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Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen virusripulin (BVD/MD) 
vastustamisesta 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä 
tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5, 8, 9, 12, 12a, 13 ja 15 §:n 3 
momentin nojalla, sellaisena kuin näistä 5 ja 12 § ovat osaksi laissa 424/94, 8 ja 
9 § osaksi laissa 809/1992, 12a § osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994, 13 § 
osaksi laeissa 809/1992, 424/1994 ja 804/1999 ja 15 § 3 momentti laissa 
491/1997: 

 
Yleistä 
 

Naudan virusripuli (bovine viral diarrhoea, BVD) on määrätty valvottavaksi 
eläintaudiksi vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 
annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston 
päätöksessä (1346/1995), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (200/2004).  
 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä asetuksessa säännökset BVD:n 
vastustamisesta sekä nautakarjojen vapaaehtoisesta BVD-terveysvalvonta-
ohjelmasta. Säännökset ovat sitovia ja niitä on velvoittavina noudatettava 
säännöksissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa.  
 
Läänineläinlääkäri voi eläintautilain (55/1980) 5§ mukaisesti määrätä 
kunnaneläinlääkärin suorittamaan tässä asetuksessa läänineläinlääkärille 
määrättyjä toimia, jos hän katsoo sen tehtävien tarkoituksenmukaisen 
hoitamisen kannalta välttämättömäksi. 
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1. Määritelmät 
 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan : 

 
1. tilalla maatilaa, joka käsittää yhden tai useamman eläintenpitopaikan. 
2. pitopaikalla yhden epidemiologisen yksikön muodostamaa yhtä tai useampaa 
rakennusta, tarhaa , näyttelyaluetta tai muuta paikkaa, jossa nautoja pidetään, 
kasvatetaan tai käsitellään, ei kuitenkaan teurastamoa tai teurastuspaikkaa. 
3. tartuntatilalla tilaa, jonka nauta on todettu viruserittäjäksi tai johon karjan 
vasta-aineprofiilin perusteella voidaan olettaa syntyvän viruserittäjiä; 
4. kontaktitilalla tilaa, jolle BVD-tartunnan leviäminen tartuntatilalta on ollut 
mahdollista suorien tai epäsuorien kontaktien välityksellä; tai jolta tartunta on 
voinut tulla tartuntatilalle 
5.  todetulla BVD-tartunnalla sitä, että tilan nauta on todettu viruserittäjäksi tai 
sitä, että karjan vasta-aineprofiilin perusteella on aihetta olettaa karjaan 
syntyvän viruserittäjiä; 
6.  seronegatiivisella nautaa, jolla ei todeta BVD-viruksen vasta-aineita; 
7.  seropositiivisella nautaa, jolla todetaan BVD-viruksen vasta-aineita; 
8.  viruserittäjällä    nautaa, joka on seronegatiivinen ja jonka verinäytteessä 
todetaan BVD-viruksia 
9.  serokonversiolla kahta samasta eläimestä vähintään neljän viikon välein 
otettua näytettä, joista ensimmäisessä ei todeta vasta-aineita, mutta 
jälkimmäisessä todetaan.     
 

2. Taudinaiheuttaja 
 

Naudan virusripulin (BVD, bovine viral diarrhoea) aiheuttaja kuuluu Flaviviridae-
heimon Pestivirus-sukuun, johon kuuluvat myös klassinen sikaruttovirus sekä 
lampaiden border disease virus. BVD-viruksissa on geneettistä ja antigeenista 
vaihtelua. Genotyypin perusteella BVD-virukset voidaan jakaa tyyppeihin I ja II. 
BVD-tyyppi I on klassisen BVD:n aiheuttaja. BVD- tyyppi II on uusi tulokas, joka 
aiheuttaa vakavia akuutteja infektioita sekä hemorraagisen oireyhtymän, jolle on 
tyypillistä vaikea trombosytopenia, verinen ripuli, verenvuodot sieraimista ja 
limakalvoilta sekä injektiokohdista, kuume, leukopenia ja lopulta kuolema. 
Suomessa ei toistaiseksi ole todettu BVD-tyyppi II aiheuttamia tartuntoja. 
 
BVD-virus ei ole kovin kestävä ympäristössä ja siihen tehoaa normaali pesu ja 
tavalliset desinfektioaineet.  

 
3. Taudinkuva  
 
3.1. Akuutti BVD 
 

Akuutilla BVD-tartunnalla tarkoitetaan syntymän jälkeen saatua BVD-viruksen 
aiheuttamaa ohimenevää tartuntaa, joka voi olla joko subkliininen (oireeton) tai 
kliininen. On arvioitu, että jopa   70-90  % BVD-tartunnoista on oireettomia.  
Akuutin tartunnan saaneet eläimet erittävät virusta noin kahden viikon ajan ja 
tartunnan seurauksena muodostuneet vasta-aineet säilyvät koko eläimen 
eliniän. 
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Tartunnan itämisaika on 5 - 7 vuorokautta. Oireina voi esiintyä kuumetta, 
alakuloisuutta, ruokahaluttomuutta, silmä- ja sierainvuotoa, syöpymiä tai 
haavaumia suussa, ripulia ja maidontuotannon laskua. Tämän klassisen 
tautimuodon mukaan tartunta on saanut nimensä naudan virusripuli. BVD-virus 
aiheuttaa myös immunosupression, jonka vuoksi tartunnan saaneet eläimet ovat 
alttiita muille infektioille, erityisesti hengitystieinfektioille. 

 
Tiineyden aikana saadusta BVD-tartunnasta voi olla seurauksena luominen 
missä tahansa tiineyden vaiheessa sekä synnynnäisesti epämuodostuneita, 
BVD-viruksen pysyvästi infektoimia (ks. kohta 3.2) tai heikkokuntoisia vasikoita. 
Suurimmat taloudelliset tappiot johtuvat hedelmällisyyshäiriöistä ja menetetyistä 
vasikoista. 

