
 MUISTIO  1 (1) 
   
 4.6.2018 1063/01.03/2018 
   
    

 

 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki) 
▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202 

  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors) 
▴ tfn 0295 16 001 ▴ fax (09) 160 54202 

 MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
▴ PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki) 
▴ tel. +358 295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202 

 

 
 
MUUTOS LAMPAIDEN JA VUOHIEN TSE-TAUTIEN VASTUSTAMISESTA ANNETTUUN MAA- 
JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN EPÄTYYPILLISEN SCRAPIEN YHTEY-
DESSÄ ANNETTAVIEN RAJOITUSTEN OSALTA, PERUSTELUMUISTIO 

Ehdotettu muutos ja perustelut 

Asetuksella muutettaisiin lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (763/2016) 10 §:n 3 momentti siten, että epätyypillisen scra-
pien yhteydessä aluehallintovirasto voisi myöntää poikkeuslupia lampaiden ja vuohien siirtoon 
myös toisen tilatunnuksen alaiseen toiseen pitopaikkaan. Lampaiden ja vuohien siirtoa koskeva 
rajoitus ja eläinten tutkimista TSE-tautien varalta koskeva määräys olisi tällöin kohdistettava 
myös määränpäänä olevaan pitopaikkaan. 

Pykälässä säädetään toimenpiteistä, kun epätyypillinen scrapie on todettu pitopaikassa. Tietty-
jen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista 
säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä 
VII olevan B luvun 2.2.3 kohdassa säädetään pitopaikan eläinten tutkimisesta epätyypillisen 
scrapien yhteydessä. Kaikki pitopaikan yli 18 kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet, jotka teu-
rastetaan, lopetetaan tai kuolevat kahden vuoden aikana todetusta tapauksesta, on tutkittava 
TSE-tautien varalta. Lisäksi pykälässä kielletään lampaiden ja vuohien vieminen pois pitopai-
kasta muualle kuin suoraan teurastettaviksi tai lopetettaviksi, jotta tutkimusvaatimusta ei kier-
rettäisi siirtämällä ne toiseen pitopaikkaan.   

Pykälän 3 momentin mukaan aluehallintovirasto voi myöntää poikkeusluvan lampaiden tai 
vuohien viemiseen saman tilatunnuksen alaiseen toiseen pitopaikkaan. Eläinten siirtoja koskeva 
rajoitus ja eläinten tutkimista koskeva määräys on tällöin kohdistettava myös määränpäänä ole-
vaan pitopaikkaan. Säännös on kansallinen ja perustuu valvontaviranomaisilta tulleeseen ehdo-
tukseen valvonnan helpottamiseksi. Säännös ei tähän asti ole aiheuttanut merkittäviä tulonme-
netyksiä, koska toisen tilatunnuksen alaiset pitopaikat eivät yleensä ole olleet halukkaita otta-
maan vastaan lampaita ja vuohia pitopaikasta, jossa on todettu epätyypillinen scrapie. 
 
Toukokuussa 2018 todettiin epätyypillinen scrapie pitopaikassa, jonka toimintaan kuuluu kes-
keisesti eläinten siirtäminen toisen tilatunnuksen alaiseen toiseen pitopaikkaan. Näiden siirtojen 
kieltäminen aiheuttaa kyseiselle pitopaikalle merkittäviä tulonmenetyksiä. Valvontaviranomai-
set ovat ehdottaneet poikkeuksen laajentamista siten, että lampaita ja vuohia saisi siirtää myös 
toisen tilatunnuksen alaiseen toiseen pitopaikkaan. Laajennus mahdollistaisi mainitun pitopai-
kan toiminnan jatkumisen. Poikkeuksen laajentamisen ei arvioida vaikeuttavan valvontaa mer-
kittävästi, koska toisen tilatunnuksen alaiset pitopaikat ovat luultavasti halukkaita ottamaan 
vastaan tällaisia eläimiä vain yksittäistapauksissa ja perusteellisen harkinnan jälkeen. 
 
 

 


