädöksissä (eläintautilaki 441/2013 ja MMMa 

1009/2013) edellytetty sisältävän vähintään seuraavat tiedot: 

 

• Laitoksen perustiedot 

• Kalojen hoito ja tehtävät toimenpiteet, kuolleisuus, tulevat ja lähtevät kala ja 

mäti, puhtaanapito 

• kalojen säilytys ennen perkuuta ja verestys- ja jäteveden sekä perkuujätteen 

käsittely.  

• kuljetuskaluston pesusta ja desinfioinnista kuljetusten välillä.  

• toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään tautien leviäminen pitopaikkaan 

• toimenpiteet tautien seuraamiseksi pitopaikassa 

• pitopaikassa esiintyvän eläintautiepäilyn vuoksi suoritettavat toimenpiteet 

• pitopaikassa todetun eläintaudin vuoksi suoritettavat toimenpiteet 

• toimenpiteet, joilla ehkäistään tautien leviämistä pitopaikan sisällä 

• toimenpiteet, joilla estetään tautien leviäminen pitopaikasta alapuoliseen 

vesistöön ja muihin pitopaikkoihin 

• kuolleiden ja sairaiden kalojen ja mahdollisen perkausjätteen käsittely 
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Omavalvontaan liittyy kiinteästi laitoksen kirjanpito 

• Hoitotoimenpiteet 

• Lajittelut, siirrot, altaiden siivoukset jne. 

• Kaikki otetut näytteet (syy ja tutkimustulos) 

• Lääkitykset (ml. rokotukset ja kylvetykset) 

• Eläinluettelo 

 1. Mistä pitopaikasta erä on hankittu ja minne viety (tarkasti) 

 2. Erän koko (lkm (ja keskipaino), mäti litroina) 

 3. Pitopaikasta viennin / pitopaikkaan tuonnin ajankohta ja kuljetustapa 

 4. Pitopaikassa olevat kalat tulee erottua kirjanpidosta selvästi 

• Kuolleisuuskirjanpito 
– kirjanpidosta tulisi olla mahdollista havaita kasvanut kuolleisuus pitopaikassa / osastossa / 

altaassa / kassissa tai muussa järkevässä yksikössä. Kuolleisuus tulee myös pyrkiä 

selittämään (ympäristötekijät, tutkimusvastaus). 

• Kuolleiden kalojen ja niistä saatujen sivutuotteiden hävittäminen / 

hyödyntäminen 
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Tärkeää on miettiä, miten edistetään kalojen 
terveyttä ennalta ehkäisevällä työllä ja 

toimenpiteillä sekä miten dokumentoidaan 
laitoksen arkipäivän terveysseuranta.  



Lisää töitä, mitä hyötyä? 

Omavalvonta on myös oman edunvalvontaa! 

 

IHN Suomessa: 

- puuttuvat toimija-ilmoitukset vesiviljelyrekisterissä 

- puuttuvat istutustiedot istutusrekisterissä  

- puutteet kalojen siirtokirjanpidossa 

- kuljetusvälineistön desinfektiokäytännöt 
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• Hankkeessa toteutetaan kattava opas omavalvonnan kuvauksesta 

kalaviljelylaitoksilla. 

 

• Oppaassa kiinnitetään huomiota ennaltaehkäisevään 

kalaterveydenhoitoon tärkeimpänä keinona kalatautien torjunnassa.  

 

• Oppaaseen tullaan sisällyttämään kalanviljelijän avuksi 

omavalvontamalli, minkä pohjalta kukin kalanviljelijä voi laatia oman 

laitoksensa omavalvontasuunnitelman.  

 

• Ohjeistus ja malli tulevat toimimaan apuna vesiviljelyelinkeinolle 

laitoksen arkirutiinien ja perusasioiden hallinnassa.  

 

• Kalanviljelijöiden on tarkoitus pystyä tekemään säädöksissä 

vaadittavat laitoskohtaiset omavalvonnan kuvaukset ja dokumentointi 

ohjeistuksen mukaan.  

 

 Hanke saa tukea Euroopan meri- 

ja kalatalousrahastosta 



Hankkeen tavoite:  

• kalanviljelylaitokset pystyvät edistämään 
kalanviljelylaitosten bioturvallisuutta 
ennaltaehkäisevän työn ja seurannan avulla.  

 

• Tarkalla omavalvonnan dokumentoinnilla 
voidaan myös todistaa, että viljelylaitos on 
tehnyt parhaansa kalojen terveyden sekä 
ympäristön suhteen 

 

 saadaan sekä terve istukas, että turvallinen 
elintarvike. 
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• julkaistaan kalankasvattajaliiton verkkosivuilla (päivitetään 

tulevaisuudessa), myös paperiversio 

 

• toteutetaan kaksikielisenä (suomi ja ruotsi) 

 

• Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Eviran kanssa, joka 
valvovana viranomaisena antaa neuvoja ohjeistukseen 
sekä auttaa viljelijöiden koulutuksessa.  

 

• Apuna käytetään myös muiden alan asiantuntijoiden 
osaamista.  

 

• Hanke päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä 

 

• Hanke saa tukea Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta 

 

 



Kiitos! 


