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1 Ruokaviraston ohje TSE-tauteja koskevasta taydentavien ehtojen valvonnasta (Vaatimusryhma 
10. TSE-vaatimusten noudattaminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
991/2001)

1.1 YIeista:

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja 
viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivat ole 
oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kadessa 
lainsaadanndn soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tassa ohjeessa on seka suoria lainauksia lainsaadanndsta etta tulkintoja lainsaadanndn 
soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Ruokaviraston nakemyksia siita, miten 
lainsaadantda tulisi soveltaa.

2 TSE-tautien ilmoittaminen, siirtorajoitusten noudattaminen ja vaittamattdmien tietojen 
antaminen

2.1 Mita valvotaan

TSE-tautitapauksia koskevassa taydentavien ehtojen tilavalvonnassa valvotaan, etta tilalla 
on TSE-tautien osalta noudatettu elaintautilain (441/2013) 14 §:n saanndksia 
elaintautiepailyn ilmoittamisesta, 19 § saanndksia elaimen erillaan pitamisesta ja tartuntaa 
mahdollisesti levittavien elainten, tuotteiden, tavaroiden ja aineiden siirtamisen 
vaittamisesta seka velvollisuutta noudattaa elaintautilain luvun 4 mukaisia viranomaisen 
maarayksia TSE-taudin leviamisen estamiseksi.

Elaintautilain 14 § velvoittaa elaimista vastuussa olevan toimijan tai muun henkildn 
ilmoittamaan viipymatta kunnanelainlaakarille tai aluehallintovirastolle epaillessaan tai 
todetessaan elaimella olevan uusi tai vastustettava elaintauti. Kaikki elaimilla esiintyvat 
TSE-taudit kuuluvat vastustettaviin elaintauteihin. Elaintenpitajan ei oleteta 
epailyvaiheessa tietavan, mista elaintaudista on kyse. Elaimista vastuussa olevan toimijan, 
joka epailee elaimella vastustettavaa tai uutta vakavaa elaintautia, on elaintautilain 19 § 
mukaan pyrittava pitamaan elain erillaan pitopaikan muista elaimista seka valtettava 
tartuntaa mahdollisesti levittavien elainten, tuotteiden, tavaroiden ja aineiden siirtamista 
siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on paattanyt jatkotoimenpiteista.

Aluehallintovirasto antaa tarpeelliset maaraykset (elaintautilain 23 § mukainen taudin 
leviamisen estamiseksi annettava paatds) pitopaikasta vastaavalle toimijalle. Kiireellisessa 
tilanteessa vastaavan paatdksen voi tehda myds kunnanelainlaakari. Talldin 
aluehallintoviraston on tehtava asiasta oma paatdksensa viimeistaan 14 vuorokauden 
kuluessa. Ruokavirasto tekee elaintautilain 26 § mukaisen paatdksen todetun taudin 
havittamiseksi, niissa tapauksissa, joissa se on tarpeen.
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Jos kyseessa on virallinen elaintautiepaily, tai TSE-tauti on todettu, aluehallintovirasto 
tekee elaintautilain 22 § mukaisen selvityksen elaintaudin alkuperasta ja levinneisyydesta 
(ns. epidemiologinen selvitys). Elaimista vastuussa oleva toimija on elaintautilain 93 § 
mukaan velvollinen antamaan aluehallintovirastolle vaittamattdmat tiedot selvityksen 
tekemiseen.

Elaintautien ilmoittamisvelvollisuuden toteutumista, annettujen maaraysten 
noudattamista ja vaittamattdmien tietojen antamista valvotaan lahtdkohtaisesti 
jalkikateen niilla tiloilla, joilla on todettu esiintyvan TSE-tautia. Taydentavien ehtojen 
elaintautivalvonta voidaan kuitenkin tehda myds tilalla, jolla epaillaan esiintyvan TSE- 
tautia, mutta jolta ei ole saatu ilmoitusta virkaelainlaakarille elaintaudin epailysta. Epaily 
voi syntya muun tilakaynnin yhteydessa. Valvonta voidaan ulottaa myds sellaisille 
kontaktitiloille, joilla epidemiologisen selvityksen perusteella voidaan perustellusti epailla 
esiintyvan tartuntaa.