 
3.2. Pysyvä, krooninen BVD-tartunta (viruserittäjä) 
 

Tiineyden neljän ensimmäisen kuukauden aikana saatu BVD-tartunta voi johtaa 
siihen, että kehittyvästä sikiöstä tulee BVD-viruksen suhteen immunologisesti 
tolerantti. Tällainen viruserittäjäksi kutsuttu nauta erittää runsaasti BVD-virusta 
kaikissa eritteissään koko elämänsä ajan, mutta ei toleranssin vuoksi kykene 
muodostamaan BVD-viruksen vasta-aineita eikä eliminoimaan virusta 
elimistöstään. Viruserittäjät voivat vaikuttaa täysin terveiltä, mutta ne ovat usein 
pienikokoisempia ja kasvavat hitaammin kuin terveet eläimet. Lisäksi niillä on 
suurempi riski sairastua muihin infektioihin ja huomattavasti suurempi 
kuolleisuus kuin terveillä eläimillä. Emän ternimaidosta saadut, maternaaliset 
vasta-aineet häviävät viruserittäjävasikalta kolmen kuukauden ikään mennessä, 
jonka jälkeen viruserittäjällä ei todeta BVD-viruksen vasta-aineita 
(seronegatiivinen), mutta sen seerumista BVD-virus voidaan osoittaa jatkuvasti. 
Viruserittäjän jälkeläiset ovat aina myös viruserittäjiä. BVD-virus säilyy 
nautapopulaatiossa nimenomaan viruserittäjissä. 

 
3.3. Mucosal disease 
 

Mucosal disease (MD) on viruserittäjien sairaus. Se syntyy, kun viruserittäjän 
oma virus muuntuu erityyppiseksi tai kun viruserittäjä saa uuden BVD-tartunnan. 
MD esiintyy tavallisimmin 6 � 18 kuukauden ikäisillä viruserittäjillä joko akuutissa 
tai kroonisessa muodossa. Akuutissa MD:ssä oireina ovat muun muassa 
kuume, ruokahaluttomuus, voimakas vetinen ja joskus verinen ripuli, sierain- ja 
silmävuoto, sarveiskalvon sameus ja lisääntynyt syljen eritys. Lisäksi suun ja 
nielun limakalvoilla, sorkkien väleissä sekä vetimien ja häpyhuulten iholla voi 
esiintyä syöpymiä. Akuutti MD johtaa kuolemaan 3-10 päivässä. Krooninen MD 
voi jatkua kuukausia, mutta lopulta eläin menehtyy. Oireina ovat pysyvästi löysä 
uloste tai ajoittainen ripuli, krooninen puhaltuminen, heikentynyt ruokahalu, 
laihtuminen, syöpymät sorkkaväleissä tai huonosti paranevat syöpymät iholla.  

 
4. Leviämistapa ja infektioepidemiologiaa 
 

Viruserittäjät erittävät suuria määriä virusta kaikissa eritteissään koko elämänsä 
ajan ja ovat tartunnan tärkeimpiä levittäjiä. Akuutisti infektoituneet eläimet voivat 
myös levittää tartuntaa, mutta ne erittävät virusta vähäisiä määriä noin 1-2 viikon 
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ajan eikä niillä yleensä ole suurta merkitystä tartunnan levittäjinä. Sikiön 
infektoituminen tapahtuu, kun tiine seronegatiivinen nauta saa BVD-tartunnan. 
 
Tartunta saadaan joko hengitysteiden tai suun kautta. Tehokkaimmin tartunta 
leviää suorassa kontaktissa viruserittäjän eritteiden (sierainlima, sylki, virtsa, 
uloste, maito, sperma, sikiövesi) kautta. Epäsuorasti tartunta voi levitä 
esimerkiksi likaisten saappaiden, injektioneulojen tai sierainpihtien välityksellä. 
Keinosiemennyksessä tartunnan on todettu siirtyneen infektoituneen sonnin 
sperman välityksellä lehmään. Infektoituneella spermalla siemennyksestä voi 
olla seurauksena viruserittäjävasikan syntyminen.  
 
BVD-virus voi tarttua myös lampaisiin, vuohiin, useisiin muihin märehtijöihin ja 
sikoihin. Näilläkin BVD-tartunta on yleensä subkliininen. Mikäli oireita esiintyy, 
ne ilmenevät karitsoissa tai porsaissa. Karitsoilla voi olla tartunnan seurauksena 
epänormaali karvapeite ja keskushermostovaurioita, jonka vuoksi ne tärisevät 
(kuten border disease). Sioilla oireet voivat muistuttaa heikosti virulentin 
sikaruttoviruksen aiheuttamia oireita. Emakoiden tiinehtyminen saattaa 
heikentyä ja luomisia voi esiintyä. Pahnueet saattavat olla normaalia pienempiä, 
niissä on muumioporsaita ja heikkoja porsaita. Suomessa on todettu 
pestivirustartuntoja toistaiseksi vain naudoissa.    
 
BVD-tartunta leviää karjassa tehokkaimmin viruserittäjien välityksellä. Tartunnan 
saaneeseen karjaan syntyy viruserittäjiä usein kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäinen viruserittäjä syntyy karjaan 5-9 kuukauden kuluttua siitä, kun tiine 
seronegatiivinen nauta on saanut BVD-tartunnan. Seuraavat viruserittäjät 
syntyvät 5-9 kuukauden kuluttua ensimmäisen viruserittäjän syntymästä tai 
karjaan hankkimisesta.  

 
5. BVD-epäily 

 
5.1. Yleistä 
 

Epäillessään tilan naudoissa BVD-tartuntaa, oireiden tai muiden syiden 
perusteella, karjanomistajan tai haltijan on eläintautilain 9 § mukaisesti 
viipymättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille.  
 
Kun kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri on saanut karjanomistajan tai 
haltijan ilmoituksen tai hänellä on muu perusteltu syy epäillä tilalla esiintyvän 
BVD-tartuntaa, kunnaneläinlääkärin on omasta aloitteestaan tai 
läänineläinlääkärin määräyksestä käytävä tilalla ja suoritettava kohdan 5.2 
mukaiset toimenpiteet. Tilalla ei epäillä esiintyvän BVD-tartuntaa, vaikka 
yhteismaitonäytteessä todettaisiinkin vasta-aineita, jos tila on jo aiemmin tutkittu 
viruserittäjien varalta eikä tilalle ole hankittu uusia eläimiä edellisen näytteenoton 
jälkeen. 
 
