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SCRAPIE - NAYTTEIDEN LAHETTAMINEN KUOLLEISTA JA LOPETETUISTA LAMPAISTA JA VUOHISTA 
RAATOKERAILYALUEEN ULKOPUOLELTA

Maa- ja metsatalousministeribn asetus nautaelainten BSE-taudin seka lammas- ja 
vuohielainten scrapien vastustamisesta (321/2021) edellyttaa, etta raatokerailyalueen 
ulkopuolella sijaitsevalta, vahintaan 50 uuhta tai kuttua pitavalta tilalta lahetetaan naytteita 
tutkittavaksi TSE-tautien varalta. Tama Ruokaviraston ohje on tarkoitettu helpottamaan 
lainsaadannbn soveltamista ja toimeenpanoa.

1. Tutkimusvelvollisuus

Tilalla kuolleiden ja lopetettujen yli 18 kuukauden ikaisten lampaiden ja vuohien scrapie- 
seuranta koskee tiloja, joissa on vahintaan 50 uuhta tai kuttua ja jotka sijaitsevat 
raatokerailyalueen ulkopuolella.

Tilalla kuolleista tai lopetetuista yli 18 kuukauden ikaisista lampaista tai vuohista on kunkin 
kalenterivuoden aikana tutkittava scrapien varalta vahintaan yksi elain. Jos tilalla el kuole eika 
siella lopeteta yhtaan yli 18 kuukauden ikaista elainta vuoden aikana, naytetta el tarvitse 
lahettaa.

Elaintenpitajan on joko itse huolehdittava naytteen ottamisesta ja sen toimittamisesta 
Ruokavirastoon tutkittavaksi tai ilmoitettava elaimen kuolemasta tai lopetuksesta 
kunnanelainlaakarille, joka huolehtii naytteenotosta ja naytteen toimittamisesta 
Ruokavirastoon.

Ruokavirastoon saa lahettaa naytteita kuolleista tai lopetetuista, yli 18 kuukauden ikaisista 
lampaista tai vuohista, mybs niilta kerailyalueen ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta, joissa on 
vahemman kuin 50 uuhta tai kuttua.

2. Ilmoittaminen kunnanelainlaakarille

Elaintenpitaja ilmoittaa kunnanelainlaakarille elaimen kuolemasta tai lopettamisesta, jos on 
tarkoitus, etta kunnanelainlaakari huolehtii naytteen ottamisesta ja lahettamisesta 
Ruokavirastoon. Lahettamisen nopeuttamiseksi ja naytteen pilaantumisen vaittamiseksi 
ilmoitus on pyydetty tekemaan mahdollisimman plan, kuitenkin virka-aikana.

3. Naytteenotto

Scrapie tutkitaan aivorungosta ja pikkuaivoista. Aivorunkoon kuuluvat vali- ja keskiaivot, 
aivosilta ja ydinjatke. Nayte otetaan aivorungon takaosasta obex-alueelta. Aivorunkonaytteen 
tulee olla n. 4-5 cm:n mittainen. Pikkuaivot sijaitsevat aivorungon takaosan ylapuolella. Niista 
otettavan naytepalan tulee olla n. 2 X 2 cm:n suuruinen ja sisaltaa pikkuaivojen poimuilevaa 
kuorikerrosta.

Mikali naytteenotto niska-aukon kautta ei onnistu, lahetetaan elaimen paa 
kokonaisuudessaan. Nayte tai paa tulee lahettaa tutkittavaksi mahdollisimman plan elaimen 
kuoleman tai lopetuksen jalkeen. Naytepalan voi lahettaa Ruokavirastoon tutkittavaksi mybs, 
jos se on huonokuntoinen tai hajonnut.
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Naytteet otetaan tarkoitukseen suunnitellulla muovi- tai teraslusikalla. Naytteenotossa on 
aina kaytettava kertakayttokasineita, muuta erityista suojavarustusta ei tarvita. Jokaiselle 
elaimelle suositellaan omaa kertakayttoista muovilusikkaa. Mikali ei ole kaytettavissa 
kertakayttblusikkaa, teraslusikka puhdistetaan eri elainten valissa runsaalla vedella 
huuhdellen. Naytteenotossa on lusikan lisaksi oltava kaytettavissa atulat, kertakayttbveitsi ja 
kaarevakarkiset sakset. Muovilusikat ovat kertakayttbisia ja ne voi havittaa poittamalla. Seka 
muovi- etta teraslusikat voi desinfioida pitamalla niita 2 tuntia 4 %:ssa hypokloriittiliuoksessa.