Taydentavien ehtojen valvonta ei korvaa normaalia tuotantotilojen elaintautitilanteen 
valvontaa.

2.1.1 Valvonnan laajentaminen

Valvova viranomainen laajentaa tarkastuksen koskemaan taydentavien ehtojen 
noudattamista, jos tukia saanut tila on jattanyt ilmoittamatta elainlaakarille elaimissa 
havaituista ilmeisista TSE-taudin oireista tai jos toimija ei ole toimittanut vaittamattdmia 
tietoja taudin alkuperan tai levinneisyyden selvittamiseksi tai jos tarkastuksen perusteella 
TSE-taudin vastustamiseksi tehtyihin paatdksiin (aluehallintoviraston paatds taudin 
leviamiseksi tai Ruokaviraston paatds taudin havittamiseksi) sisaltyvia maarayksia on 
rikottu.

2.2 Miten valvotaan

Ruokaviraston elaintautivalvonta ilmoittaa laboratoriotutkimuksilla todetun TSE-taudin 
esiintymisesta aluehallintovirastolle. TSE-taudin epailysta tieto voi tulla 
aluehallintovirastoon Ruokavirastolta, kunnanelainlaakarilta tai joskus muulta 
elainlaakarilta, suoraan elaimista vastuussa olevalta toimijalta tai muulta henkildita. 
Taydentavien ehtojen valvonta tehdaan talldin saadun ilmoituksen perusteella ilman 
erillista pyyntda. Muun kuin elainlaakarilta tai Ruokavirastosta saadun elaintaudin 
epailyilmoituksen nojalla ei tehda suoraan taydentavien ehtojen tarkastusta, vaan 
elainlaakarin on syyta ensin kayda tilalla toteamassa elaimilla esiintyvat oireet ja 
aloittamassa tarvittaessa taudin torjuntatoimet.
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2.2.1 Toimenpiteet ennen valvontakayntia

Ennen tilakayntia varmistetaan, onko kyse elaintaudin esiintymisesta vai elaintautiepailysta 
ja mista tieto on saatu. Lisaksi varmistetaan esimerkiksi kunnanelainlaakarilta, onko tilalta 
ilmoitettu elaimissa esiintyvista oireista. Vaikkei oireista olisi ilmoitettu, ei se vaittamatta 
tarkoita, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole noudatettu.

Jos tilalle on annettu paatds elaintaudin leviamisen estamiseksi tai elaintaudin 
havittamiseksi, paatdksen sisaltd selvitetaan etukateen. Tapausta hoitavalta 
laaninelainlaakarilta selvitetaan, onko toimija antanut epidemiologisen selvityksen 
tekemiseen tarvittavat vaittamattdmat tiedot ja mahdollisten elaintaudin 
havittamistoimien eteneminen. Elainrekistereista selvitetaan mahdolliset elainten siirrot 
rajoitusaikana, jos annetuilla maarayksilla on rajoitettu elainten siirtamista. Myds elainten 
kuolleisuustiedot tai muut esimerkiksi ELITEsta saatavat elaintaudin esiintymiseen 
viittaavat tiedot tarkistetaan. Tilan perustietoja taydennetaan tarvittaessa ja ne 
tallennetaan Tukisovelluksen valvontaosioon tarkistuslistaa/tarkastuskertomusta varten.

2.2.2 Valvontakaynti

Tautitilanne on jo itsessaan elainten pitajalle hyvin ahdistava tilanne. Tama tulee muistaa 
mietittaessa valvonnan ajoitusta eli milloin tilalle mennaan ja kuinka paikan paalla 
toimitaan.

