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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
pernaruton vastustamisesta  

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

1 § 
 

Soveltamisala 
 

Tätä asetusta sovelletaan nautaeläimissä, muissa sorkkaeläimissä ja hevosissa esiintyvän 
pernaruton vastustamiseen.  

 
 

2 § 
 

Pitopaikassa suoritettava tutkimus ja näytteenotto  
 
Valvontaviranomaisen on eläintautilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun tutkimuksen 
yhteydessä otettava verinäyte eläimestä, jonka epäillään sairastuneen tai kuolleen 
pernaruttoon, ja toimitettava verinäyte tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirastoon. Lisäksi 
valvontaviranomaisen on selvitettävä pitopaikassa olevien nautaeläinten, muiden 
sorkkaeläinten ja hevosten terveydentila ja huolehdittava niiden eläinten 
lämmönmittauksesta, joissa epäillään pernaruttoa tai jotka ovat suurimmassa vaarassa 
sairastua pernaruttoon. 
 
 
 
Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta 
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3 § 
 

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös 
 

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

1) kielletään nautaeläinten, muiden sorkkaeläinten ja hevosten tuominen pitopaikkaan 
ja niiden vieminen sieltä pois; 

2) velvoitetaan mittaamaan lämpö kahdesti päivässä kaikilta maidontuotannossa 
olevilta naudoilta sekä niiltä muilta nautaeläimiltä, muilta sorkkaeläimiltä ja 
hevosilta, jotka ovat suurimmassa vaarassa sairastua pernaruttoon;  

3) velvoitetaan pitämään kirjaa 2 kohdassa tarkoitetuista lämmönmittauksista; 
4) velvoitetaan eristämään kuumeiset sekä sairastuneiksi epäillyt ja todetut eläimet 

muista pitopaikan eläimistä; 
5) velvoitetaan eristämään ja suojaamaan pernaruttoon kuolleeksi epäiltyjen ja 

todettujen eläinten raadot ja viipymättä desinfioimaan raadosta mahdollisesti 
valunut veri ja muut eritteet; 

6) määrätään, että kaikki sairastuneiksi epäillyt eläimet on lääkittävä mikrobilääkkeellä; 
7) kielletään nautaeläinten, muiden sorkkaeläinten ja hevosten sperman, munasolujen, 

alkioiden, lihan ja eläimistä saatujen sivutuotteiden vieminen pois pitopaikasta, 
lukuun ottamatta raatojen viemistä hävitettäväksi; 

8) kielletään nautaeläinten, muiden sorkkaeläinten ja hevosten raatojen hautaaminen 
pitopaikan alueella; 

9) kielletään lampaiden, vuohien ja nautaeläinten maidon ja pastöroimattomien 
maitotuotteiden vieminen pois pitopaikasta muutoin kuin elintarvikelain (23/2006) tai 
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden  ja 
niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1069/2009 nojalla hyväksyttyyn laitokseen pastöroitavaksi tai kuumennettavaksi 
vähintään pastörointia vastaavalla tavalla; 

10) kielletään kuolleista ja sairastuneiksi epäillyistä eläimistä saadun maidon käyttö 
pitopaikassa elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi ja vieminen pois pitopaikasta; sekä 

11)  kielletään lannan, korsirehun, kuivikkeina käytettävien olkien sekä pernaruttoa 
mahdollisesti levittävien muiden aineiden ja välineiden vieminen pois pitopaikasta 
ellei niitä ole käsitelty pernaruton aiheuttajan poistamiseksi ennen poisvientiä. 

 
Kunnaneläinlääkäri vastaa 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun velvoitteen 
toimeenpanosta. 

 
4 § 

 
Päätöstä koskevat poikkeusluvat 

 
Eläintautilain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voi koskea mitä tahansa 3 §:n 
1-11 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai toimenpidettä. 
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5 § 
 

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

Eläintautilain 22 §:ssä 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. Jos tautia epäillään 
tai todetaan esiintyvän teurastamossa tai poroteurastamossa, on sitä syytä epäillä ainakin 
siinä pitopaikassa, josta tartunnan saanut eläin on tullut. Virallisen eläintautiepäilyn 
kyseessä ollen sovelletaan mitä 2–4 §:ssä säädetään.  
 

6 § 
 

Päätös taudin hävittämiseksi pitopaikasta 
 

Pernaruton toteamisen jälkeen on eläintautilain 26 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä 
määrättävä pitopaikassa kuolleiden nautaeläinten, muiden sorkkaeläinten ja hevosten 
raadot sekä taudin todennäköisesti saastuttamat sukusolut ja alkiot, eläimistä saadut 
sivutuotteet ja muut tuotteet sekä aineet ja jätteet hävitettäviksi tai käsiteltäviksi siten, että 
niissä mahdollisesti olevat taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Raadoista on määrättävä 
otettaviksi näytteet pernaruton tutkimista varten ennen hävittämistä, ellei näytteitä ole 
otettu jo aikaisemmin.  
 
Rakennukset, joissa sairaita eläimiä on pidetty, on määrättävä puhdistettaviksi ja 
desinfioitaviksi. 
 
Maa-alueet, joista tartunta todennäköisesti on saatu, on määrättävä käsiteltäväksi siten, 
että niissä mahdollisesti olevat taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Jos taudinaiheuttajia ei voida 
hävittää maa-alueilta, on kiellettävä alueiden käyttö sellaiseen tarkoitukseen, josta voi 
aiheutua pernaruton leviämisen vaaraa. 
 
Päätöstä täytäntöön panevan valvontaviranomaisen tulee pitää yksityiskohtaista luetteloa 
hävitetystä omaisuudesta.    
  

7 § 
 

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävän päätöksen voimassaolo 
 

Eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan kumota, kun virallinen eläintautiepäily on 
suljettu pois tai 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on saatettu loppuun ja 
tämän jälkeen on kulunut viikko ilman uusia taudinpurkauksia.   

 
8 § 

 
Pernarutto tai virallinen eläintautiepäily teurastamossa 

 
Poiketen siitä, mitä 3 §:ssä säädetään, eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä ei 
tarvitse tehdä, jos pitopaikka, jossa pernaruttoa epäillään tai todetaan esiintyvän, on 
teurastamo tai poroteurastamo.  
 
 
 

 



4 

9 § 
 

Voimaantulo 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 
 
Tällä asetuksella kumotaan pernaruton vastustamisesta annettu maa- ja 
metsätalousministeriön asetus (13/EEO/2007). 
 
 
Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013 
 
  Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
   Neuvotteleva virkamies   Kajsa Hakulin 

 