Kunnaneläinlääkärin, läänineläinlääkärin ja muun eläinlääkärin 
ilmoittamisvelvollisuudesta on säädetty erikseen vastustettavista eläintaudeista 
ja eläintautien ilmoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (1346/1995) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 
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5.2. Rajoittavat määräykset ja ensimmäinen näytteenotto 
 

Kunnaneläinlääkärin on annettava karjanomistajalle liitteen I mukaiset rajoittavat 
määräykset, jos hän kliinisten oireiden, vasta-aineiden toteamisen tai muun syyn 
perusteella epäilee tilan eläintenpitopaikassa BVD-tartuntaa. Määräykset 
voidaan antaa ensin suullisina, mutta ne on  suullisten määräysten antamista 
seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä vahvistettava kirjallisesti. 
 
Epäilyn poissulkemiseksi tai tartunnan varmistamiseksi kunnaneläinlääkärin on 
käytävä tilalla ja otettava tarvittavat näytteet liitteen II ohjeiden mukaisesti. Jos 
tilalla on useita, toisistaan erillään olevia nautojen pitopaikkoja, on tutkittava, 
onko tartunta voinut levitä pitopaikasta toiseen. 

 
6. Toimenpiteet, kun tilalla on todettu BVD 
 
6.1. Rajoittavat määräykset   
 

Kun pitopaikassa on todettu BVD-tartunta, kunnaneläinlääkärin on annettava 
karjanomistajalle liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, ellei niitä ole jo 
kohdan 5.2 perusteella annettu.  

 
6.2. Viruserittäjien poistaminen karjasta 
 

BVD hävitetään pitopaikasta poistamalla viruserittäjät ja niiden alle kolmen 
kuukauden ikäiset jälkeläiset joko teurastamalla tai lopettamalla. Eläinten 
poistamisesta päättää karjanomistaja. Viruserittäjät voidaan lähettää 
teurastettavaksi, jos ne ovat kliinisesti oireettomia. Lähetettäessä viruserittäjiä 
teurastamoon on noudatettava eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1336/1996) 15 §:n ilmoittamista 
koskevia säännöksiä. Jos eläimet lopetetaan tilalla, ruhot on hävitettävä 
kunnaneläinlääkärin hyväksymällä tavalla joko kuljettamalla ne reitin viimeisenä 
noutona   tai erilliskuljetuksena luokan 1 eläinjätteen käsittelylaitokseen taikka 
hautaamalla.  
 

6.3. Seuraavat näytteenotot ja tartuntatilan muiden sorkkaeläinten tutkiminen 
 

Toiseen näytteenottoon ryhdytään aikaisintaan neljän kuukauden ja viimeistään 
12 kuukauden kuluttua viruserittäjien poistamisesta tai edellisestä 
näytteenotosta. Näytteet otetaan liitteen II ohjeiden mukaisesti. 
 
Tilalla olevien lampaiden, vuohien, muiden märehtijöiden ja sikojen tutkimisesta 
päättää läänineläinlääkäri. 

 
7. Epidemiologinen selvitys 
 

Kun pitopaikassa on todettu BVD-tartunta, läänineläinlääkärin on tehtävä 
epidemiologinen selvitys, jossa pyritään selvittämään tartuntalähde sekä 
kontaktitilat. 
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8. Toimenpiteet kontaktitiloilla 
 

Kun epidemiologisen selvityksen ja tartuntatilan tutkimustulosten perusteella on 
aihetta epäillä tiloja kontaktitiloiksi, läänineläinlääkärin on määrättävä 
kunnaneläinlääkäri käymään näillä tiloilla ja antamaan näistä tiloista vastaaville 
henkilöille liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset sekä ottamaan tarvittavat 
näytteet liitteen II mukaisesti. Jos kontaktitila on toisen läänin alueella, 
läänineläinlääkärin on ilmoitettava asiasta kyseisen läänin läänineläinlääkärille, 
jonka on määrättävä asianomainen kunnaneläinlääkäri suorittamaan edellä 
mainitut toimenpiteet tilalla. 
 

9. Rajoittavien määräysten peruuttaminen 
 

Kunnaneläinlääkärin on peruutettava kohdissa 5.2, 6.1 ja 8 tarkoitetut rajoittavat 
määräykset, jos: 
 
1.  BVD-tartuntaepäily kohtien 5 tai 8 mukaisilla tiloilla osoittautuu 
laboratoriotutkimusten perusteella aiheettomaksi, tai 
 
2.  Kohdassa 6 tarkoitetulla tilalla tai sen pitopaikassa olevat viruserittäjät sekä 
niiden jälkeläiset on poistettu karjasta ja jäljellä olevat naudat on tutkittu BVD-
viruksen varalta kohdan 6.3 mukaisesti eikä näissä tutkimuksissa ole todettu 
viruserittäjiä, serokonversiota eikä tilaa voida enää pitää tartuntatilana, tai 
 
3.  Vähintään 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun pitopaikan kaikki naudat on 
teurastettu tai muutoin hävitetty, ja tila on puhdistettu ja desinfioitu 
läänineläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.  

 
Peruuttamispäätöksen malli on liitteenä III. 

 
10. Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma 
 
10.1. Yleistä 
 

Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma perustuu karjan säännölliseen 
tutkimiseen BVD-viruksen vasta-aineiden varalta sekä siihen, että 
karjanomistaja sitoutuu noudattamaan ohjelman ehtoja. 
 
Karjaa pidetään BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvana vain seuraavien 
ehtojen täyttyessä: 

 
- karjanomistaja noudattaa voimassa olevaa maa- ja metsätalousministeriön 

nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä antamaa päätöstä 7/1999 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000. 

- hankittaessa uusia nautoja terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan 
toimitaan kohdan 10.4 mukaisesti; 

- karjaan ostettujen ja karjasta myytyjen eläinten terveystodistukset 
säilytetään vähintään viiden vuoden ajan; 

-    alkionsiirrot ja keinosiemennykset karjassa tehdään kohdan 10.5 mukaisesti; 



 

  

9

- karjanomistaja huolehtii kohdan 10.6 mukaisesti siitä, ettei 
terveysvalvontaohjelmaan kuuluvan karjan naudoilla ole kontakteja 
ohjelmaan kuulumattomien karjojen nautoihin; ja 

- karjanomistaja huolehtii siitä, että karja tutkitaan BVD-viruksen vasta-
aineiden varalta säännöllisesti vähintään 24 kuukauden välein. 

