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PRRS- TAUDIN VASTUSTAMINEN SIKALOISSA   

Yleistä  

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosasto (jäljempänä osasto) on määrännyt 
PRRS- taudin (porcine reproductive and respiratory syndrome) valvottavaksi eläintaudiksi 
 vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta antamassaan päätöksessä (1346/1995).  

Osasto antaa tässä päätöksessä säännökset PRRS- taudin vastustamisesta. Säännökset ovat sitovia ja 
niitä on velvoittavina noudatettava säännöksissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa.  

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja 
leviämistä.  

Tilalla tarkoitetaan tässä päätöksessä eläintenpitoyksikköä tai muuta paikkaa, jossa pidetään 
tilapäisesti tai pysyvästi sikoja tuotantoa, jalostusta, myyntiä, välitystä, kuljetusta tai muuta 
tarkoitusta varten.  

Säädösten nimien jälkeen sulkuihin merkityt kirjain- numero-tunnukset (esim. D 4) viittaavat 
eläinlääkintölainsäädäntö-kirjassa säädöksille annettuihin tunnuksiin.  
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1. Taudinkuva ja leviäminen  

PRRS- tauti eli porcine reproductive and respiratory disease on Arteri-virussukuun kuuluvan 
viruksen aiheuttama tauti sioissa. Tauti on ollut tunnettu USA:ssa vuodesta 1987 ja Euroopassa 
ensimmäiset tapaukset todettiin 1990. Tauti on laajalle levinnyt Manner-Euroopan maissa. Taudin 
aiheuttaja eristettiin ensimmäisen kerran 1991.  



PRRS- taudin aiheuttajavirus lisääntyy erityisesti keuhkojen makrofagisoluissa.  

Taudin kliininen kuva vaihtelee sikaloiden välillä lähes oireettomasta voimakkaasti oireileviin 
yksiköihin. Oireiden voimakkuuteen voivat vaikuttaa viruskanta, sikalassa mahdollisesti esiintyvät 
muut taudinaiheuttajat ja sikalan olosuhteet. Kun tartunta on päässyt sikalaan, kliiniset oireet alkavat 
tyypillisesti kahden - kolmen viikon kuluttua tartunnan saapumisesta.  

Kliinisessä taudinkuvassa emakoilla voi aluksi esiintyä ruokahaluttomuutta, joka on ohi muutamassa 
päivässä. Emakoiden hengitys voi vaikeutua, ja niillä voi esiintyä lievää kuumetta. Satunnaisesti voi 
esiintyä ohimenevää ihon tummumista esimerkiksi korvissa tai hännässä, minkä vuoksi tautia on 
kutsuttu myös sinikorvataudiksi. 
Alkuvaiheen jälkeen emakoilla voi esiintyä luomisia. Luomisten lisäksi voi esiintyä myös 
porsimisvaikeuksia. Porsimisvaikeudet johtuvat osittain siitä, että PRRS- taudinpurkauksen 
yhteydessä osa emakoista porsii ennenaikaisesti muutamia päiviä ennen laskettua porsimispäivää. 
Tartunnan seurauksena myös kuolleena syntyneiden porsaiden osuus alkaa nousta. 
Taudinpurkauksen alkuvaiheessa osa kuolleena syntyneistä porsaista vaikuttaa vähän ennen 
porsimista kuolleilta, jolloin ne ovat lähes normaalikokoisia ja ödemaattisia. Jatkossa kuolleena 
syntyneistä porsaista osa alkaa olla selvästi muumioituneita. Maidontuotanto häiriintyy myös osalla 
emakoista, jolloin heikkona syntyneiden porsaiden mahdollisuudet saada riittävästi ravintoa 
heikkenevät entisestään. Pikkuporsaat voivat myös itse sairastua PRRS-tartunnan seurauksena. 
Luomiset ja ennenaikaiset porsimiset, kuolleena syntyneiden porsaiden osuuden kasvu ja lisääntynyt 
porsaskuolleisuus aiheuttavat taloudellisia tappioita erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana 
tartunnan saapumisen jälkeen. Voimakkaita PRRS- tartuntaan liittyviä oireita todetaan 
porsastuotantotiloilla tyypillisesti 8- 12 viikon ajan.  

Karjuista osalla voi esiintyä lieviä hengitystieoireita, kuumetta ja ruokahaluttomuutta.  

Vieroitetuilla porsailla ja lihasioilla PRRS ilmenee hengitystiesairautena. Tilalla samanaikaisesti 
esiintyvät bakteeritartunnat voivat aiheuttaa sekundääritartuntoja, jotka edelleen pahentavat kliinisiä 
oireita. Tyypillisinä oireina ilmenee vaikeutunutta hengitystä, konjunktiviittia ja 
sierainontelotulehdusta. Kasvu hidastuu ja kuolleisuus kasvaa.  

Virus leviää sikalasta toiseen tartunnankantajasikojen välityksellä. Myös ilmavirtojen välityksellä 
viruksen katsotaan voivan siirtyä ainakin kolme km lähtöpaikastaan. Eräiden lintujen on todettu 
myös levittävän tartuntaa. Tartunta voi levitä mekaanisesti ulosteen, pölyn, sieraineritteiden, syljen, 
ja virtsan välityksellä sekä saastuneiden vaatteiden ja jalkineiden välityksellä. Kylmissä olosuhteissa 
myös kuljetusajoneuvot voivat levittää tartuntaa. Keinosiemennyssperma voi levittää tartuntaa, jos se 
on kerätty vireemisessä vaiheessa olevasta karjusta. Sikalan sisällä tartunta leviää ilman välityksellä 
tai sikojen suorassa kontaktissa. Vireeminen vaihe emakoilla kestää yleensä alle 14 vuorokautta, kun 
taas nuorilla sioilla vireeminen vaihe voi kestää 12 viikkoa. Vasta-aineet nousevat yleensä 7-9 päivää 
tartunnan saamisen jälkeen ja ne säilyvät osalla sioista jopa 20 viikkoa.  

2. PRRS- tautitilanteen seuranta  

2.1. Sikaloiden vapaaehtoinen terveysvalvontaohjelma  

Sikaloiden vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan liittyvien sikaloiden tutkimisesta 
PRRS-taudin varalta säädetään osaston ohjelmaa koskevassa päätöksessä 24/EEO/1997 
(D 85).  

2.2. Keinosiemennyskarjut  

Keinosiemennyskäyttöön lähetettävien karjujen alkuperäsikaloiden ja 
yksilöarvosteluasemilla olevien sikojen tutkimisessa PRRS- taudin varalta säädetään 



karjun spermalle asetettavista terveysvaatimuksista annetussa osaston yleiskirjeessä 4/93 
(G8).  

3. Toimenpiteet epäiltäessä PRRS- tautia tilalla  

3.1. Kliininen tai muu epäily PRRS taudista  

Jos tilasta vastaava henkilö tai muu eläinlääkäri kuin kunnaneläinlääkäri epäilee siassa 
PRRS- tautia kliinisten oireiden perusteella tai hänellä on muuta perusteltua syytä 
epäillä tautia sioissa, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi kunnaneläinlääkärille.  

Kunnaneläinlääkärin on otettava verinäytteet niistä sioista, joiden hän epäilee 
sairastuneen PRRS- tautiin. Jos on mahdollista, että tartunta on tullut tilalle lähiaikoina 
muualta ostettujen tai tilalle muuten siirrettyjen sikojen mukana, myös näistä sioista on 
otettava verinäytteitä. Ensimmäisellä näytteenottokerralla tulisi ottaa verinäyte 
vähintään 20 siasta. Tarvittaessa näytteeksi voidaan lähettää luotuja sian sikiöitä. 
Näytteet lähetetään tutkittavaksi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen (EELA) Helsingin 
laboratorioon. Näytteenoton yhteydessä on tehtävä myös karjan terveydentilan tarkastus. 
Sairastuneeksi epäillyt siat on eristettävä muista sioista mahdollisimman tehokkaasti. Jos 
tilalla on sikoja useammassa eri yksikössä, on huolehdittava tartunnan leviämisen 
estämisestä eri yksiköiden välillä. Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava kaikista 
epäilemistään tai todetuista PRRS- taudin tapauksista välittömästi läänineläinlääkärille 
tai osaston eläinlääkärille.  

