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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 30/EEO/2006 
  
 Päivämäärä Dnro 

 31.5.2006 2486/01/2006 
 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 

 15.6.2006 - toistaiseksi 
 

 Muuttaa 

 PRRS-taudin vastustamisesta sikaloissa 5 päivänä marraskuuta 
1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätös (18/EEO/1998) 
 

 Valtuutussäännökset 

 Eläintautilaki (55/1980) 8 § 4 momentti, 10 § 2 momentti (muut. 
303/2006), 12 § 2 momentti (muut. 303/2006) ja 13 § 2 momentti 
(muut. 809/1992 ja 424/1994)  
Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus 
(1363/1994) 10 § 
 

 Vastaavat EY-säädökset 

 - 

  
 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
PRRS-taudin vastustamisesta sikaloissa annetun maa- ja metsätalousministeriön      

eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan PRRS-taudin vastustamisesta sikaloissa 5 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 
(18/EEO/1998) 3.1. kohdan kolmas kappale sekä 4.1., 5., 6.3., 7.1., 8.–10., 12. ja 13. koh-
ta seuraavasti: 
 

3.1. Kliininen tai muu epäily PRRS-taudista  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava kaikista epäilemistään tai todetuista PRRS-taudin ta-
pauksista välittömästi läänineläinlääkärille tai Elintarviketurvallisuusvirastolle.  
 

4.1. Positiivinen serologinen tulos seurantatutkimuksessa tai muussa tutkimukses-
sa ja jatkotutkimukset  

Jos tilan yksittäisestä siasta tai seurantatutkimuksessa otetusta verinäytteestä on saatu 
positiivinen tutkimustulos, kunnaneläinlääkärin on otettava verinäytteet tilan muista sioista 
Elintarviketurvallisuusviraston antaman erillisen ohjeen mukaisesti. Näytteet on lähetettävä 
tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusviraston Helsingin laboratorioon. Lisäksi on tehtävä kar-
jan terveydentilan tarkastus. Tilalle on annettava liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, 
jollei niitä ole jo 3.2. kohdan mukaisesti annettu. Verinäytteiden ja muiden tilanteen mu-
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kaan otettavien lisänäytteiden lähettämisestä kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava Elintarvi-
keturvallisuusvirastolle etukäteen.   
 

5. Rajoitusalueen perustaminen  

Rajoitusalueen perustamisesta säädetään eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuk-
sessa annetun asetuksen (1363/1994; D 3), jäljempänä kuljetusasetus, 9 §:ssä.  

Rajoitusalueen rajoja määrättäessä otetaan huomioon kuljetusasetuksen 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut seikat. Rajojen on oltava joka kohdassa vähintään kolmen kilometrin etäi-
syydellä tilasta, jolla PRRS-tauti on todettu.  
 

6.3. Rajoitusalueen ulkopuoliset kontaktitilat  

Jos 4.2. kohdan mukaisessa epidemiologisessa selvityksessä ilmenee, että tilalla, jossa 
PRRS-tautia on todettu, on ollut yhteyksiä rajoitusalueen ulkopuolisiin tiloihin, päättää näil-
lä tiloilla tehtävistä jatkotoimenpiteistä Elintarviketurvallisuusvirasto. 
  

7.1. Sikojen tappaminen  

Kun tutkimuksissa on varmistunut, että PRRS-tautia on todettu tilan yhdellä tai useammal-
la sialla, omistaja voi hakea Elintarviketurvallisuusvirastolta sikojen tapattamista. Hake-
muksen perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä tilan siat tai osan niistä ta-
pettaviksi.  

Tapattaminen ja sikojen hävittäminen on tehtävä läänineläinlääkärin valvonnassa tai siat 
on vietävä läänineläinlääkärin määräämään teurastamoon teurastettaviksi. 
 
Sikoja teurastamoon vietäessä on noudatettava liitteen III säännöksiä.  
 

8. Tilan vapautuminen rajoittavista määräyksistä  

Kunnaneläinlääkärin on viipymättä peruutettava tilan rajoittavat määräykset ja ilmoitettava 
siitä välittömästi läänineläinlääkärille, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

1) laboratoriotutkimusten perusteella 3.1. kohdan mukainen PRRS-epäily osoittautuu 
aiheettomaksi;  

2) tilan kaikki siat on teurastettu, eläintilat on puhdistettu ja desinfioitu osaston antaman 
ohjeen (D 25) mukaisesti, kunnaneläinlääkäri on todennut toimenpiteet suoritetuksi ja 
desinfektiotoimenpiteiden suorittamisen jälkeen tila on ollut tyhjillään vähintään 14 
vuorokautta; tai  

3) tila on Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymällä tavalla osoitettu vapautuneeksi 
PRRS-taudista.  

Rajoittavien määräysten peruuttamista koskeva malli on liitteessä II.  
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9. Rajoitusalueen lakkauttaminen  

Rajoitusaluetta koskevia säännöksiä on noudatettava siihen asti, kunnes alueen perusta-
mista koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus kumotaan. 

Kun 6.1. kohdan mukaiset PRRS-taudin levinneisyyttä kartoittavat tutkimukset rajoitusalu-
een tiloilla on tehty ja rajoittavien määräysten alaiset tilat rajoitusalueilla on vapautettu 
määräyksistä, läänineläinlääkärin on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle, 
jonka on ilmoituksen perusteella tehtävä maa- ja metsätalousministeriölle esitys rajoitus-
alueen lakkauttamisesta.  
 

10. Kliininen tai muu epäily PRRS-taudista keinosiemennysasemalla  

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa erikseen ohjeet niitä tilanteita varten, joissa epäillään 
PRRS-tautia keinosiemennysasemalla. 
 

12. Rokottaminen PRRS-taudin varalta  

Rokotteen käyttö PRRS-taudin varalta on kiellettyä.  
 

13. Korvaukset  

PRRS-taudin vastustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sovelletaan eläin-
tautilain (55/1980, D 1) 15 - 21b §:n säännöksiä.  

Valtion varoista voi saada eläintautilain 17 ja 19 §:n mukaisesti korvausta niistä eläimistä, 
jotka on tapettu omistajan hakemuksesta.  
 
Tappamista koskeva Elintarviketurvallisuusvirastolle osoitettu hakemus toimitetaan kun-
naneläinlääkärille, jonka on toimitettava se omalla lausunnollaan täydennettynä lää-
nineläinlääkärille. Hakemuslomake, joita on saatavissa lääninhallituksista ja Elintarviketur-
vallisuusvirastosta, on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston kirjeen 
(362/513-89 (D 22) liitteenä. Läänineläinlääkäri antaa asiasta oman lausuntonsa ja toimit-
taa hakemuksen Elintarviketurvallisuusvirastolle.  
 

_____________ 
 

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2006. 
 
 
Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Juha Korkeaoja 
 
 
 
Hallitusneuvos   Maija Salo 


