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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 2/EEO/2008 
  
 Päivämäärä Dnro 

 
 23.4.2008 21/01/2008 

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
 
5.5.2008 -toistaiseksi 

  

 Muuttaa 
 

 Swine vesicular-taudin vastustamisesta 22 päivänä syyskuuta 1995 
annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 
elintarvikeosaston päätös (31/EEO/95) 
 

 Valtuutussäännökset 
 

 Eläintautilaki (55/1980, muut. 303/2006) 12 § 2 momentti 
Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus 
(1363/1994) 6 §  
 

 Vastaavat EY-säädökset 

 Komission direktiivi 2007/10/EY (32007L0010); EUVL N:o L 63, 
1.3.2007, s.24 
Komission päätös 2000/428/EY (32000D0428); EUVL N:o L 167, 
7.7.2000, s.22 
 
 
 
 

  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
swine vesicular -taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 

eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
 
kumotaan swine vesicular -taudin vastustamisesta 22 päivänä syyskuuta 1995 annetun 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (31/EEO/95) 
4.2. kohta ja 10.2.2. kohdan viides kappale, sellaisena kuin niistä on 4.2. kohta osaksi 
asetuksessa 26/EEO/2006, sekä 
muutetaan 5. kohta, 10.2.2. kohdan neljäs kappale, 19. kohdan kolmas kappale ja liite V, 
sellaisena kuin niistä on 5.kohta mainitussa asetuksessa 26/EEO/2006, seuraavasti: 
 
 
5.  Toimenpiteet tiloilla, joilla on todettu seropositiivisia, oireettomia sikoja 
 
5.1.  Rajoittavat määräykset, lisätutkimukset ja eläinten hävittäminen 
 
Jos tilalla on todettu yksi tai useampia seropositiivisia sikoja, joilla ei ole SVD-taudille 
tyypillisiä kliinisiä oireita eikä tilalla ole ollut yhteyksiä jo vahvistettuun tartuntalähteeseen, 
läänineläinlääkärin on annettava tilalle liitteen IV mukaiset rajoittavat määräykset. 
Kunnaneläinlääkäri ottaa tilan sioista näytteet SVD-taudin varalta 
Elintarviketurvallisuusviraston antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Jos uusintanäytteiden perusteella todetaan, ettei SVD-tautia esiinny tilalla, 
Elintarviketurvallisuusvirasto määrää seropositiiviset siat tapettaviksi ja hävitettäviksi 
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läänineläinlääkärin valvonnassa tai vietäviksi läänineläinlääkärin määräämään 
teurastamoon teurastettaviksi noudattaen liitteen V säännöksiä. 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi määrätä myös muut seropositiivisten sikojen kanssa 
kosketuksissa olleet siat tapettavaksi ja hävitettäviksi tai vietäviksi läänineläinlääkärin 
määräämään teurastamoon teurastettaviksi noudattaen liitteen V säännöksiä.  
 
Seropositiivisten sikojen poistamisen jälkeen läänineläinlääkäri peruuttaa liitteen IV 
mukaiset rajoittavat määräykset. 
 
 
5.2.  Poikkeukset 
 
Jos tilalla on todettu vain yksi seropositiivinen sika, tilalla ei ole havaittu SVD-tautiin 
viittaavia kliinisiä oireita, tilalla ei ole ollut yhteyksiä jo vahvistettuun tartuntalähteeseen 
eikä tila sijaitse SVD-tautitapauksen ympärille muodostetulla suoja- tai 
valvontavyöhykkeellä, läänineläinlääkäri voi 5.1. kohdassa tarkoitettujen uusintanäytteiden 
tutkimusten aikana myöntää poikkeuksia liitteen IV mukaisista rajoittavista määräyksistä 
sikojen siirtämiseksi:  
1) suoraan läänineläinlääkärin määräämään teurastamoon teurastettaviksi noudattaen 
liitteen V säännöksiä; Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ohjeet sikojen tutkimuksesta 
teurastuksen yhteydessä; tai 
2) toiselle tilalle, jolta sikoja ei saa luovuttaa muualle kuin teurastettaviksi 
läänineläinlääkärin määräämässä teurastamossa 1 kohdan mukaisesti. Läänineläinlääkäri 
antaa vastaanottajatilalle sikojen luovutusta koskevat rajoittavat määräykset. Määräykset 
peruutetaan, jos uusintanäytteiden perusteella todetaan, ettei SVD-tautia esiinny kohdassa 
5.1. tarkoitetulla tilalla. 
 
 
10.2.2. Sikojen vienti teurastamoon 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sioista peräisin oleva liha on terveysmerkittävä lihantarkastuksesta annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 38/EEO/2006 16 §:n mukaisesti tai tunnistusmerkittävä 
yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -
tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 92/119/ETY liitteessä II 
olevan 7 kohdan 2 alakohdan h alakohdan mukaisella merkillä, ja hankittava, leikattava, 
kuljetettava ja varastoitava erillään yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetusta lihasta ja 
kansainväliseen kauppaan tarkoitetusta lihasta, sekä: 
1) käytettävä kansallisesti; tai  
2) käsiteltävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista 
vaatimuksista tuotannossa, jakelussa ja jalostuksessa annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 13/EEO/2004 mukaisesti läänineläinlääkärin tähän 
tarkoitukseen hyväksymässä laitoksessa. 
 
 
19. Korvaukset 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kohdan 6.4. mukaisiin desinfektiotoimenpiteisiin tarvittavien desinfektioaineiden 
kustannukset korvataan valtion varoista. Muita tämän päätöksen mukaisia 
desinfektiotoimenpiteistä tai -aineista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. 
   __________________________ 
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Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2008  
 
Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008 
 
 
 Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 Eläinlääkintöylitarkastaja  Kajsa Hakulin 
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LIITE V 
 
SIKOJEN KULJETUS TEURASTAMOON, TOIMENPITEET TEURASTAMOSSA SEKÄ 
LIHAN MERKITSEMINEN JA KÄYTTÖ 
 
1. Sikojen kuljetus teurastamoon 
 
1.1. Ennen sikojen viemistä teurastamoon on kunnaneläinlääkärin tarkastettava tilan siat 
Elintarviketurvallisuusviraston antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
1.2. Sikojen tulee olla merkittyjä sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/2001) mukaisesti.  
 
1.3. Siat on kuljetettava teurastamolle kunnaneläinlääkärin sinetöimissä ajoneuvoissa ja 
kunnaneläinlääkärin on etukäteen ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille sikojen 
tulosta. Tarkastuseläinlääkärin on valvottava, että sinetit ovat ehjiä sikojen saapuessa 
teurastamoon.  
 
2. Toimenpiteet teurastamossa 
 
2.1. Teurastamossa siat on pidettävä ja teurastettava erillään muista sioista. 
 
2.2. Sikojen kuljettamiseen käytetty ajoneuvo varusteineen on välittömästi kuljetuksen 
jälkeen puhdistettava ja desinfioitava. 
 
3. Lihan merkitseminen ja käyttö 
 
Sioista peräisin oleva liha on terveysmerkittävä lihantarkastuksesta annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 38/EEO/2006 16 §:n mukaisesti ja hankittava, 
leikattava, kuljetettava ja varastoitava erillään yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetusta 
lihasta ja kansainväliseen kauppaan tarkoitetusta lihasta, sekä: 
1) käytettävä kansallisesti; tai  
2) käsiteltävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista 
vaatimuksista tuotannossa, jakelussa ja jalostuksessa annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 13/EEO/2004 mukaisesti läänineläinlääkärin tähän 
tarkoitukseen hyväksymässä laitoksessa. 