Tilan elaimet tarkastetaan ulkoisesti havainnoiden niissa mahdollisesti esiintyvia TSE- 
tautien oireita. Jos selvia oireita havaitaan, tiedustellaan elainten pitajalta oireiden 
ilmoittamisesta kunnanelainlaakarille tai aluehallintovirastolle. Jos oireita ei 
tarkastushetkella ole havaittavissa, tiedustellaan aiemmin mahdollisesti havaituista oireista 
ja niiden ilmoittamisesta. Kuolleisuustiedot tarkastetaan tilalla.

Elainten pitajaa pyydetaan lisaksi selvittamaan, minkalaisia maarayksia kyseisen TSE-taudin 
osalta on tilalle annettu ja miten niiden noudattaminen on varmistettu.

2.3 Valvonnan tulos

2.3.1 Tarkistuslistan/tarkastuskertomuksen tayttaminen

Mikali tilalla ei ole ollut todettuja TSE-tapauksia, tarkistuslistan kohdat 10.1-10.4 eivat 
koske tilaa. Mikali tilalla on todettu TSE-tapaus valvontavuoden aikana tai tilaan kohdistuu 
valvontahetkella edelleen rajoituksia ennen valvontavuotta todetun tautitapauksen vuoksi, 
arvioidaan, onko toimija ilmoittanut TSE-epailysta asianmukaisesti, onko toimija 
noudattanut TSE- taudin leviamiseksi ja/tai havittamiseksi tehtya paatdsta ja onko toimija 
antanut valvontaviranomaiselle vaittamattdmat tiedot TSE-taudin alkuperan ja 
levinneisyyden selvittamiseksi. Sellaiset TSE-taudintorjuntatoimet, joita tilalta ei ole
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edellytetty valvontavuoden aikana (esimerkiksi epatyypillisen scrapien osalta taudin 
havittamispaatdksen noudattaminen), kirjataan Tukisovelluksen/tarkistuslistaan kohtaan ei 
koske tilaa (/valvontakohdetta).

Laiminlyonnin arviointi2.3.2

Laiminlyonti arvioidaan, seuraamusehdotus perustellaan ja tulos tallennetaan 
Tukisovellukseen. Tukisovelluksesta tulostetaan tarkastuskertomus. Esimerkkeja 
laiminlyonnin laajuuden ja vakavuuden arvioimiseksi:

• Jos elaintauti on todettu rutiiniseurannassa eika elaimella ole minkaan saatavilla 
olevan tiedon mukaan esiintynyt edeltavia oireita (esimerkiksi epatyypillinen 
scrapie todettu lampaalla tai vuohella rutiiniseurannassa), ei ilmoittamisen 
laiminlydntia ole tapahtunut.

• Jos laiminlyonti on kokonaisuuden huomioon ottaen vahainen eika 
todennakdisesti aiheuta elaintaudin leviamista tai muutoin vaaranna elainten 
tai ihmisten terveytta, on ehdotus seuraamusprosentiksi 1 %. Tallainen voi olla 
esimerkiksi tilanne, jossa tilan elaimessa on juuri ennen sen kuolemaa esiintynyt 
selvia TSE-taudin oireita, eika epailysta ole ilmoitettu, mutta elain on toimitettu 
raatojenkerailyn mukana luokan 1 kasittelylaitokseen, jossa nayte taudin 
toteamiseksi on otettu.

• Jos laiminlyonnin seurauksena on aiheutunut vaara elaintaudin leviamisesta tai 
mahdollinen ihmisten terveyden vaarantuminen, on ehdotus 
seuraamusprosentiksi 3 %. Tallainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa elaimia 
on siirretty toiselle tilalle, vaikka tilan muissa elaimissa esiintyisi selvia TSE- 
tautien oireita tai TSE-tautia olisi epailty.