 
Jos kunnaneläinlääkäri havaitsee, ettei BVD-terveysvalvontaohjelman ehtoja ole 
noudatettu, hänen on ilmoitettava havaituista puutteista kirjallisesti 
karjanomistajalle. Karjalle ei voida kirjoittaa terveystodistusta ennen kuin 
puutteet on korjattu.   
 
Jos karjanomistaja ei huolehdi puutteiden korjaamisesta yhden kuukauden 
kuluessa saamastaan puutteita koskevasta ilmoituksesta, tilan katsotaan 
irtisanoutuneen terveysvalvontaohjelmasta. Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava 
asiasta läänineläinlääkärille, joka tekee tilan irtisanoutumisen toteavan 
hallintopäätöksen. Läänineläinlääkärin on ilmoitettava päätöksestä 
karjanomistajalle kirjallisesti.  
 

10.2. BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyminen ja siitä irtisanoutuminen 
 

Karjanomistaja liittyy BVD-terveysvalvontaohjelmaan täyttämällä liitteessä IV 
olevan liittymisasiakirjan yhdessä kunnaneläinlääkärin kanssa. 
Kunnaneläinlääkärin on liittymisasiakirjan täyttämisen yhteydessä selvitettävä 
karjanomistajalle terveysvalvontaohjelman ehdot ja siihen kuuluvat tutkimukset. 
Sekä karjanomistajan että kunnaneläinlääkärin on allekirjoitettava 
liittymisasiakirja.  
 
Karjanomistaja voi irtisanoutua terveysvalvontaohjelmasta ilmoittamalla asiasta 
kirjallisesti kunnaneläinlääkärille, joka ilmoittaa eroamisesta läänineläinlääkärille. 
Ohjelman ehtojen noudattamisen laiminlyönti katsotaan irtisanoutumiseksi 
kohdan 10.1 mukaisesti. 

 
10.3. Suoritettavat tutkimukset 
 

BVD-terveysvalvontaohjelmaan liityttäessä karjalle voidaan kirjoittaa 
terveystodistus, kun karja on tutkittu BVD-viruksen vasta-aineiden varalta kaksi 
kertaa 7 - 18 kuukauden välein.  
 
Karjanomistajan on huolehdittava siitä, että terveysvalvontaohjelmaan kuuluva 
karja tulee ohjelman mukaisesti tutkituksi BVD-viruksen vasta-aineiden varalta. 
Ohjelman mukaisten näytteenottojen väli saa olla korkeintaan 24 kuukautta. 
Tutkimukset voidaan tehdä joko yksittäisistä veri- tai maitonäytteistä tai 
yhteismaitonäytteestä. Näytteet otetaan liitteen II mukaisesti. 
 

10.4. Nautojen hankinta BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan 
 

Hankkiessaan karjaansa uusia nautoja karjanomistajan on noudatettava 
seuraavia ehtoja: 
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1. BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan karjaan saa hankkia nautoja 
toisesta terveysvalvontaohjelmassa olevasta karjasta ilman eri tutkimuksia 
BVD:n varalta. Eläinten mukana on seurattava liitteen V mukainen, voimassa 
oleva terveystodistus. 
 
2. Muista kuin terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista voi ohjelmaan 
kuuluvaan karjaan hankkia yli kolmen kuukauden ikäisiä eläimiä, jotka ovat 
olleet lähtökarjassa yli kolmen kuukauden ajan, jos ne on 30 vuorokauden 
sisällä ennen hankintaa tutkittu BVD:n varalta vasta-aine- ja viruseristystestillä. 
Eläimet saavat olla seropositiivisia, mutta eivät viruserittäjiä. Jos lähtökarjasta 
toimitetaan myytävien eläinten verinäytteiden lisäksi karjan yhteismaitonäyte tai 
verinäytteitä, joiden määrä täyttää terveysvalvontaohjelman vaatimukset (liite II), 
eikä näissä näytteissä todeta vasta-aineita, ei viruseristystestiä tarvitse tehdä. 
Hankittavien eläinten mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus 
tehdyistä tutkimuksista. Todistus on voimassa 30 vuorokautta 
näytteenottopäivästä. 
 
3. Tiineen seropositiivisen naudan saa hankkia terveysvalvontaohjelmaan 
kuuluvaan karjaan vain, jos nauta on todettu seropositiiviseksi vähintään 30 
vuorokautta ennen viimeisintä siemennystä, alkionsiirtoa tai astutusta. Eläimen 
mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus, josta käy ilmi, milloin eläin 
on todettu BVD:n suhteen seropositiiviseksi sekä viimeisin siemennys-, astutus- 
tai alkionsiirtopäivä. 

 
10.5. Alkionsiirrot ja keinosiemennys terveysvalvontaohjelmaan kuuluvissa karjoissa 
 

BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvassa karjassa saa käyttää spermaa, joka 
on peräisin virallisesti hyväksytyltä keinosiemennysasemalta.  
 
BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvassa karjassa saa tehdä alkionsiirtoja 
omasta tai muista terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista peräisin olevilla 
in vivo tuotetuilla alkioilla. Alkioiden mukana on seurattava liitteen V mukainen 
terveystodistus.  
 
Alkion vastaanottaja tai keinosiemennetty nauta, joka on tiinehtynyt, on tutkittava 
BVD-viruksen vasta-aineiden varalta veri- tai maitonäytteestä aikaisintaan neljän 
viikon, mutta viimeistään 12 viikon kuluttua alkionsiirrosta tai 
keinosiemennyksestä seuraavissa tapauksissa; 
a) alkionsiirto on tehty in vivo tuotetulla alkiolla, joka on peräisin muusta kuin 
terveysvalvontaohjelmaan kuuluvasta karjasta, 
b) alkionsiirto on tehty in vitro (koeputkessa) tuotetulla alkiolla, jonka 
tuotannossa on käytetty fetaalivasikan seerumia; tai  
c) keinosiemennykseen käytetty sperma on peräisin muualta kuin hyväksytyltä 
keinosiemennysasemalta.  
 
Jos alkion vastaanottajan tai keinosiemennetyn eläimen näytteessä todetaan 
vasta-aineita, eläin eristetään läänineläinlääkärin hyväksymällä tavalla 
lopputiineyden ja poikimisen ajaksi ja syntyvä vasikka eristetään, kunnes se 
voidaan tutkia BVD-viruksen varalta. Mikäli poikinut eläin erotetaan vasikasta 
heti poikimisen jälkeen ja se pidetään eristettynä sekä vasikastaan että muusta 
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karjasta vähintään seitsemän vuorokauden ajan, se voidaan palauttaa karjaan. 
Mikäli poikinutta eläintä ei voida eristää vasikastaan ja muusta karjasta, se 
voidaan palauttaa muuhun karjaan vasta, kun   tutkimuksissa on varmistunut, 
että vasikka ei ole viruserittäjä. 
 
Vasikka on tutkttava BVD-viruksen varalta, kun se on vähintään kolmen 
kuukauden ikäinen. Vasikka voidaan kuitenkin tutkia jo alle kolmen kuukauden 
ikäisenä, jos vasikasta otetaan verinäyte ennen ternimaidon antamista tai jos 
vasikalle annetaan oman emän ternimaidon sijasta seronegatiivisen naudan 
ternimaitoa. Jos syntynyt vasikka on viruserittäjä, toimitaan asetuksen kohdan 6 
mukaisesti. 
 

10.6. Kontaktit muihin karjoihin 
 

Karjanomistajan on huolehdittava, että terveysvalvontaohjelmaan kuuluvan 
karjan naudoilla ei ole suoria eikä epäsuoria kontakteja, joiden välityksellä BVD-
tartunta voisi levitä karjaan; esimerkiksi lähekkäisten laitumien tai 
jaloittelutarhojen, eläinkuljetusten tai tilalla vierailevien henkilöiden välityksellä. 
Tilalta ei saa viedä nautoja sellaisiin eläinnäyttelyihin, joissa ei vaadita BVD- 
todistusta.  

 
10.7. BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvien karjojen naudoista perustettava uusi karja 
 

Jos perustettava uusi nautakarja koostuu kokonaisuudessaan eläimistä, jotka 
kaikki ovat lähtöisin BVD-terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista karjoista, joilla on 
voimassa oleva terveystodistus, voi läänineläinlääkäri hyväksyä karjan 
terveysvalvontaohjelmaan ilman eri tutkimuksia.  
 

 
10.8 Terveystodistus 
 

Kunnaneläinlääkärin tulee antaa karjanomistajalle liitteen V terveystodistus, kun 
kohdan 10.3 mukaiset tutkimukset on tehty. Jos tutkimuksissa todetaan uusia 
BVD-viruksen vasta-aineita, toimitaan asetuksen kohdan 5 mukaisesti. 
 
Ennen terveystodistuksen kirjoittamista, kunnaneläinlääkärin on tarkistettava, 
että karjanomistaja on noudattanut terveysvalvontaohjelman ehtoja ja että karja 
on tutkittu ohjelman mukaisesti eikä tutkimuksissa ole todettu BVD-tartuntaa. 
Karjalle ei voida kirjoittaa terveystodistusta ennen kuin ohjelman 
noudattamisessa havaitut puutteet on korjattu. Jos puutteita ei ole mahdollista 
jälkikäteen korjata, karjasta on otettava uudestaan näytteet asetuksen kohdan 
10.3 mukaisesti. 
 
Terveystodistus on voimassa niin kauan kuin terveysvalvontaohjelman ehtoja 
noudatetaan, kuitenkin korkeintaan 24 kuukautta viimeisimmästä ohjelman 
mukaisesta näytteenotosta. 
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10.9 BVD-terveysvalvontaohjelmaan liittyneiden tilojen luettelointi ja niistä ilmoittaminen 
 

Kunnaneläinlääkärin on pidettävä luetteloa toimialueensa BVD-terveys-
valvontaohjelmassa olevista tiloista. 
 
Kunnaneläinlääkärin on toimitettava läänineläinlääkärille tieto BVD-
terveysvalvontaohjelmaan liittyneistä uusista tiloista kahden viikon sisällä 
virkatoimituksen tekemisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkärin on vuosittain 
toimitettava läänineläinlääkärille tieto toimialueensa BVD-terveysvalvonta-
ohjelmaan kuuluvista tiloista viimeistään tammikuun 15. päivänä. 
 
Läänineläinlääkärin on toimitettava vuosittain yhteenveto alueensa BVD-
terveysvalvontaohjelmaan kuuluvista tiloista maa- ja metsätalousministeriön 
elintarvike- ja terveysosastolle viimeistään tammikuun viimeisenä päivänä. 
 

11. Terveystodistukset muille karjoille 
 

Kunnaneläinlääkärin on karjanomistajan pyynnöstä huolehdittava tarvittavien 
näytteiden otosta ja liitteen VI-mukaisen terveystodistuksen antamisesta myös 
niille karjoille, jotka eivät kuulu vapaaehtoiseen BVD-terveysvalvontaohjelmaan.  
 

12. Kustannukset 
 

BVD-taudin vastustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen 
sovelletaan eläintautilain 15 - 21b §:n säädöksiä. Elintarvike- ja terveysosasto 
voi karjanomistajan hakemuksesta määrätä eläimen tapettavaksi BVD-taudin 
perusteella, jolloin viruserittäjien tappamisesta voidaan suorittaa korvausta 
eläintautilain 17 ja 19 §:n nojalla. Tappamisesta ja korvausten hakemisesta 
säädetään lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 1.5.1989 
voimaan tulleessa päätöksessä N:o 362/513-89. 
 
Asetuksen 5.1, 5.2, 6.1, 6.3 ja 8 kohtien mukaisista tarkastus- ja muista 
käynneistä sekä suoritetusta näytteenotosta maksetaan kunnaneläinlääkärille 
korvaus valtion varoista eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen 
(1234/2001) 3 §:n mukaisesti. Edellä mainittujen kohtien mukaiset näytteet 
tutkitaan valtion kustannuksella. 
 
Vapaaehtoisen BVD-terveysvalvontaohjelman mukaisista toimenpiteistä 
aiheutuvista kustannuksista vastaa eläintautilain 15 § mukaisesti karjanomistaja 
itse. 
 

13. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
13.1. Voimaantulo 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004. 
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13.2 Vapaaehtoisen naudan virusripulin (BVD) vastustamisohjelmaan (1994) kuuluvia 
karjoja koskevat siirtymäsäännökset 

 
Ennen tämä asetuksen voimaantuloa käytössä ollut vapaaehtoinen naudan 
virusripulin (BVD) vastustamisohjelma (1994) lakkautetaan 31.12.2004.  
 
Vapaaehtoisessa vastustamisohjelmassa olevat karjat voivat liittyä tämän 
asetuksen mukaiseen vapaaehtoiseen BVD terveysvalvontaohjelmaan 
31.12.2004 saakka jatkuvana siirtymäaikana. Karjanomistajat täyttävät 
kunnaneläinlääkärin kanssa liitteen IV liittymisasiakirjan. Kunnaneläinlääkäri voi 
kirjoittaa karjalle terveystodistuksen ilman uusia tutkimuksia, jos viimeisimmästä 
näytteenotosta on kulunut alle 18 kuukautta ja muut tässä asetuksessa säädetyt 
BVD-terveysvalvontaohjelman ehdot täyttyvät.  
 
Siirtymäajan jälkeen aikaisemman vastustamisohjelman (1994) mukaiset 
terveystodistukset eivät ole enää voimassa. Siirtymäajan jälkeen liittyminen 
tapahtuu asetuksen kohtien 10.2 ja 10.3 mukaisesti. 
 
Helsingissä  30 päivänä maaliskuuta 2004 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
 
 
 
Eläinlääkintöylitarkastaja  Anne Lintilä 
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LIITE I  

PÄÄTÖS EPÄILLYN / TODETUN BVD-TARTUNNAN VUOKSI ANNETTAVISTA 
RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ (tarpeeton yliviivataan) 
 
Annettu           /         20                 
Tilan omistajan/haltijan nimi:                         
Tilan osoite: 
Tilatunnus: 
Pitopaikan osoite, jos eri kuin tilan osoite: 
Pitopaikkatunnus: 
                                                                                                                                                            
Tilalla/Pitopaikassa on noudatettava seuraavia määräyksiä: 
 
1. Ilmoitusvelvollisuus 
 
BVD-tartunnasta on ilmoitettava meijerille ja teurastamolle, keinosiementäjille, 
maatalouslomittajille, eläinlääkäreille ja muille vierailijoille, joiden käynti karjasuojassa on 
välttämätöntä.  
 
2. Luettelointi 
2.1. Kaikista tilalla olevista naudoista on pidettävä luetteloa nautaeläinten 

merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksen (7/1999) mukaisesti. 

2.2. Kaikki tilan lampaat, vuohet, muut märehtijät ja siat on luetteloitava. 
2.3. Luetteloiden tiedot on pidettävä ajan tasalla merkitsemällä niihin syntyneet ja 

kuolleet eläimet tapahtumapäivineen. 
2.4. Luetteloiden tiedot on pyynnöstä esitettävä läänin- tai kunnaneläinlääkärille ja maa- 

ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston eläinlääkärille, ja tiedot 
voidaan tarkistaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä. 

 
3. Eläinten liikkumisen rajoittaminen 
3.1. Pitopaikkaan ei saa hankkia nautoja, lampaita, vuohia tai muita märehtijöitä. 

Pitopaikasta ei saa luovuttaa nautoja, lampaita, vuohia tai muita märehtijöitä eikä 
sikoja muutoin kuin teurastettavaksi. 

3.2. Teurastettavaksi luovutettavat viruserittäjät on noudettava teuraskuormaan 
viimeisinä. 

3.3. Kontaktit muihin nautoja, lampaita, vuohia, muita märehtijöitä ja sikoja sisältäviin 
karjoihin on estettävä. 

 
 
4. Muut määräykset 
4.1. Ulkopuolisten henkilöiden vierailua karjasuojassa on vältettävä. 
4.2. Kaikille henkilöille, joiden vierailu on välttämätöntä, on tilalla oltava puhtaat 

suojavaatteet ja  �jalkineet. Karjanomistajan on varoitettava vierailijoita 
tartuntavaarasta. 

4.3. Nautojen käsittelyssä tarvittavia välineitä esim. sierainpihtejä tai päitsiä ei saa lainata muille 
tiloille eikä muilta tiloilta. 
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Määräykset ovat voimassa, kunnes ne ovat naudan virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta 
annetun asetuksen 9 kohdan mukaan peruutettava. 
 
Perustelut: Tilalla pidettävissä naudoissa epäillään/on todettu (tarpeeton yliviivataan) 
esiintyvän BVD-tartuntaa. 
 
Oikeusohjeet: 
Eläintautilaki (55/1980, muut. 809/1992) 8 § ja 9 § 
Eläintautiasetus (601/1980) 17§ 
MMMa Naudan virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta (17/EEO/2004) 
 
Muutoksenhaku ja päätöksen voimaantulo: 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen 
valituslautakuntaan.  
Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuitenkin voimaan heti. Päätöstä on noudatettava 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: 
 
Nimenselvennys ja virka-asema: 
 
Tiedoksi: 
Läänineläinlääkäri 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
Elintarvike- ja terveysosasto 
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LIITE II 

NÄYTTEENOTTO-OHJEET 
 

BVD-vasta-aineet voidaan tutkia sekä veri- että maitonäytteestä, BVD-
viruseristystä varten tarvitaan verinäyte. Verta otetaan noin 10 ml ilman 
lisäainetta vakuumiputkiin tai tavallisiin lasisiin verinäyteputkiin, maitoa otetaan 
näytteeksi noin 10 ml esimerkiksi muoviseen maitonäyteputkeen. 
Verinäyteputkista on varmistettava, että ne kestävät sentrifugoinnin. 
 
Verinäyteputket ja yksittäisten eläinten maitonäyteputket on näytteenottohetkellä 
yksilöitävä selvästi siten, että tiedetään, mistä eläimestä mikin näyte on otettu. 
Näytteiden mukana on seurattava tutkimuslähete, johon on tilan yksilöintitietojen 
lisäksi merkittävä tutkittavien eläinten nimet, korvanumerot, syntymätunnukset ja 
syntymäajat  
 
Näytteet lähetetään tutkittaviksi viipymättä osoitteeseen: 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
Virologian tutkimusyksikkö 
Hämeentie 57 
00580 Helsinki 

 
1. BVD-epäily oireiden perusteella: sairaista eläimistä otetaan verinäytteet tai 
maitonäyte tilasäiliöstä oireista riippuen EELA:n ohjeiden mukaan. Ellei BVD-
tartuntaa todeta, voidaan rajoittavat määräykset peruuttaa jo yhden 
tutkimuskerran tuloksen perusteella. 
 
2.  Jos epäillään uutta BVD-tartuntaa vasta-ainetutkimuksen perusteella, karjan 
naudoista otetaan verinäytteet vähintään kaksi kertaa siten, että ensimmäisen ja 
toisen tutkimuskerran väliin jäävä aika on 4-12 kuukautta.  
 
A) Ensimmäinen tutkimuskerta: 
 
Verinäytteet otetaan kaikista yli 3 kuukauden ikäisistä naudoista.   
 
B) Seuraavat tutkimuskerrat (aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua ja viimeistään 
12 kuukauden kuluttua viruserittäjien poistosta tai edellisestä 
näytteenottopäivämäärästä):   
 
Verinäytteet otetaan 
a)  kaikista edellisellä tutkimuskerralla seronegatiivisista eläimistä, jotka eivät 
olleet viruserittäjiä 
b)  eläimistä, jotka edellisellä tutkimuskerralla olivat alle 3 kuukauden ikäisiä  
c)  kaikista viruserittäjien poistoa tai edellistä näytteenottoa seuraavien 9 
kuukauden aikana syntyneistä vasikoista, kun ne ovat vähintään 3 kuukauden 
ikäisiä. 
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3. Vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma 

 
BVD-vasta-ainetutkimukset voidaan tehdä karjan yhteismaitonäytteestä, 
yksittäisten eläinten maitonäytteistä (ei ternimaitonäytteistä) tai yli 6 kuukauden 
ikäisten nautojen verinäytteistä. Tutkittavien nautojen määrä määräytyy karjan 
koon perusteella seuraavasti: 
 
Näytteet on otettava vähintään 5 naudasta, jos karjassa on yli 24 kuukauden 
ikäisiä nautoja alle 50, ja vähintään 10 naudasta, jos karjassa on yli 24 
kuukauden ikäisiä eläimiä 50 tai enemmän. Jos karjassa on 1-5 yli 24 
kuukauden ikäistä eläintä, näytteet on otettava kaikista yli 24 kuukauden 
ikäisistä naudoista ja niin monesta 6-24 kuukauden ikäisestä naudasta, että 
näytteenotto kattaa yhteensä 5 nautaa. 

 
Vuotuisissa virustautikartoituksissa tutkittuja meijereiden lypsykarjatiloilta 
keräämiä yhteismaitonäytteitä ja teurastamolla emolehmäkarjojen teuraista 
otettuja verinäytteitä voidaan käyttää terveysvalvontaohjelman näytteinä, jos 
edellä mainitut edellytykset täyttyvät.  
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LIITE III 

PÄÄTÖS BVD-TARTUNNAN VARALTA  ANNETTUJEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYS-
TEN PERUUTTAMISESTA 
 
 Annettu ____/_____20____  

Tilan omistaja/haltija: 
Tilan osoite: 
Tilatunnus: 
 
Pitopaikan osoite, jos eri kuin tilan: 
Pitopaikkatunnus: 
 
 
Päätös:Tällä päätöksellä peruutetaan tilalle/pitopaikalle ___/____20___ BVD-
epäilyn/todetun BVD-tartunnan vuoksi (tarpeeton yliviivataan) annetut 
rajoittavat määräykset. 
 
Perustelut: BVD-tartunta on laboratoriotutkimusten perusteella osoittautunut 
aiheettomaksi/ BVD-tartunta on hävitetty tilalta (tarpeeton yliviivataan). 
 
Oikeusohjeet:    
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan virusripulin (BVD/MD) 
vastustamisesta (17/EEO/2004) 
 
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 
Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus:____________________________________ 
 
Nimenselvennys ja virka-asema:____________________________________ 
 
 
Tiedoksi: 
Läänineläinlääkäri 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
Elintarvike- ja terveysosasto 
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LIITE IV 

NAUTOJEN VAPAAEHTOISEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAN 
LIITTYMISASIAKIRJA 
 
 

1. Karjanomistajan nimi:   
Tilan osoite: 
Tilatunnus: 

       Pitopaikan osoite, mikäli eri kuin yllä: 
        Pitopaikkatunnus: 

2. Kyseessä on: lypsykarja  ٱ , emolehmäkarja  ٱ , muu ______________ 
3. Noudatan nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- 

ja metsätalousministeriön päätöstä (7/1999) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000. 

4. Hankkiessani uusia nautoja karjaani noudatan seuraavia ehtoja:  
A. Hankkiessani uusia nautoja toisesta BVD-terveysvalvontaohjelmaan 

kuuluvasta karjasta varmistan, että naudoilla on liitteen V mukainen 
voimassa oleva terveystodistus. 

B. Muista kuin 1-kohdassa tarkoitetuista karjoista hankin karjaani vain yli 
kolmen kuukauden ikäisiä nautoja, jotka ovat olleet lähtökarjassa 
vähintään kolmen kuukauden ajan ja ne on tutkittu 30 vuorokauden 
sisällä ennen tuontia BVD:n varalta vasta-aine- ja viruseristystestillä 
eivätkä ne ole BVD-viruserittäjiä. Naudoilla on oltava liitteen VI 
mukainen todistus BVD:n varalta suoritetuista tutkimuksista. 

C. Tiineen naudan, jolla on BVD-viruksen vasta-aineita, saan hankkia 
karjaani vain, jos vasta-aineet on todettu vähintään 30 vuorokautta 
ennen viimeisintä siemennystä, alkionsiirtoa tai astutusta. Eläimen 
mukana on seurattava liitteen VI mukainen todistus, josta käy ilmi, 
milloin vasta-aineet on todettu eläimellä ja eläimen viimeisin 
siemennys-, astutus- tai alkionsiirtopäivä.  

