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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 15/EEO/2010 
  
 Päivämäärä Dnro  

 
 24.3.2010 1083/14/2010 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
 

 7.4.2010-toistaiseksi 

 Muuttaa 
 
Suu- ja sorkkataudin vastustamisesta annettu maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös 
(5/EEO/96) 
Suu- ja sorkkataudin vastustamisesta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätök-
sen muuttamisesta annettu asetus (27/EEO/2006) 
 

 Valtuutussäännökset 
 
Eläintautilain (55/1980) 8 §:n 4 momentti, 12 §:n 2 momentti 
(muut. 303/2006) ja 13 §:n 2 momentti (muut.809/1992 ja 
424/1994) 

 Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu 
asetus (1363/1994) 5, 6 ja 14 § 
 

 Vastaavat EY-säädökset 

  

 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

suu- ja sorkkataudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläin-
lääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta  

 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan suu- ja sorkkataudin vastustamisesta 31 päivänä tammikuuta 1996 annetun 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 
(5/EEO/1996) 4.1. kohta ja 20. kohta, sellaisena kuin niistä on 20. kohta asetuksessa 
27/EEO/2006, seuraavasti:  
 
4.1.  Rajoittavat määräykset 
 
Jos läänineläinlääkärillä on perusteltua aihetta epäillä, että suu- ja sorkkatauti on saattanut 
tulla muilta tiloilta tilalle, jolla epäillään tai on vahvistetut olevan suu- ja sorkkatautia tai, 
että se on voinut siirtyä jälkimmäiseltä tilalta muille tiloille henkilöiden, sorkkaeläinten tai 
ajoneuvojen mukana tai jollakin muulla tavalla, hänen on annettava näille tiloille liitteen III 
mukaiset rajoittavat määräykset. Läänineläinlääkärin on myös määrättävä kunnaneläinlää-
käri tekemään tarkastus tiloilla mahdollisimman pian ja ottamaan näytteet suu- ja sorkka-
taudin varalta liitteen II mukaisesti. Jos kontaktitila on toisen aluehallintoviraston toimialu-
eella, on hänen ilmoitettava kyseisen aluehallintoviraston läänineläinlääkärille, jonka on 
annettava edellä mainitut määräykset.  
 
20. Valmiussuunnitelma 
 
Läänineläinlääkärin on tehtävä toimialueelleen valmiussuunnitelma suu- ja sorkkataudin 
varalta. Suunnitelmassa varataan käyttöön tilat, henkilökunta ja kaikki ne välineet ja tarvik-
keet, joita tarvitaan taudin hävittämiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Suunnitelma on tarkistet-
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tava vuosittain ja toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle tammikuun loppuun mennes-
sä.  

____________________ 
 

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2010. 
 
 
Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2010 
 
 
 
  Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
   Eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen 
 
 