3.2. Rajoittavat määräykset  

Kunnaneläinlääkärin on annettava tilasta vastaavalle henkilölle kirjallisesti liitteen I 
mukaiset rajoittavat määräykset, jos hän kliinisten oireiden perusteella tai muusta 
perustellusta syystä epäilee PRRS- tautia tilalla. Rajoittavat määräykset on annettava 
myös, jos seurantatutkimuksissa tai muun tutkimuksen yhteydessä on saatu positiivinen 
tulos PRRS- taudin varalta.  

4. Toimenpiteet tilalla, kun PRRS- tautia on todettu  

4.1. Positiivinen serologinen tulos seurantatutkimuksessa tai muussa tutkimuksessa 
ja jatkotutkimukset   

Jos tilan yksittäisestä siasta tai seurantatutkimuksessa otetusta verinäytteestä on saatu 
positiivinen tutkimustulos, on kunnaneläinlääkärin otettava verinäytteet tilan muista 
sioista osaston antaman erillisen ohjeen mukaisesti. Näytteet on lähetettävä tutkittavaksi 
EELA:n Helsingin laboratorioon. Lisäksi on tehtävä karjan terveydentilan tarkastus. 
Tilalle on annettava liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, jollei niitä ole jo kohdan 
3.2.mukaisesti annettu. Verinäytteiden ja muiden tilanteen mukaan otettavien 
lisänäytteiden lähettämisestä kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava EELA:n Helsingin 
laboratorioon etukäteen.  

4.2. Epidemiologinen selvitys  

Kun positiivinen tutkimustulos on varmistunut, on kunnaneläinlääkärin 
läänineläinlääkärin ohjauksessa aloitettava epidemiologisen selvityksen tekeminen 
mahdollisen tartunnanlähteen ja tartunnan laajuuden selvittämiseksi. Selvityksessä on 
kartoitettava viimeksi kuluneen 3 kuukauden ajalta kaikki ne rajoittavien määräysten 
alaiseen tilaan kontaktissa olleet tilat, joille tai joiden kautta on kuljetettu sikoja, sikalan 
kalusteita tai välineitä tai rehuja. Myös tilalla edellämainittuna aikana 



keinosiemennykseen käytetyn sperman alkuperä on selvitettävä.  

5. Rajoitusalueen määrääminen  

Kun PRRS- tauti on vahvistettu, läänineläinlääkärin on yhteistyössä kunnaneläinlääkärin kanssa 
tehtävä esitys osastolle rajoitusalueen määräämiseksi tilan ympärille. Rajoitusalueen rajojen on 
oltava joka kohdassaan vähintään kolmen (3) kilometrin etäisyydellä tilasta, jolla PRRS- tauti on 
todettu. Rajojen määräämisestä säädetään myös eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 
annetun asetuksen (1363/1994, D 3) 4 §:n 2 momentissa.  

Jos tartunta leviää muille tiloille, osasto voi läänineläinlääkärin esityksestä perustaa rajoitusalueen 
myös näiden ympärille.  

6. Rajoitusalueella sijaitsevia tiloja koskevat määräykset  

6.1. Näytteenotto rajoitusalueen tiloilla  

Tartunnan laajuuden selvittämiseksi on läänineläinlääkärin määrättävä 
kunnaneläinlääkäri ottamaan verinäytteet rajoitusalueen jokaiselta sikatilalta osaston 
antaman ohjeen mukaisesti. Verinäytteet on lähetettävä tutkittavaksi EELA:n Helsingin 
laboratorioon.  

