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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta annetun maa- ja metsä-       

talousministeriön asetuksen 4.1. ja 9.2. kohdan muuttamisesta 
  
  

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 

muutetaan lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 13 päivänä kesä-
kuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (15/EEO/2001) 4.1. koh-
dan toinen kappale ja 9.2. kohta seuraavasti: 

4.1. Yleistä 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jokainen eläinlääkäri, joka havaitsee eläimessä maedi-visnaan viittaavia oireita tai saa 
muutoin tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä maedi-visnaa esiin-
tyvän jollakin tilalla, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään seuraavana arkipäivä-
nä asianomaiselle kunnaneläinlääkärille, läänineläinlääkärille tai, ellei näitä tavoiteta, Elin-
tarviketurvallisuusvirastolle.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9.2. Ohjelmaan liittyminen ja sen lopettaminen 

Terveysvalvontaohjelma on pakollinen tiloille, joilla pidetään yli 20 uuhta tai kuttua. Tilan 
on ilmoittauduttava ohjelmaan toukokuun 15 päivään mennessä sinä vuonna, jona tilalla 
pidettävien uuhien tai kuttujen lukumäärä toukokuun 1 päivänä laskettuna on yli 20. Tila-
päisesti alle yhden vuoden ajan yli 20 uuhta tai kuttua pitävien lampureiden tai eläinvälittä-
jien ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua ohjelmaan. Muut lammas- ja vuohitilat voivat liittyä 
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ohjelmaan vapaaehtoisesti. Ilmoittautuminen tai liittyminen tehdään täyttämällä liitteen V 
mallin mukainen asiakirja. Kunnaneläinlääkärin on selvitettävä lampurille ohjelman ehdot 
ja ohjelmaan kuuluvat tutkimukset.  

Läänineläinlääkäri erottaa lampurin kunnaneläinlääkärin esityksestä pakollisesta terveys-
valvontaohjelmasta, jos tilalla pidettävien uuhien tai kuttujen lukumäärä toukokuun 1 päi-
vänä laskettuna on enintään 20 eikä määrän ole katsottava vähentyneen tilapäisesti alle 
vuoden ajaksi. Pakollisesta terveysvalvontaohjelmasta erotettu lampuri voi liittyä vapaaeh-
toiseen terveysvalvontaohjelmaan. Pakollisesta valvontaohjelmasta vapaaehtoiseen oh-
jelmaan siirryttäessä on otettava huomioon, että siirtymisen on tapahduttava välittömästi, 
jotta saavutettu terveysstatus säilyisi katraalla. Vapaaehtoisesta terveysvalvontaohjelmas-
ta irtisanoutuminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kunnaneläinlääkärille. Kun-
naneläinlääkäri antaa tilalle liitteen VII mallin mukaisen lopettamistodistuksen.  

Kunnaneläinlääkäri pitää luetteloa omalla virka-alueellaan sijaitsevista terveysvalvontaoh-
jelmaan kuuluvista tiloista sekä säilyttää jäljennökset tilojen ilmoittautumis- ja liittymisasia-
kirjoista, tiloille annetuista terveystodistuksista ja ohjelman lopettamistodistuksista kunnes 
vähintään kolme vuotta on kulunut siitä, kun tila on erotettu tai se on irtisanoutunut terve-
ysvalvontaohjelmasta.  

Niistä terveysvalvontaohjelmaa koskevista ilmoituksista, jotka kunnaneläinlääkärin ja lää-
nineläinlääkärin on tehtävä toisilleen ja Elintarviketurvallisuusvirastolle säädetään eläintau-
tilain 12 e §:n 3 momentissa. Läänineläinlääkärin on myös toimitettava yhteenveto tiloista 
Elintarviketurvallisuusvirastolle seuraavan vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. Vuo-
sittaisesta yhteenvedosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot: 

1. tilan yhteystiedot, tilatunnus ja sijaintikunta; 
2. tilan uuhien ja kuttujen kokonaislukumäärät; 
3. kyseisenä vuonna ohjelman tapahtumat tilalla, kuten liittymis- tai ilmoittautumispäi-

vämäärä, todistusten antopäivämäärä, saavutettu status ja erottamisen tai irtisanou-
tumisen ajankohta; sekä 

4. kyseisenä vuonna läänineläinlääkärin kohdan 9.7. nojalla myöntämät poikkeukset 
perusteluineen. 

_______________ 
 

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2006. 
 
 
Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006 
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