4. Naytteenottovalineet

Naytteenottoon tarvittavia lusikoita ja naytteenottopurkkeja voi tilata Ruokaviraston la- 
hettambsta joko sahkbpostilla tilaukset@ruokavirasto.fi tai puhelimitse Heikki Heinanen: 
0400 378 710 / Outi Nyman, puh. 050 4637759.

5. Naytteenottotekniikka

• Paa irrotetaan ensimmaisen niskanikaman ja kallon vaiista.
• Paa asetetaan ylbsalaisin, ventraalipuoli ylbspain niin, etta niska-aukko {foramen magnum) 

nakyy. Aivorungon paan pitaisi nakya niska-aukossa.
• Aivorungon paasta otetaan kiinni atuloilla ja kertakayttbveitsi tai saksenkarjet tybnnetaan 

niska-aukon sisapuolelle aivorungon ja aivokalvojen vaiiin. Veista tai saksenkarkia 
pybraytetaan aivorungon ymparilla niin, etta aivorunko irtoaa ymparbivasta kudoksesta.

• Naytteenottolusikka asetetaan aivorungon ylapuolelle (ventraalipuolelle) aivorungon ja sita 
ymparbivien aivokalvojen vaiiin.

• Naytteenottolusikkaa tybnnetaan luuseinamaa pitkin syvemmalle niin, etta lusikan kovera osa 
on kokonaisuudessaan sisalla.

• Lusikkaa kierretaan seka oikealle etta vasemmalle 90 astetta, jotta aivorungosta lahtevat 
hermokimput saataisiin katkaistua. Jos nama eivat katkea, aivorungon palaa on vaikea saada 
ulos kokonaisena.

• Lusikan etuosaa painetaan alaspain aivorungon katkaisemiseksi, ja lusikka vedetaan ulos. 
Irronnut aivorungon palanen seuraa lusikkaa.

• Nayte asetetaan tarkoitusta varten suunniteltuun muovipurkkiin.
• Lusikka tybnnetaan uudelleen niska-aukkoon kuten ensimmaisellakin kerralla ja lusikkaa 

kierretaan oikealle ja vasemmalle, mutta talla kertaa lusikalla kauhaistaan alempaa, jotta 
pikkuaivoa saataisiin lusikkaan.

• Lusikka pikkuaivonpaloineen vedetaan ulos ja naytepalat laitetaan samaan purkkiin kuin 
aivorunkonayte.

• Lisatietoja Ruokaviraston sivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/navtteenotto-
ohjeet/lammas-ia-vuohi/scrapie/

6. Naytteiden pakkaaminen

Jos nayte on aivorungosta Ja pikkuaivoista, se pakataan tarkoitusta varten suunniteltuun 
muovipurkkiin. Muovipurkkiin tulee aina laittaa lampaan/vuohen korvamerkki. Mikaii elain ei 
ole korvamerkitty, tulee purkki merkita siten, etta varmuudella tiedetaan minka elaimen nayte 
on kyseessa. Purkki kiedotaan taman jalkeen imukykyiseen materiaaliin ja pakataan tiiviiseen 
muovipussiin ennen paallyspakkaukseen sijoittamista.
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Jos naytteeksi lahetetaan kokonainen paa, jatetaan korvamerkit korviin. Paa jaahdytetaan ja 
kiedotaan imukykyiseen materiaaliin (esim. sanomalehti). Taman jalkeen se laitetaan kahteen 
tiiviiseen muovipussiin, joista sisemman ymparille kiedotaan imukykyista materiaalia ennen 
ulompaan muovipussiin laittamista. Nain pakattu paa voidaan asettaa paallyspakkaukseen 
kuljetusta varten.

Scrapie-tutkimuslahete taytetaan huolellisesti. Naytepurkit tai paa tulee laittaa erilliseen 
muovipussiin kuin lahete, lahetteen likaantumisen estamiseksi. Naytepurkit, paat ja lahetteet 
pakataan huolellisesti, ettei purkkien tai pakkauksen mahdollisesti avautuessa tai rikkoutuessa 
syntyisi vuotoja ymparistodn.

Lahetepohja Idytyy osoitteesta:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ia-
lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elaintautitutkimukset/tuotantoelaimet/

Jos halutaan, etta eldimelle tehdddn lisdksi jokin muu kuin scrapie-tutkimus, on tarvittava 
ndytemateriaali selvitettdvd etukdteen ja tutkimuspyyntd eriteltdvd erilliselld Idhetteelld. 
Jokaisesta tehtdvdstd muusta tutkimuksesta peritadn Ruokaviraston hinnaston mukainen 
maksu.

7. Naytteiden lahetys

Vila kuvatulla tavalla pakattu nayte voidaan toimittaa tutkittavaksi Matkahuollon tai postin 
valityksella. Naytteen pilaantumisvaaran vuoksi nayte tulisi lahettaa arkipaivana maanantaista 
torstaihin.

Aivonaytteet lahetetaan tutkittavaksi Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan, virologian 
tutkimusyksikkddn prionilaboratorioon. Naytteet lahetetaan postin tai Matkahuollon kautta, 
mutta Matkahuollon kautta lahettaminen on yieensa helpompaa.

Kokonaiset paat lahetetaan lahimmalle Ruokaviraston aluetoimipaikan obduktiosalille. Ennen 
paan lahettamista tulee lahettajan ottaa asiasta yhteytta kyseiseen Ruokaviraston 
toimipaikkaan. Paat kannattaa lahettaa Matkahuollon kautta ja rahtikirjaan merkitaan, etta 
vastaanottaja maksaa rahtimaksun.

Pakkauksen paalle tulee aina kirjata "Elainperainen nayte - vapautettu", riippumatta siita, 
lahetetaankb paketti Matkahuollolla vai postilla.

Helsinkiin voi lahettaa seka aivonaytteet etta kokonaiset paat:
Lahetysosoite naytteille

o Postiosoite: Ruokavirasto, Virologia/prionilaboratorio, Mustialankatu 3, 00790 
Helsinki, puhelinnumero osoitekorttiin 0400 378 710 tai 0500 415 441

■ Alle 2 kg paketin voi lahettaa pikapostisopimuksen mukaisena lahetyksena. 
Tallbin paketin paalle liimataan toimintaohjekansion kohdasta A 4.3 Ibytyva 
pikapostisopimusmerkki Helsinkiin (tulostettava varillisena).

■ Linkki Pikanttiin:
https://pikantti.ruokavirasto.fi/displav/ELVAL/Toimintaohiekansio
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■ Ruokavirastosta voi mybs etukateen tilata valmiiksi taytetyn postin
vastauspakettikortin, tilausohjeet Ibytyvat toimintaohjekansion ohjeesta A 
4.3 (kohta 2.2.1)

o Matkahuolto (lahetetaan pikapakettina): Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 
Helsinki, pyydetaan ohjaamaan lahetys Helsingin KAMPIN terminaaliin (Helsinki 7), 
luotonnumero 9400278 (=vastaanottaja maksaa lahetyskulut)

Lahetysosoite kokonaisille paille
o Matkahuolto Helsinki KAMPPI, osoite ja muut ohjeet kuten ylla

■ Tarvittaessa puhelinnumero osoitekorttiin 0400 378 710 tai 0500 415 441 
o Helsingin obduktiosalin naytteiden vastaanotto ma-pe kello 8.00-16.15, puh. 029 

530 4552.

Muihin toimipisteisiin vain kokonaiset paat 
Ruokavirasto Kuopio

o Linja-autorahti: Matkahuolto KUOPIO, luotonnumero 8600227 
o Puhelinnumero osoitekorttiin 040 489 4484 
o Tuontiosoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio

Ruokavirasto Seinajoki
o Linja-autorahti: Matkahuolto SEINAJOKI, luotonnumero 3300143 
o Puhelinnumero osoitekorttiin 040 180 1585 
o Tuontiosoite: Keskuskatu 23, 60100 Seinajoki

Ruokavirasto Ouiu
o Linja-autorahti: Matkahuolto OULU, luotonnumero 6100752 
o Puhelinnumero osoitekorttiin 040 515 4325 
o Tuontiosoite: Elektroniikkatie 5, 90590 Oulu

8. Sivutuotteet

Raatokerailyalueen ulkopuolella sijaitsevalla ns. syrjaisella alueella hautaaminen on edelleen 
sallittua. Hautaamisesta annetut ohjeet loytyvat osoitteesta: 
https://www.ruokavirasto.fi/vilieliiat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/hautaaminen/

Yli 12 kk-ikaisten lampaiden ja vuohien raatojen kayttb haaskaruokinnassa on kiellettya. 
Lisatietoa haaskan kaytbsta Ibytyy Ruokaviraston internetsivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/vilieliiat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/haaskakavtto/

9. Tutkimustuloksen valmistuminen

Tutkimusvastaukset toimitetaan postissa noin kuukauden sisalla naytteen lahettamisesta.

Jos pikatesti viittaa tai varmistettu tutkimustulos osoittaa lampaan tai vuohen sairastaneen 
scrapieta, toimitaan elaintautilainsaadannon edellyttamalla tavalla. Laaninelainlaakari antaa 
tallbin erikseen ohjeet toimenpiteista.

10. Tutkimustulosten sailyttaminen Ja naytteenoton valvonta

Elaintenpitajan on sailytettava tutkimusvastaus vahintaan kolme vuotta ja esitettava todistus 
pyydettaessa valvovalle viranomaiselle.
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Ruokavirasto lahettaa laaninelainlaakarille ja naytteen lahettaneelle virkaelainlaakarille 
kopion tutkimusvastauksesta, jotta scrapie -naytteenoton toteutumista voidaan seurata. 
Tiloja tulee muistuttaa naytteenotosta, jos scrapie - seuranta ei toteudu alueella kattavasti.

11. Kustannukset

Scrapie-epailyn tai -naytteenoton vuoksi tilalle tehtava kunnanelainlaakarin kaynti on 
elaintenpitajalle maksuton. Jos kunnanelainlaakari huolehtii naytteen ottamisesta ja 
lahettamisesta, korvaa aluehallintovirasto toimituksesta aiheutuvat kustannukset kunnalle.

Elaintenpitaja voi halutessaan pyytaa muuta elainlaakaria kuin kunnanelainlaakaria 
auttamaan naytteen ottamisessa ja lahettamisessa, mutta talldin valtio ei korvaa kustannuksia 
elainlaakarin tydsta tai kaynnista.

Naytteiden tutkimus ja lahettaminen on elaintenpitajalle maksutonta.

12. Lisatietoja

Lisatietoa naytteenotosta:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/navtteenotto-
ohjeet/lammas-ia-vuohi/scrapie/

Scrapie -tutkimukset:
Erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt, p. 050 351 0308, sirkka-liisa.korpenfelt(5)ruokavirasto.fi

Scrapie -seuranta:
Ylitarkastaja Tanja Lahteinen, p. 050 477 6865, tanja.lahteinen(5)ruokavirasto.fi

Sivutuotteet ja hautaaminen:
Ylitarkastaja Milla Luukko, p. 050 571 1369 milla.luukko(Sruokavirasto.fi

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa 
tulee tarkoln noudattaa lakia. Viranomaisohjeet elvdt ole olkeudelliselta luonteeltaan muita 
viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kddessd lainsddddnndn soveltamista koskevat 
kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tdssd ohjeessa on sekd suoria lainauksia lainsddddnndstd ettd tulkintoja lainsddddnndn 
soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston ndkemyksid siitd, miten 
lainsddddntdd tulisi soveltaa.
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