Jos verinäytteistä saadaan positiivinen tutkimustulos, on noudatettava kohdan 4.1. 
säännöksiä.  

Jos verinäytteiden tutkimustulos on kielteinen, on tiloilta otettava yhden (1) kuukauden 
kuluttua uudet verinäytteet osaston antaman ohjeen mukaisesti, ellei osasto ole 
peruuttanut rajoitusaluetta koskevia määräyksiä sitä ennen.  

6.2. Sikojen ja tilan välineiden, jätteiden ja rehujen siirtoa koskevat rajoitukset  

Sikojen ja sikojen hoidossa tarvittavien välineiden, tarvikkeiden, tilan jätteiden sekä 
rehujen siirto rajoitusalueella sijaitsevalta tilalta toiselle rajoitusalueen sisäpuolella 
olevalle samoin kuin alueen ulkopuoliselle tilalle on kielletty kunnes osasto on 
peruuttanut rajoitusaluetta koskevat määräykset kohdan 10 mukaisesti.  

Osasto voi antaa myös muita rajoitusaluetta koskevia määräyksiä.  

6.3. Rajoitusalueen ulkopuoliset kontaktitilat  

Jos kohdan 4.2. mukaisessa epidemiologisessa selvityksessä ilmenee, että tilalta, jossa 
PRRS- tautia on todettu, on ollut yhteyksiä rajoitusalueen ulkopuolisiin tiloihin, päättää 
näillä tiloilla tehtävistä jatkotoimenpiteistä osasto.  

7. PRRS-taudin hävittäminen tilalta  

7.1. Sikojen tappaminen  

Kun tutkimuksissa on varmistunut, että PRRS- tautia on todettu tilan yhdellä tai 
useammalla sialla, omistaja voi hakea osastolta sikojen tapattamista. Hakemuksen 
perusteella osasto voi määrätä tilan siat tai osan niistä tapettaviksi.  

Tapattaminen ja sikojen hävittäminen on tehtävä läänineläinlääkärin valvonnassa tai siat 
on vietävä läänineläinlääkärin määräämään teurastamoon teurastettaviksi. 



Sikoja teurastamoon vietäessä on noudatettava liitteen III säännöksiä.  

7.2. Itsestään kuolleiden sikojen hävittäminen ja tilan desinfektio  

Tilalla itsestään kuolleet siat on läänineläinlääkärin määräyksen mukaan haudattava 
tilalla riittävän syvälle maahan tai hävitettävä suuririskisen eläinjätteen 
käsittelylaitoksessa.  

Tilan eläinsuoja on puhdistettava ja desinfioitava osaston desinfektiosta antamien 
ohjeiden mukaisesti (osaston ohje nro 17/EEO/1995, D25).  

8. Tilan vapautuminen rajoittavista määräyksistä  

Kunnaneläinlääkärin on viipymättä peruutettava tilan rajoittavat määräykset ja ilmoitettava siitä 
välittömästi läänineläinlääkärille, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy.  

1) laboratoriotutkimusten perusteella kohdan 3.1. mukainen PRRS-epäily osoittautuu 
aiheettomaksi;  

2) tilan kaikki siat on teurastettu, eläintilat on puhdistettu ja desinfioitu osaston antaman 
ohjeen (D 25) mukaisesti, kunnaneläinlääkäri on todennut toimenpiteet suoritetuksi ja 
desinfektiotoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tila on ollut tyhjillään vähintään 14 
vuorokautta; tai  

3) tila on osaston ja EELA:n sikatautien eläinlääkärin hyväksymällä tavalla osoitettu 
vapautuneeksi PRRS-taudista.  

Rajoittavien määräysten peruuttamista koskeva malli on liitteessä II.  

