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Tiivistelmä 
 

Kalaterveyteen liittyvä lainsäädäntö uusiutui 21.4.2021 alkaen. Ennen vaadittu omavalvonnan 

kuvaus muuttui bioturvaamissuunnitelmaksi ja sen sisällölle tuli uusia vaatimuksia.  

 

Bioturvallisuudesta on tehtävä suunnitelma, jota on noudatettava ja päivitettävä säännöllisesti. 

Bioturvallisuussuunnitelman lisäksi on pidettävä kirjanpitoa, johon kirjataan kaikki 

laitoksessa/yrityksessä tehdyt toimet. Näin valvova terveysviranomainen saa kattavan kuvan 

toiminnasta ja voi verrata kuvausta ja toteutunutta toimintaa voimassa oleviin säädöksiin ja 

vaatimuksiin. 

 

Kalanviljelyn bioturvaamisopas ohjeistaa bioturvallisuussuunnitelman tekoon sekä eläintautien 

hallitsemisen että yleisen hygienian kannalta. Laitoskohtaisen tilanteen arvioimisessa on tärkeä 

pohtia keinoja, millä estetään kalatautien tuleminen laitokseen, miten hallitaan tautia, millä 

estetään taudin leviäminen laitoksen sisällä ja millä estetään sen leviäminen laitoksen ulkopuolelle 

ja ympäristöön. Yhtä tärkeää on miettiä, miten edistetään kalojen terveyttä ennalta ehkäisevällä 

työllä ja toimenpiteillä sekä miten dokumentoidaan laitoksen arkipäivän terveysseuranta.  

 

Bioturvaamisoppaassa on ohjeet ja malliesimerkit bioturvaamissuunnitelmista kalanviljelylaitoksille.  

Bioturvaamisopas on julkaistu kaikille avoimilla Kalankasvattajaliiton verkkosivuilla, jolloin 

muuttuvia tietoja voidaan tulevaisuudessakin päivittää ajantasaiseksi. Hanke sai tukea Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastosta. 

 

Hankkeen tausta 

Kalanviljelylaitos tarvitsee Ruokavirastolta hyväksynnän pitopaikasta ja yhtenä vaatimuksena on, 

että toimijoiden on toimitettava kirjallinen bioturvaamissuunnitelma. Tätä vaatimusta sovelletaan 

sekä yksittäisiin vesiviljelypitopaikkoihin että vesiviljelypitopaikkojen ryhmiin niiden koosta 

riippumatta. Pitopaikan hyväksyntä vaaditaan kaikilta emokalalaitoksilta, poikasia tuottavilta 

laitoksilta ja silloin, jos laitos tuottaa kalaa ihmisravinnoksi yli 2000 kg vuodessa. Hyväksyntä 

vaaditaan myös aina silloin, kun pitopaikkaan katsotaan liittyvän jokin eläintautiin liittyvä riski, 

esimerkiksi, jos pitopaikka sijaitsee tärkeiden emokalalaitosten ympärille perustetulla ns. korkean 

riskin alueella ja pitopaikkaan siirretään lohikaloja tämän alueen ulkopuolelta. Kaikkien 

Ruokaviraston hyväksynnän tarvitsevien vesiviljelylaitosten tulee tehdä bioturvaamissuunnitelma. 

Bioturvaamissuunnitelma on dokumentoitu suunnitelma, jossa yksilöidään reitit, joiden kautta 

taudinaiheuttaja voi päätyä pitopaikkaan sekä levitä sen sisällä ja sieltä eteenpäin; siinä otetaan 

huomioon pitopaikan erityispiirteet ja yksilöidään toimenpiteet, joiden avulla tunnistettuja 

bioturvallisuusriskejä voidaan vähentää. Suunnitelman tulee antaa selkeä kuva laitoksella käytössä 

olevista bioturvallisuus- ja hygieniakäytännöistä. Bioturvaamissuunnitelman avulla yritys itse valvoo 

ja varmistaa tuotannon turvallisuuden kalaterveyden näkökulmasta. Suunnitelmaan liittyy 

olennaisesti toimenpiteiden kirjaaminen. Toimiva ja ajan tasalla oleva bioturvaamissuunnitelma on 

yksi ennaltaehkäisevän työn kulmakivistä ja toimiva bioturvatoimenpiteiden dokumentointi on 

yrityksen omaa edunvalvontaa. 

 

  

http://www.kalankasvatus.fi/
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Hankkeen tavoite 
 

Hankkeen tavoitteena on, että kalanviljelijät pystyvät tekemään laissa vaadittavat laitoskohtaiset 

bioturvaamissuunnitelmat sekä dokumentoinnin tämän ohjeistuksen ja mallien avulla, jolloin 

kalanviljelylaitokset pystyvät edistämään kalanviljelylaitosten bioturvallisuutta ennaltaehkäisevän 

työn ja seurannan avulla. 

 

Bioturvatoimenpiteiden tavoitteena on oman toiminnan kannalta merkittävien riskien tunnistaminen 

ja arvioiminen sekä näiden riskien estämiseen tai poistamiseen tarvittavien toimenpiteiden tai 

hallintakeinojen määrittäminen. Bioturvatoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen itse tekemää, 

järjestelmällistä ja jatkuvaa tuotantoon ja tuotantotiloihin liittyvää valvontaa. 

Bioturvaamissuunnitelma toimii apuna laitosten arkirutiinien ja perusasioiden hallinnassa.  