5. Alkionsiirtojen ja keinosiemennyksen suhteen noudatan seuraavia ehtoja: 
A. Keinosiemennykset karjassani tehdään spermalla, joka on peräisin 
virallisesti hyväksytyltä keinosiemennysasemalta. 
B. Alkionsiirtoja voidaan tehdä omasta tai muista terveysvalvonta-
ohjelmaan kuuluvista karjoista peräisin olevilla in vivo tuotetuilla alkioilla. 
Alkioiden mukana on seurattava liitteen V mukainen terveystodistus.  
C. Alkion vastaanottaja tai keinosiemennetty nauta, joka on tiinehtynyt, 
tutkitaan BVD-viruksen vasta-aineiden varalta veri- tai maitonäytteestä 
aikaisintaan neljän viikon, mutta viimeistään 12 viikon kuluttua 
alkionsiirrosta tai keinosiemennyksestä seuraavissa tapauksissa; 
a) alkionsiirto on tehty in vivo tuotetulla alkiolla, joka on peräisin muusta 
kuin terveysvalvontaohjelmaan kuuluvasta karjasta,  
b) alkionsiirto on tehty in vitro (koeputkessa) tuotetulla alkiolla; tai 
c) keinosiemennykseen käytetty sperma on peräisin muualta kuin 
hyväksytyltä keinosiemennysasemalta. 

6. Säilytän karjaan ostettujen ja karjasta myytyjen eläinten terveystodistukset 
vähintään 5 vuotta.  
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7. Huolehdin, että karjallani ei ole terveysvalvontaohjelmaan kuulumattomiin 
karjoihin sellaisia kontakteja, joiden välityksellä BVD-tartunta voisi levitä 
karjaan: esimerkiksi kuljetusten, laitumien, jaloittelutarhojen, 
eläinnäyttelyiden tai tilalla vierailevien henkilöiden välityksellä    

8. Huolehdin, että karjani tutkitaan terveysvalvontaohjelman ehtojen 
mukaisesti vähintään 24 kk:n välein. 

 
Yllämainitun karjan omistajana sitoudun noudattamaan BVD- 
terveysvalvontaohjelman ehtoja koskien eläinten hankintaa ja muita 
ennaltaehkäiseviä toimia.  
 
 

 
Paikka ja aika  Karjanomistajan allekirjoitus 
 
 
Paikka ja aika                               Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus 
                                        ja nimenselvennys 
 

 
 

JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri  
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LIITE V 

TERVEYSTODISTUS NAUTOJEN BVD-TERVEYSVALVONTAOHJELMAAN 
KUULUVALLE KARJALLE 

 
Karjanomistajan nimi:  
Osoite: 
Tilatunnus: 
Puhelin: 
Pitopaikan osoite, jos eri kuin yllä: 
Pitopaikkatunnus: 

 
Kyseessä on : 

! lypsykarja  
! emolehmäkarja  
! muu ______________ 

 
Karjan yli 24 kuukauden ikäisten nautojen lukumäärä _______ 

 
Karjaan viimeisintä näytteenottoa edeltävien 12 kuukauden aikana hankituilla  
eläimillä on ollut karjaan tuotaessa 

! terveystodistus BVD:n varalta tai   
! eläimistä on otettu näytteet ja ne on tutkittu BVD:n varalta sekä 
viruseristys- että vasta-ainetestillä.  
Näytteenotto pvm          /       20   
Tutkimustulos ja -numero:________________________  
 

9. Karjassa BVD-vasta-aineiden varalta tehdyt tutkimukset (kaksi viimeisintä 
tutkimusta): 
1. Näytteenotto pvm____/____20___ 

Tutkimustulos ja -numero: ____________________  
2. Näytteenotto pvm ____/____20 ___ 

Tutkimustulos ja -numero: ____________________ 
 

10. Tämä todistus on voimassa _____/_____20___ asti (korkeintaan 24 
kuukautta viimeisestä näytteenotosta). 

 
11. Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: 

 
Paikka ja aika  Nimenselvennys ja virka-asema 

 
12. Yllämainitun karjan omistajana olen sitoutunut noudattamaan BVD- 

terveysvalvontaohjelman ehtoja koskien eläinten hankintaa ja muita 
ennaltaehkäiseviä toimia.  

 
     Paikka ja aika  Karjanomistajan allekirjoitus 
 

JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri  
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LIITE VI 

TODISTUS BVD:N VARALTA SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA  
 

 
Karjanomistajan nimi: 
Osoite: 
Tilatunnus: 
Puhelinnumero: 

       Pitopaikan osoite, mikäli eri kuin yllä 
  

BVD:n varalta tutkittujen eläinten verinäytteiden tutkimustulokset:  
 
Näytteenott
o 
päivämäärä 

Syntymätunnus ja syntymäaika Vasta-aineita 
todettiin/ ei 
todettu 

BVD-virus 
todettiin/ 
ei todettu 

    

    

    

    
    
    

 
 
Karjan yhteismaitonäytteen näytteenotto pvm____/____20___ 
Tutkimustulos ja -numero: ____________________ 
 

  
• Jos myytävällä eläimellä todetaan BVD-viruksen vasta-aineita ja eläin 

on tiine, eläimen saa myydä terveysvalvontaohjelmaan kuuluvaan 
karjaan vain, jos on todistettavissa, että eläimellä on todettu vasta-
aineita vähintään 30 vuorokautta ennen viimeisintä 
siemennystä/alkionsiirtoa tai astutusta.  
Näytteenotto pvm: _____/______________ 
Tutkimustulos ja �numero: 
Eläimen viimeisin siemennys/alkionsiirto/astutus pvm 
���������  

Tämä todistus on voimassa ����asti (=30 vuorokautta 
verinäytteenottopäivästä).  

 
 
Paikka ja aika Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus  
 
 nimenselvennys ja virka-asema 
 
 
JAKELU: 1. Karjanomistaja 2. Läänineläinlääkäri 3. Kunnaneläinlääkäri  
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LIITE VII 

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, 

tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta. 
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

saantitodistuksesta. 
- 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. 
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- 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  
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