9. Rajoitusaluetta koskevien määräysten peruuttaminen  

Rajoitusaluetta koskevia määräyksiä on noudatettava siihen asti kunnes osasto ne peruuttaa.  

Läänineläinlääkärin on esitettävä osastolle määräysten peruuttamista, kun kohdan 6.1. mukaiset 
PRRS- taudin levinneisyyttä kartoittavat tutkimukset rajoitusalueen tiloilla on tehty ja rajoittavien 
määräysten alaiset tilat rajoitusalueella on vapautettu määräyksistä.  

10. Kliininen tai muu epäily PRRS- taudista keinosiemennysasemalla  

Epäiltäessä PRRS tautia keinosiemennysasemalla on noudatettava osaston erikseen antamia ohjeita.  

11. Kliininen tai muu epäily PRRS- taudista tarhatuissa villisioissa  

Epäiltäessä tarhatuissa villisioissa PRRS- tautia on noudatettava kohdan 3 säännöksiä.  

12. Rokottaminen PRRS- taudin varalta  

Rokotteen käyttö PRRS taudin varalta on kiellettyä ilman osaston hyväksymistä.  

13. Korvaukset  

PRRS-taudin vastustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sovelletaan eläintautilain 
(55/1980, D 1) 15-21b §:n säännöksiä.  



Eläimet voidaan tappaa valtion kustannuksella omistajan hakemuksesta. Eläinten tapattamisessa ja 
korvausten hakemisessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 
1.5.1989 antaman päätöksen nro 362/513-89, (D 22) määräyksiä. Eläinten tapattaminen valtion 
kustannuksella on mahdollista vasta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosastolta saadun hyväksymisen jälkeen.  

14. Toimitusilmoitukset ja laskut  

Tämän päätöksen perusteella tehtäviin toimitusmatkoihin ei tarvita erillistä määräystä. Tämä 
määräys poikkeaa eläintautien vuoksi suoritettavista virkatoimituksista ja matkoista sekä niistä 
tehtävistä ilmoituksista 15.8.1980 annetun osaston yleiskirjeen nro 178 (D20) määräyksistä. 
Toimituksista ilmoitetaan samassa yleiskirjeessä mainitulla tavalla.  

Kohdissa 3.1., 4.1., 4.2. , 6.1.ja 8. toimenpiteistä ja matkoista maksetaan korvaus valtion varoista 
eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1269/89; C 16) mukaisesti.  

Osastopäällikkö 
Jaana Husu-Kallio 

Eläinlääkintöylitarkastaja  
Riitta Heinonen  

LIITE I   
PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VUOKSI TILALLE ANNETTAVISTA RAJ OITTAVISTA 
MÄÄRÄYKSISTÄ   

Annettu   /   19 
Sikalan omistajan nimi 
...........................................................................................................  

Tilan 
osoite.................................................................................................................. ...........  

Tilalla on noudatettava seuraavia määräyksiä: 

1. Tilalle saa tuoda sikoja ja niitä saa viedä sieltä pois vain läänineläinlääkärin luvalla.  

2. Tilalla olevat siat on pidettävä sisätiloissa;  

3. Tilan koirat on pidettävä kytkettyinä ja niiden sekä kissojen pääsy eläinsuojiin on 
estettävä  

4. Muiden eläinten kuin sikojen tuominen tilalle ja vieminen sieltä pois on sallittu vain 
läänineläinlääkärin luvalla.  

5. Tilalla sairastuneita tai kuolleita eläimiä eikä mitään niiden osia saa tilalla käyttää 
hyödyksi eikä luovuttaa tilalta muutoin kuin läänineläinlääkärin luvalla. Sairaat siat on 
lopetettava tilalla läänineläinlääkärin valvonnassa. Lopetetut ja kuolleet siat on 
kuljetettava suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen siellä tapahtuvaa käsittelyä 
varten.Lopetetut ja kuolleet siat voidaan läänineläinlääkärin ohjeiden mukaan myös 
haudata tai polttaa tilalla.  

6. Muiden kuin eläinten hoitoon osallistuvien henkilöiden käyntiä eläinsuojissa on 
vältettävä. Eläintiloissa käytäessä on huolehdittava asianmukaisesta suojavaatetuksesta.  



7. Sikojen viennissä teurastettavaksi on noudatettava PRRS-taudin vastustamisesta 
sikaloissa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 
päätöksen 18/EEO/1998 liitteen III määräyksiä.  

Perustelut: Tilalla pidettävissä sioissa epäillään / on todettu (tarpeeton yliviivataan) esiintyvän 
PRRS- tautia. 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. 
Valitusosoitus on liitteenä. Tämä päätös tulee kuitenkin voimaan heti. Päätöstä on noudatettava 
mahdollisesta valituksesta huolimatta.  

Kunnaneläinlääkäri......................................................................... 
Allekirjoitus ja nimen selvennys  

Oikeusohjeet: 
Eläintautilaki (55/1980) 8- 9§ (muut.809/1992) 
Eläintautiasetus (601/80) 17§ 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätös PRRS- taudin 
vastustamisesta (nro 18/EEO/1998)  

LIITE II   
PÄÄTÖS PRRS- TAUDIN VARALTA TILALLE ANNETTUJEN RAJO ITTAVIEN 
MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA   

Annettu  /  19    

Sikalan omistajan nimi: 
..........................................................................................................  

Tilan osoite: 
...........................................................................................................................  

Tällä päätöksellä peruutetaan tilalle  /  19    PRRS- taudin varalta annetut rajoittavat määräykset.  

Perustelut: Tilalla ei ole todettu PRRS- tautia / PRRS- tauti on hävitetty tilalta (tarpeeton 
ylipyyhitään).  

Oikeusohjeet: 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätös PRRS- taudin 
vastustamisesta (nro 18/EEO/1998).  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. 
Valitusosoitus liitteenä.  

Kunnaneläinlääkäri......................................................................... 
Allekirjoitus ja nimenselvennys  

LIITE III   
SIKOJEN KULJETUS TEURASTAMOON JA TOIMENPITEET TEURA STAMOSSA  

1. Sikojen kuljetus teurastamoon:  

1.1. Ennen sikojen viemistä teurastamoon on kunnaneläinlääkärin tarkastettava tilan 
kaikki siat ja tutkittava kliinisesti teurastamoon vietävät siat. Kliinisesti sairaita sikoja ei 
saa viedä teurastamoon  



1.2. Sikojen tulee olla merkittyjä sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista annetun maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksen (1411/1997, A 45), mukaisesti.  

1.3. Siat on kuljetettava teurastamoon kunnaneläinlääkärin sinetöimissä ajoneuvoissa ja 
kunnaneläinlääkärin on etukäteen ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille 
sikojen tulosta. Tarkastuseläinlääkärin on valvottava, että sinetit ovat ehjiä sikojen 
saapuessa teurastamoon.  

2. Toimenpiteet teurastamossa:  

2.1. Teurastamossa siat sijoitetaan erilleen muista sioista ja ne on teurastettava päivän 
viimeisenä. Sen jälkeen ne tilat, joissa PRRS-taudin takia teurastettavat siat ovat olleet 
tai joiden kautta ne ovat kulkeneet, on asianmukaisesti puhdistettava ja desinfioitava. 
Myös teurastustilan asianmukaisesta puhdistamisesta on huolehdittava.  

2.2. Sikojen kuljettamiseen käytetty ajoneuvo varusteineen on välittömästi kuljetuksen 
jälkeen puhdistettava ja desinfioitava tarkastuseläinlääkärin valvonnassa ja ohjeiden 
mukaan.  

2.3. Kaikki teurasjätteet tulee toimittaa suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen 
siellä tapahtuvaa käsittelyä varten  

[Eläinlääkintölainsäädäntö]  



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 


