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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
naudan tarttuvan leukoosin vastustamisesta  

 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 
nojalla: 
 
 

1 § 
 

Soveltamisala 
 

Tätä asetusta sovelletaan nautaeläimissä esiintyvän naudan tarttuvan leukoosin, 
jäljempänä leukoosi, vastustamiseen.  
 

 
2 § 

 
Taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös 

 
Jos nautaeläimessä todetaan leukoosia tai kyseessä on virallinen eläintautiepäily, on 
tehtävä eläintautilain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, jolla: 

1) kielletään nautaeläinten vieminen pois pitopaikasta muualle kuin suoraan 
teurastettaviksi tai lopetettaviksi; 

2) velvoitetaan ilmoittamaan etäkäteen teurastamon valvontaviranomaiselle 
teurastettaviksi lähetettävistä nautaeläimistä;  

3) kielletään nautaeläinten sperman, munasolujen ja alkioiden vieminen pois 
pitopaikasta; sekä 

Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta 
Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio 
Mariankatu 23 PL 30 (09) 160 01 (09) 160 53338 
00170  HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO   
 



2 

4) kielletään nautaeläinten pastöroimattoman maidon luovuttaminen pitopaikasta 
käytettäväksi nautaeläinten ravinnoksi. 

 
 

 
3 § 

 
Päätöstä koskevat poikkeusluvat 

 
Eläintautilain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voi koskea mitä tahansa 2 §:n 
1-4 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai toimenpidettä. 

 
Lupaa ei kuitenkaan voida myöntää nautaeläinten viemiseen pois pitopaikasta, ellei niitä 
kuljeteta suoraan toiseen pitopaikkaan, jossa ei ennestään ole nautaeläimiä. Eläinten 
määränpäänä olevasta pitopaikasta vastuussa olevalle toimijalle on osoitettava 2 §:ssä 
tarkoitettu päätös.   

 
 

4 § 
 

Toimenpiteet pitopaikoissa, joista tauti on voinut tarttua tai joihin se on voinut levitä 
 

Eläintautilain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetussa selvityksessä tai tutkimuksessa on 
arvioitava, ovatko esiin tulleet seikat riittäviä perustamaan virallisen eläintautiepäilyn 
sellaisessa jäljitetyssä pitopaikassa, josta tauti on voinut tarttua tai johon se on voinut 
levitä. Tautia on syytä epäillä ainakin sellaisessa pitopaikassa, josta tartunnan saanut eläin 
on tullut tai johon on siirretty tartunnan saaneen lehmän jälkeläinen. Virallisen 
eläintautiepäilyn kyseessä ollen sovelletaan, mitä 2 ja 3 §:ssä säädetään.  
 

5 § 
 

Päätös taudin hävittämiseksi pitopaikasta 
 

Leukoosin toteamisen jälkeen on eläintautilain 26 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä 
määrättävä teurastettaviksi ainakin ne nautaeläimet, joissa leukoosia epäillään tai on 
todettu. Jos tauti on todettu lehmässä, on kaikki sen jälkeläiset määrättävä teurastettaviksi 
mukaan luettuina ne jälkeläiset, jotka on viety toisiin pitopaikkoihin. Jos eläimet eivät ole 
teuraskokoisia tai niitä ei muusta syystä voida teurastaa, eläimet on määrättävä 
lopetettaviksi ja raadot hävitettäviksi tavalla, josta ei aiheudu leukoosin leviämisen vaaraa. 
Yli 12 kuukauden ikäisistä teurastettaviksi tai lopetettaviksi määrätyistä eläimistä on 
otettava näytteitä tutkittaviksi leukoosin varalta. Kaikki pitopaikassa olevat, asianomaisen 
taudin todennäköisesti saastuttamat sukusolut ja alkiot on määrättävä hävitettäviksi.  
 
Eloon jätettävät yli 12 kuukauden ikäiset nautaeläimet on eläintautilain 26 §:ssä 
tarkoitetulla päätöksellä määrättävä tutkittaviksi leukoosin varalta kahdesti. Ensimmäinen 
tutkimus voidaan tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua lopetettaviksi tai 
teurastettaviksi määrättyjen eläinten teurastamisesta, lopettamisesta tai kuljettamisesta 
pois ja toinen tutkimus aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua ensimmäistä tutkimusta 
varten suoritetusta näytteenotosta.  
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6 § 
 

Eläintautilain 23 §:ssä tarkoitetun päätöksen voimassaolo 
 

Eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan kumota, kun virallinen eläintautiepäily on 
suljettu pois tai 5 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on saatettu loppuun ja päätöksellä 
määrätyistä tutkimuksista on saatu kielteiset tulokset. Jos pitopaikan kaikki nautaeläimet 
on teurastettu tai lopetettu, päätös voidaan kumota, kun pitopaikka on puhdistettu ja 
desinfioitu. 
 
Jos eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös on annettu patologisanatomiseen löydökseen 
perustuvan virallisen eläintautiepäilyn johdosta, ja löydöstä ei ole voitu vahvistaa eikä 
sulkea pois jatkotutkimuksissa, eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan kumota, 
kun pitopaikan kaikki yli 12 kuukauden ikäiset nautaeläimet on tutkittu 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla ja tutkimuksista on saatu kielteinen tulos. 
 
Jos 2 momentissa tarkoitettu patologisanatominen löydös oli tehty alle 36 kuukauden 
ikäisestä nautaeläimestä, päätös voidaan 2 momentista poiketen kumota, kun epäillyn 
nautaeläimen yli 12 kuukauden ikäiset kontaktieläimet on tutkittu kerran leukoosin varalta, 
ja kaikki tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä. 
    

7 § 
 

Leukoosi eläintarhassa, koe-eläinlaitoksessa tai muussa erityiskohteessa 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi 5 §:ssä säädetystä poiketen päättää, ettei pitopaikan 
nautaeläimiä tai osaa niistä määrätä teurastettaviksi tai lopetettaviksi, jos nautaeläinten 
eloon jättäminen ei aiheuta vaaraa leukoosin leviämisestä pitopaikan ulkopuolelle ja jos 
pitopaikka on eläintarha, koe-eläinlaitos tai muu vastaava pitopaikka, jossa nautaeläimiä 
pidetään tieteellistä tutkimusta taikka uhanalaisten tai harvinaisten rotujen säilyttämistä 
varten.  
 
Edellä 1 mainitussa tilanteessa pitopaikkaa koskevan eläintautilain 23 §:ssä tarkoitetun 
päätöksen voimassaolon osalta noudatetaan, mitä eläintautilain 24 §:n 1 momentissa 
säädetään.  
 
Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava tämän pykälän soveltamisesta viipymättä 
maa- ja metsätalousministeriölle. 
 

 
8 § 

 
Leukoosi tai virallinen eläintautiepäily teurastamossa 

 
Poiketen siitä, mitä 2 §:ssä säädetään, eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä ei 
tarvitse tehdä, jos pitopaikka, jossa leukoosia epäillään tai todetaan esiintyvän, on 
teurastamo.  

9 § 
 

Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 
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Tällä asetuksella kumotaan nautojen tarttuvan leukoosin vastustamisesta annettu maa- ja 
metsätalousministeriön asetus (1/EEO/2009). 
 
 
Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013 
 
 
  Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
   Neuvotteleva virkamies   Kajsa Hakulin 

 