• Jos laiminlyonnin seurauksena on aiheutunut ilmeinen vaara elaintaudin 
leviamisesta tai ihmisten terveyden vaarantumisesta, on ehdotus 
seuraamusprosentiksi 5 %. Tallainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi 
silloin, jos tilalla epaillaan tai on todettu TSE-tautia ja tilan elaimista vastaava 
toimija on kieltaytynyt antamasta aluehallintovirastolle vaittamattdmia tietoja 
elaintaudin alkuperan ja levinneisyyden selvittamiseksi tai jos tilan elainten 
siirtoja on rajoitettu aluehallintoviraston tilaan kohdistamalla maarayksella, 
mutta rajoituksista huolimatta elaimia on siirretty toiselle tilalle.

3 TSE-vaatimusten noudattaminen sisamarkkinakaupassa, tuonnissa ja viennissa

3.1 YIeista:

Valvonta sisaltaa TSE-tauteja koskevat vaatimukset lampaiden ja vuohien seka niiden 
sukusolujen ja alkioiden sisamarkkinakaupassa. Edellisen lisaksi valvonta koskee nautojen, 
lampaiden, vuohien seka niiden sukusolujen ja alkioiden TSE-tauteja koskevia vaatimuksia
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tuonnissa muista kuin EU:n jasenvaltioista ja viennissa muihin kuin EU:n jasenvaltioihin. 
Norjan ja Sveitsin osalta noudatetaan vastaavia ehtoja kuin sisamarkkinakaupassa.

Tarvittaessa valvoja voi saada lisaohjeistusta Ruokavirastosta.

3.2 Mita valvotaan

Sisamarkkinakaupassa, tuonnissa ja viennissa valvotaan, etta:

Suomeen muista jasenvaltioista siirretyt lampaatja vuohet seka niiden 
sukusolut ja alkiot ovat tayttaneet scrapie taudille saadetyt ehdot; 
aiemmin Suomeen tapahtuneiden siirtojen tai tuontien yhteydessa 
mahdollisesti asetettuja TSE-tauteja koskevia siirtorajoituksia on noudatettu; 
Suomesta muihin jasenvaltioihin siirretyt lampaat ja vuohet seka niiden 
sukusolut ja alkiot ovat tayttaneet scrapie taudille saadetyt ehdot;
Suomeen muista kuin jasenmaista tuodut naudat ovat tayttaneet BSE-taudille 
saadetyt ehdot;
Suomeen muista kuin jasenmaista tuodut lampaat ja vuohet seka niiden 
sukusolut ja alkiot ovat tayttaneet scrapie taudille saadetyt ehdot ja 
muihin kuin jasenmaihin vietyjen elainten mukana on ollut asianmukainen 
elainlaakintotodistus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.3 Miten valvotaan

3.3.1 Toimenpiteet ennen valvontakayntia

Valvoja tarkistaa Traces -jarjestelmasta edeltavan viiden vuoden ajalta:

1. onko tilalle siirretty toisista jasenvaltioista tai tuotu EU:n ulkopuolelta edella 
mainittuja elaimia, sukusoluja tai alkioita;

2. onko tilalta siirretty toisiin jasenvaltioihin edella mainittuja elaimia, sukusoluja 
tai alkioita;

3. onko tilalla mahdollisesti voimassa olevia rajoittavia maarayksia TSE-tautien 
johdosta.

Jos tilalta on siirretty lampaita ja vuohia seka niiden sukusoluja ja alkioita toisiin 
jasenvaltioihin, on lisaksi selvitettava tilan kuuluminen scrapie-valvontaohjelmaan. Tilan on 
tullut kuulua 8.9.2016 saakka ohjelman terveysluokkaan 1, jos siirrot on tehty Ruotsiin, 
Tanskaan, Itavaltaan tai Norjaan, muussa tapauksissa joko luokkaan 1 tai 2. Suomelle 
mydnnetty mitattoman scrapie riskin status EU;ssa tuli voimaan 8.9.2016 ja scrapie- 
valvontaohjelma lakkautettiin. 8.9.2016 alkaen kaikki Suomen lammas-ja vuohitilat ovat 
vapaita scrapiesta lukuun ottamatta sellaisia pitopaikkoja, joille on asetettu rajoituksia 
epaillyn tai todetun TSE-taudin vuoksi.
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Tilan elainluettelot tarkastetaan elainrekisterista muualla kuin Suomessa syntyneiden 
elainten tai muihin EU-maihin siirrettyjen elainten havaitsemiseksi.

