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Komission täytäntöönpanopäätös 2021/788, eläintautilaki (76/2021) 23 § 

Ohje minkkien, muiden näätäeläinten ja supikoirien SARS-CoV-2 (koronavirus) -seurantatutki-
muksen vaatimuksista ja näytteenotosta 

 Hyvä tuottaja 

Teidät on merkitty Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin minkkien, 
muiden näätäeläinten ja/tai supikoirien pitäjänä tai pitopaikan yhteyshenkilönä. Jos 
toimintanne on muuttunut tai teillä ei ole enää eläimiä, ilmoittakaa asiasta sekä 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle että aluehallintoviraston 
läänineläinlääkärille. Ilmoittakaa myös myöhemmin tapahtuvista toiminnan 
muutoksista tai lopettamisesta. Ilmoittaminen on välttämätöntä, jotta tieto 
seurantatutkimukseen kuuluvista pitopaikoista pysyy ajan tasalla.

Koronavirusseurantatutkimus jatkuu myös 31.3.2022 jälkeen. Syynä tähän on Euroo-
pan unionin komission päätöksen 2021/788 muutos (SANTE/7304/2021 Rev. 1). Pää-
tösmuutoksen lopullinen numero saadaan myöhemmin ja se lisätään Ruokaviraston 
internetsivulle https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seuranta-
tutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/. Päätöksen sisältö on sama kuin aiem-
massa komission päätöksessä 2021/788, vain voimassaoloaika muuttuu. Tässä oh-
jeessa kuvattu seurantatutkimus alkaa 1.4.2022 ja jatkuu 31.3.2023 saakka, koska 
komission päätös on voimassa siihen asti. 

Eläintautilain (76/2021) 23 §:n nojalla Ruokavirasto määrää, että pitopaikasta vas-

tuussa oleva toimija ottaa ja lähettää näytteet. Jokaisen pitopaikan, jossa on mink-

kejä, muita näätäeläimiä tai supikoiria, on lähetettävä näytteitä seurantatutkimuk-

seen tämän ohjeen mukaisesti. Seurantatutkimus ei koske kettuja. 

Ruokavirasto vastaa näytteiden lähetys- ja tutkimuskuluista. Tuottaja vastaa 
näytteiden, näytteenoton ja pakkaamisen kuluista. 

Jos seurantanäytteiden tutkimuksessa ei todeta koronavirusta, teille ei lähetetä 
Ruokaviraston tutkimustodistusta. Siitoseläinten myyntiä varten otetuista näytteistä 
lähetetään tutkimustodistus. Todistus lähetetään myös, jos näytteet on tutkittu 
koronavirusepäilyn takia. Jos näytteissä todetaan koronavirus, läänineläinlääkäri 
ilmoittaa tuloksen ja kertoo toimenpiteistä.  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
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Jos teillä on kysyttävää seurantatutkimuksesta, ottakaa yhteyttä pitopaikan sijainti-
alueen aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Yhteystiedot ovat tämän ohjeen lo-
pussa Lisätietoja-kohdassa. 

  



  3 (7) 

 Tuottajan ohje SARS-CoV-2-seu-
rantatutkimuksesta 

 

 
 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo 

Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö 18.3.2022 1397/04.01.02.02.00/2022 

 
  
 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

KORONAVIRUSSEURANTA JA TUOTTAJAN SITOUMUS 

Komission päätöksessä on vaatimukset seurantatutkimuksista pitopaikoille, joilla on 
yli 500 täysikasvuista siitoseläintä siitosjakson alussa. Tätä pienempien pitopaikkojen 
seurantatutkimukset on päätetty kansallisesti Suomessa. Jos pitopaikassa on useam-
paa kuin yhtä eläinlajia (minkki, muu näätäeläin, supikoira), lasketaan kaikkien lajien 
siitoseläimet yhteen. 

Komission päätöksen perusvaatimus on, että jokaisesta yli 500 täysikasvuisen siitos-
eläimen pitopaikasta tutkitaan joka viikko 60 kuollutta tai elävää eläintä. Komission 
päätös sallii vaihtoehtoisen näytteenoton, jos pitopaikassa noudatetaan tautisuojaus-
toimenpiteitä ja pitopaikan työntekijöitä testataan koronaviruksen varalta. Suomessa 
on päätetty, että vaihtoehtoinen näytteenotto on enintään viisi kuollutta eläintä joka 
toinen viikko.  