 

Hankkeen toteuttajat 
 

Bioturvaamishankkeen toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liitto on toiminut yhteistyössä 

Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen 

sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden 

osaamista. Hanke rahoitettiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella. 

 

Hankkeen toteutusaika 
 

Hanke toteutettiin 19.01.2021 – 30.11.2021. 

 

Hankkeen toimet 
 

Hankkeen aikana tutustuttiin kalanviljelylaitosten toimintaan ja bioturvallisuusasioihin sekä 

keskusteltiin kalanviljelijöiden kanssa laitosten bioturvallisuudesta. Liiton kalaterveysvastaava 

osallistui useisiin palavereihin Ruokaviraston virkamiesten kanssa kalaterveyteen ja 

bioturvallisuuteen liittyvissä asioissa.  

 

Hankkeessa tehtiin bioturvaamisopas, mikä neuvoo ottamaan huomioon laitosten 

bioturvallisuustoimenpiteet eläintautien hallitsemisen kannalta. Oppaan avulla kalanviljelijät 

pystyvät tekemään säädöksissä vaadittavan laitoskohtaisen bioturvaamissuunnitelman sekä siihen 

liittyvän dokumentoinnin.  

 

Opas on jaettu kahteen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on alkutuotannon eli kalanviljelyn 

bioturvaamisopas. Toisessa osassa on esimerkkejä erilaisista kalanviljelyn 

bioturvaamissuunnitelmista, joita soveltaen laitosten on helpompi tehdä oma, säädösten mukainen 

bioturvaamissuunnitelma ja toiminnan dokumentointi.  

 

Opas on sähköisenä suomeksi sekä ruotsiksi liiton www-sivulla: 

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-bioturvallisuus/ 

http://www.kalankasvatus.fi/
https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-bioturvallisuus/
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Bioturvallisuuskoulutusta kalanviljelijöille pidettiin kalanviljelyn kesäpäivillä 1.-2.9.2021 

(verkkokoulutus) sekä kolmessa pienessä tapahtumassa 23.9., 4.11. sekä 10.11. (koronan vuoksi 

ei pidetty isompia tapahtumia ja pieniin tapahtumiin pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä). 

Esitys löytyy täältä: https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/09/Bioturva-

kalanviljelyn-kesapaivat-02.09.2021-.pdf 

 

Hankkeesta tiedottaminen 
 

Hankkeen materiaalit on koottu yhteen Suomen Kalankasvattajaliiton www-sivulle: 

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-bioturvallisuus/ 

sekä ruotsiksi: 

https://www.kalankasvatus.fi/handbok-om-egenkontroll-inom-fiskodling/ 

 

Hankkeesta on tiedotettu Kalankasvattajaliiton uutiskirjeessä marraskuussa 2021:  

https://uutiskirje.kalankasvatus.fi/a/s/815057-a36915f04ffbda8d86b38a02935cf3ad/1065879 

 

Liiton jäsenille hankkeesta tiedotettiin lisäksi kahdessa jäsentiedotteessa sekä suomeksi, että 

ruotsiksi.  

 

Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen 
 

Hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Bioturvallisuusopasta ja –malleja alettiin kyselemään liitosta 

jo alkusyksyllä sekä kalanviljelylaitosten että valvovien eläinlääkäreiden toimesta. 

Kalanviljelylaitokset pystyvät tekemään laissa vaadittavat bioturvaamissuunnitelmat sekä 

dokumentoinnin tämän ohjeistuksen ja mallien avulla, jolloin laitokset pystyvät edistämään 

kalanviljelylaitosten bioturvallisuutta ennaltaehkäisevän työn ja seurannan avulla. Opas toimii myös 

eläinlääkärien apuna tarkastuksilla. 

  

http://www.kalankasvatus.fi/
https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/09/Bioturva-kalanviljelyn-kesapaivat-02.09.2021-.pdf
https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/09/Bioturva-kalanviljelyn-kesapaivat-02.09.2021-.pdf
https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-bioturvallisuus/
https://www.kalankasvatus.fi/handbok-om-egenkontroll-inom-fiskodling/
https://uutiskirje.kalankasvatus.fi/a/s/815057-a36915f04ffbda8d86b38a02935cf3ad/1065879
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Hankkeen kustannukset 
 

Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 14 256,59 euroa.  

 

 
 

Lopuksi: 
 

Kalan laatutyö lähtee alkutuottajasta eli kalanviljelijästä. Kalanviljelijän rooli vastuullisena ja 

ympäristöä kunnioittavana alkutuottajana toimii positiivisena signaalina koko alalle. Tarkalla 

bioturvaamissuunnitelmalla ja dokumentoinnilla voidaan tarvittaessa todistaa, että kalanviljelylaitos 

on toiminut asianmukaisesti kalojen terveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ympäristön suhteen. 

Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa 

tuotannon kannattavuutta ja edistää koko kalaketjun turvallisuutta. 

 

Palkkakustannukset arvio toteutuneet

9 400,00 € 9 828,43 €

Matkakulut

800,00 € 871,28 €

Ostopalvelut

3 500,00 € 2 798,08 €

Muut kulut

1 300,00 € 758,80 €

Kustannukset yhteensä 15 000,00 € 14 256,59 €

Rahoitus
EMKR 15 000,00 € 14 256,59 €

Yhteensä 15 000,00 € 14 256,59 €

http://www.kalankasvatus.fi/