3.3.2 Toimenpiteet valvontakaynnilla

Valvontakaynnilla tarkastetaan tilalla oleva sisamarkkinakauppaan ja tuontiin liittyva 
kirjanpito.

Tarkastetaan, etta kunnanelainlaakari on tarkastanut siirtoerat ennen lahetysta ja 
siirrettaessa elaimia EU:n jasenvaltiosta tilalle toimija on tarkastanut tuontierat ja 
varmistanut, etta terveysehdot tayttyvat.

Terveystodistuksista tarkastetaan erityisesti, etta todistusten TSE-tauteja koskevat kohdat 
on asianmukaisesti taytetty varmistaen siten, etta elaimet, sukusolut ja alkiot ovat 
tayttaneet vaatimukset. Muista kuin EU:n jasenvaltioista saapuneista elaimista on CVEDA 
asiakirja sen varmentamiseksi, etta ne ovat saapuneet EU;n alueelle elainlaakinnallisen 
rajatarkastuksen kautta.

Lisaksi valvontakaynnilla havainnoidaan mahdollisia merkkeja siita, etta tilalla olisi muita 
kuin terveystodistuksissa mainittuja ulkomaista alkuperaa olevia lampaita, vuohia tai 
nautoja tai tilalta olisi siirretty lampaita tai vuohia muihin EU-jasenvaltioihin ilman 
terveystodistusta, esim. tarkastamalla elainluettelo ja elainten korvamerkit.

Elainten pitajalta tiedustellaan myds, onko tilalta viety nautoja, lampaita tai vuohia tai 
niiden sukusoluja tai alkioita EU:n ulkopuolelle ja jos naiden vientia on ollut, kysytaan, 
onko vientierien mukana ollut virkaelainlaakarin myontama elainlaakintotodistus.

3.4 Valvonnan tulos

3.4.1 Tarkistuslistan/tarkastuskertomuksen tayttaminen

Jos tilalla ei ole harjoitettu edella mainittuja elainten siirtoja, tuonteja ja vienteja viimeisen 
viiden vuoden aikana, rastitetaan Tukisovellukseen/tarkistuslistaan kohdasta 10.5 
vaihtoehto ei koske tilaa (/valvontakohdetta).

Laiminlyonnin arvioiminen3.4.2

Jos tarkastuksessa havaitaan, etta vaatimuksia ei ole noudatettu, rastitetaan 
Tukisovellukseen/tarkistuslistaan kohdasta 10.5. vaihtoehto 'laiminlyonti'. 
Tukisovellukseen merkitaan ehdotus seuraamusprosentista, kuvaillaan laiminlyonti ja 
perustellaan seuraamusehdotus. Tiedot tallennetaan ja muodostetaan tarkastuskertomus.
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Paasaantoisesti seuraamusprosentti vaatimusten noudattamatta jattamisesta on 3 %.
Esimerkkeja laiminlydnnin jatkuvuuden, laajuuden ja vakavuuden arvioimiseksi:

• EU:n sisamarkkinatuonnissa ehdot scrapien suhteen eivat tayty, eika puutteita 
ole mahdollista jalkikateen korjata. Terveysvaatimusten laiminlydnti on laajaa ja 
vakavaa. Ehdotus seuraamusprosentiksi on 3 %.

• Elainlaakaria ei ole kutsuttu tarkastamaan vientielaimia eika tayttamaan 
terveystodistusta. Ehdotus seuraamukseksi on 3 %.
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