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Sen lisäksi mitä eläintautilaissa (55/80) ja -asetuksessa (601/80) on säädetty, annetaan hevosen 
näivetystaudin vastustamisesta seuraavat määräykset ja ohjeet: 

Sisällysluettelo 
 
1. Yleistä 
2. Taudin oirekuva ja leviämistapa 
3. Diagnoosin asettaminen ja näytteiden otto 
4. Toimenpiteet kun tauti on todettu 

LIITE I VALITUSOSOITUS  

1. Yleistä 
 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin 
valvottavaksi eläintaudiksi. 
 
Hevosen näivetystauti on pääsääntöisesti hyönteisten välittämän viruksen aiheuttama kuumetauti, 
joka hevosen sukuisissa eläimissä useasti johtaa krooniseen anemiaan näivettymiseen ja kuolemaan. 
Tauti voi satunnaisesti tarttua sikaan tai ihmiseen. 
 
Jos kunnan- tai kaupungineläinlääkäri saamansa ilmoituksen perusteella tai muutoin epäilee hevosen 
näivetystautia, tulee hänen ilman eri määräystä ryhtyä toimenpiteisiin diagnoosin varmistamiseksi ja 
tartunnan leviämisen estämiseksi. 
 
2. Taudin oirekuva ja leviämistapa 

Taudin oirekuva vaihtelee suuresti. Äkillisissä tautitapauksissa, joita voi odottaa sellaisessa 
hevospopulaatiossa, jossa tautia ei aikaisemmin ole esiintynyt, kuume on alussa korkea ja voi nousta 
jopa 42 asteeseen. Ellei hevonen jo tässä vaiheessa kuole, kuume laskee vajaassa viikossa ja jatkuu 
yleensä aaltoilevana kuumeena kunnes hevonen ehkä kuukausien pääs joko toipuu tai kuolee. Eräillä 
tahoilla pidetään limakalvon alaisia, varsinkin kielen alla esiintyviä hiussuonipurkautumia taudille 
tunnusomaisina. Krooniseen vaiheeseen edenneenä tauti yleensä aiheuttaa hevosen suorituskyvyn 
asteittaista heikkenemistä, lisääntyvän anemian ja joskus myös raajojen turvotusta. Luetelluista 
oireista jotkut voivat puuttua kokonaan tai esiintyä vain ajoittain. 
 
Subkliinisinä alkaneet tapaukset havaitaan usein vasta kun hevosen kunto jostain syystä heikkenee. 
Tartunnan saanut hevonen voi olla tartunnan kantaja loppuikänsä. 
 
Yleensä tartunta leviää hitaasti erilaisten verta imevien ja purevien hyönteisten välittämänä. 



Tilanteissa, joissa sää- ja muut olosuhteet ovat hyönteisille edulliset ja hevosia on koolla paljon, 
saattaa kuitenkin massatartuntaakin esiintyä. Huomattavaa on, että tartunta voi levitä myös 
injektioneulojen välityksellä. 
 
3. Diagnoosin asettaminen ja näytteiden otto 

Pelkän kliinisen kuvan tai ruumiinavauslöydöksien perusteella diagnoosia ei voida varmuudella 
asettaa. Yhdessä nämä kuitenkin voivat johtaa todennäköisyysdiagnoosiin. Ruumiinavauskuvan 
ollessa tyypillinen, mitä se ei suinkaan aina ole, tavataan lima- ja herakalvojen alaisia 
hiussuonipurkautumia, hera- ja hyytelökerääntymiä ihonalaisissa ja muissa sidekudoksissa, 
vatsaontelon imusolmukkeiden turvotusta ja vertymistä sekä maksan, pernan, munuaisten ja 
muidenkin sisäelimien turvotusta. 
 
Diagnoosi saadaan nykyään varmimmin serologisesti Coggins-testillä, jota varten lähetetään 
verinäyte ilman lisäainetta Valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen. Jos tautia epäillään 
ruumiinavauslöydösten perusteella, voidaan laitokseen lähettää tuoreiden elinnäytteiden lisäksi 
kudospalat 10 % formaliinissa maksasta, pernasta ja muista muuttuneista elimistä. 
 
4. Toimenpiteet kun tauti on todettu 
 
Kun eläinlääkäri toteaa tai pitää todennäköisenä että kyseessä on hevosen näivetystauti, tästä on 
ilmoitettava eläinten taudeista ilmoittamisesta annetun yleiskirjeen ( kts. D 19 ) edellyttämällä 
tavalla. Sairastunut eläin on eristettävä siten, ettei tartunnan leviämistä hyönteisten välityksellä voi 
tapahtua. Tarvittaessa käytetään eristyspaikalla insektisiidejä. Jos eläimessä todetaan hevosen 
näivetystauti, päättää maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto ja lääninhallitus 
jatkotoimenpiteistä. 
 
Tämä yleiskirje tulee voimaan huhtikuun 1 päivänä 1981. 
 
Helsingissä 27 päivänä helmikunta 1981 
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VALITUSOSOITUS  
  

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen 
muutosta maaseutuelinkeinojen 
valituslautakunnalta. Valitus on tehtävä 
kirjallisesti. 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan 
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle, on 
ilmoitettava seuraavat asiat: 

- valittajan nimi ja kotikunta; 

- päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin 
päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla 
muutosta vaaditaan; 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä 
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava valituskirjelmä. 

  

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 oikeusavustaja; 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 



viranomaiselle. 

  

Valitusaika 

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa 
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: 

- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, 
asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, 
tiedoksisaanti- 

päivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta. 

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta 
vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodis- 

tuksesta. 

- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen 
katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. 

- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla 
jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan 
saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä 

tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta 
päivästä. 

- Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä 
on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella 

kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan 
tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
siitä 

päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on 
julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle. 

  

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmän voi toimittaa 
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle 
henkilökohtaisesti, postitse maksettuna 
postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä 



käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle 
virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan 
päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä 
seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 

  

Käsittelymaksu 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta perii 
pääsääntöisesti valitusasian tutkimisesta 
käsittelymaksuna 84 euroa maa- ja 
metsätalousministeriön antaman asetuksen 
(1257/2001) nojalla. Maksu peritään yleensä 
postiennakolla päätöksen lähettämisen yhteydessä. 

  

Yhteystiedot 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 

postiosoite: PL 820, 00101 HELSINKI 

käyntiosoite: Kaisaniemenkatu 4 A 

puhelinvaihde (09) 5765 111 

telekopio (09) 5765 2010 

virka-aika klo 8.00 - 16.15 