Tämän kirjeen liitteenä on Turkistuottajan sitoumus ja siitoseläinmääräilmoitus -lo-
make. Lomakkeessa pyydetään yli 500 täysikasvuisen siitoseläimen tuottajaa sitoutu-
maan tautisuojaustoimenpiteiden ja työntekijöiden koronavirustestausvaatimusten 
noudattamiseen. Lomake on voimassa toistaiseksi ja se täytetään, vaikka vastaava 
lomake olisi täytetty aiemman seurantatutkimuksen yhteydessä. Täytetty lomake 
lähetetään pitopaikan sijaintialueen aluehallintovirastoon. Sitoutuminen on ehtona 
sille, että yli 500 täysikasvuisen siitoseläimen pitopaikassa voidaan toteuttaa tässä 
ohjeessa kuvattua näytteenottoa (viisi näytettä joka toinen viikko). Sitoumus on pi-
topaikkakohtainen, joten jokaisesta pitopaikasta pitää täyttää oma lomakkeensa. Jos 
tuottaja ei halua sitoutua, niin pitopaikassa on toteutettava komission päätöksen pe-
rusvaatimuksen mukaista näytteenottoa (60 näytettä joka viikko).  

Sitoumuslomakkeessa olevat koronatestausvaatimukset voivat muuttua kesken seu-
rantatutkimuksen. Tällöin on noudatettava uusimpia vaatimuksia. Uusimmat vaati-
mukset ovat Ruokaviraston internetsivulla https://www.ruokavirasto.fi/viljeli-
jat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-
turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/ 
(THL: Ohje turkistarhan työntekijöiden koronavirustestauksesta).  

Jos pitopaikassa on alle 500 siitoseläintä siitoskauden alussa, niin sitoutumista ei 
vaadita eikä edellä mainittua lomaketta tarvitse täyttää eikä lähettää. Alle 500 sii-
toseläimen pitopaikkojen pitää lähettää näytteeksi enintään 5 kuollutta eläintä 
joka toinen viikko. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/turkiselaimet/sars-cov-2-turkiselaimilla/sars-cov-2--seurantatutkimukset-turkistarhoilla-21.6.2021-alkaen/
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NÄYTTEENOTTO, PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

Tämän luvun ohjeet koskevat kaikenkokoisia pitopaikkoja, joissa on minkkejä, muita 
näätäeläimiä tai supikoiria.  

 
Näytteenotto 

Lähettäkää näytteeksi Ruokavirastoon viisi itsestään kuollutta tai sairauden takia 
lopetettua eläintä joka toinen viikko. Jos kahden viikon aikana ei kerry viittä eläintä, 
lähettäkää kaikki kuolleet ja sairauden vuoksi lopetetut eläimet. Vaikka pitopaikassa 
esiintyisi vain vähän kuolleisuutta, on yksittäisetkin kuolleet tai sairaana lopetetut 
eläimet tärkeä lähettää näytteeksi. Eläimet voivat olla yhtä tai useampaa eläinlajia 
(minkki, muu näätäeläin, supikoira).  

Eläinten ruhot kannattaa pakastaa heti keräämisen jälkeen odottamaan näytteiden 
lähettämistä. Jos ruhoja on yli viisi, valitkaa näytteiksi viisi hyväkuntoisinta ja 
tuoreinta ruhoa. Näytteeksi ei pitäisi lähettää kauan aikaa sitten kuolleita tai 
lopetettuja eläimiä, sillä nämä eivät kerro pitopaikan nykyisestä koronatilanteesta. 

Näytteenottoa varten ei lopeteta terveitä eläimiä. Jos itsestään kuolleita tai sairaana 
lopetettuja eläimiä ei tule tarpeeksi, voitte nahkonta-aikana täydentää näyte-erää 
nahkonnan vuoksi lopetetuilla eläimillä. Samoin näyte-erää voi täydentää 
parituskauden jälkeen lopetetuilla siitoseläimillä. Alle kahden viikon ikäisiä pentuja ei 
kannata lähettää näytteeksi. Niitä voi kuitenkin lähettää näytteeksi siinä tapauksessa, 
että sitä vanhempia eläimiä ei ole riittävästi näytteeksi.   

Pitopaikat on jaettu kahteen eri ryhmään, jotka lähettävät näytteitä vuoroviikoin. 
Jako on tehty, jotta näytteitä saapuisi mahdollisimman tasaisesti Ruokaviraston 
laboratorioon.  

Jako ryhmiin on tehty pitopaikan omistajan nimen perusteella. Omistajalla 
tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, jonka nimi on ilmoitettu eläintenpitäjänä 
Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin.  

• Jos pitopaikan omistavan henkilön sukunimi tai yrityksen nimi alkaa 
kirjaimella A-L, lähettäkää ruhot parittomilla viikoilla alkaen viikosta 15 ja sen 
jälkeen joka toinen viikko.  
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• Jos pitopaikan omistavan henkilön sukunimi tai yrityksen nimi alkaa 
kirjaimella M-Ö, lähettäkää ruhot parillisilla viikoilla alkaen viikosta 14 ja sen 
jälkeen joka toinen viikko. 
 

Jos ette lähetä näytteitä määrätyllä viikolla, lähettäkää näytteet seuraavalla 
viikolla ja palatkaa sen jälkeen alkuperäiseen aikatauluun.  

Kirjatkaa ylös, mistä kohdasta pitopaikkaa näytteet on otettu (esimerkiksi 
varjotalon numero, häkin numero). