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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
nautaeläinten BSE-taudin vastustamisesta  

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

1 § 
 

Soveltamisala 
 

Naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE-tauti) vastustamisesta säädetään tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä 
koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 999/2001 (TSE-asetus). Tätä asetusta sovelletaan TSE-asetusta täydentävästi 
toimenpiteisiin BSE-taudin leviämisen estämiseksi epäillyissä nautaeläinten BSE-
tapauksissa ja taudin hävittämiseksi todetuissa nautaeläinten BSE-tapauksissa sekä 
nautaeläinten BSE-taudin seurantaan. 
 
Asetusta ei sovelleta nautaeläimistä peräisin olevien sivutuotteiden kuten TSE-
asetuksessa tarkoitetun erikseen määritellyn riskiaineksen käyttöön, käsittelyyn ja 
hävittämiseen. 
 
Asetusta ei myöskään sovelleta toimenpiteisiin teurastamossa silloin, kun teurastettavaksi 
lähetetty nautaeläin on määrätty tutkittavaksi BSE-taudin varalta. 
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2 § 
 

Määritelmät 
 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kohorttieläimellä TSE-asetuksen liitteessä I määritellyn 
kohortin eläintä.  

 
3 § 

 
Viranomaistoimivalta 

 
TSE-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvästä viranomaistoimivallasta säädetään 
eläintautilaissa. 
 

4 § 
 

BSE-tautiin sairastuneeksi epäiltyä nautaeläintä koskeva siirtorajoitus  
 
Jos aluehallintovirasto päättää asettaa BSE-tautiin sairastuneeksi epäillyn nautaeläimen 
TSE-asetuksen 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
siirtorajoituksen alaiseksi, rajoituksen kohteena oleva eläin on määrättävä tutkittavaksi 
uudelleen enintään kahden viikon pituisen määräajan kuluttua tai, jos eläin kuolee 
määräajan kuluessa, välittömästi eläimen kuoleman jälkeen. 
 

5 § 
 

Luettelo  BSE-tartunnalle altistuneista eläimistä 
 
Eläintaudin alkuperää ja levinneisyyttä koskevan selvityksen tekemisestä säädetään TSE-
asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Aluehallintovirasto toimittaa selvityksen 
perusteella laaditun luettelon elossa olevista kohorttieläimistä ja BSE-positiivisen lehmän 
jälkeläisistä Elintarviketurvallisuusvirastolle ja niille aluehallintovirastoille, joiden alueella 
luettelossa mainittuja eläimiä pidetään.  
 

6 § 
 

Eläinten lopettaminen BSE-taudin toteamisen jälkeen 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi päättäessään taudin hävittämistoimenpiteistä TSE-
asetuksen 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti soveltaa mainitun asetuksen 
liitteessä VII olevan B luvun 2.1. kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa 
säädettyjä poikkeuksia. 
 
Aluehallintoviraston tulee huolehtia, että yli 24 kuukauden ikäisistä lopetettaviksi 
määrätyistä nautaeläimistä otetaan näytteitä BSE-taudin varalta tehtäviä tutkimuksia 
varten. 
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7 § 
 

Muualla kuin teurastamossa tai teuraskuljetuksen aikana kuolleiden nautaeläinten 
tautiseuranta  

 
Kunnaneläinlääkäri huolehtii TSE-asetuksen liitteessä III tarkoitetun kuolleiden tai 
lopetettujen nautaeläinten BSE-seurantaan liittyvästä näytteenotosta laitoksessa, joka 
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 on hyväksytty ottamaan vastaan luokkaan 1 kuuluvaa ainesta.  
 
Poiketen siitä, mitä TSE-asetuksen liitteessä III säädetään, nautaeläimiä ei testata 1 
momentissa tarkoitetun seurannan yhteydessä, jos ne ovat kuollessaan tai lopetettaessa 
enintään 48 kuukauden ikäisiä ja jos ne ovat syntyneet Suomessa, Alankomaissa, 
Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa, 
Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, 
Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa, Virossa tai 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  
 
Alueella, jolla ei ole järjestetty kuolleiden tai lopetettujen nautaeläinten keräilyä, 
kunnaneläinlääkäri, muu eläinlääkäri tai eläimistä vastuussa oleva toimija voi toimittaa 
Elintarviketurvallisuusvirastoon näytteitä pitopaikassa kuolleesta tai lopetetusta yli 48 
kuukauden ikäisestä nautaeläimestä tutkittaviksi BSE-taudin varalta. 
 

8 § 
 

Teurastettujen, teurastamossa kuolleiden ja lopetettujen taikka teuraskuljetuksen aikana 
kuolleiden nautaeläinten tautiseuranta 

 
TSE-asetuksen liitteessä III tarkoitetusta teurastettujen, teurastamossa kuolleiden ja 
lopetettujen taikka teuraskuljetuksen aikana kuolleiden nautaeläinten BSE-seurantaan 
liittyvästä näytteenotosta huolehtii teurastamossa se valvontaviranomainen, joka 
eläintautilain mukaan vastaa eläintautien vastustamisesta kyseessä olevassa 
teurastamossa. Muussa pitopaikassa kuin teurastamossa näytteenotosta huolehtii 
kunnaneläinlääkäri. 
 
Poiketen siitä, mitä TSE-asetuksen liitteessä III säädetään, mainitussa liitteessä olevan A 
luvun I osan 2.1 tai 3.1 kohdassa tarkoitettuja nautaeläimiä ei testata, jos ne ovat 
teurastettaessa, kuollessaan tai lopetettaessa enintään 48 kuukauden ikäisiä ja jos ne ovat 
syntyneet Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, 
Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, 
Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, 
Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa, Virossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Mainituissa valtioissa syntyneitä TSE-asetuksen liitteessä III olevan A luvun I osan 2.2 
kohdassa tarkoitettuja nautaeläimiä ei testata. 
 
Eläimistä vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille yli 30 kuukauden 
ikäisen muualla kuin 2 momentissa mainitussa valtiossa syntyneen naudan 
teurastamisesta omaan käyttöön. Ilmoitus on tehtävä viimeistään teurastusta edeltävänä 
arkipäivänä. 
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9 § 

 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 
 
Tällä asetuksella kumotaan nautojen BSE-taudin vastustamisesta annettu maa- ja 
metsätalousministeriön asetus (6/EEO/2007). 
 
 
 
 
Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013 
 
 
  Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
   Neuvotteleva virkamies   Kajsa Hakulin 

 


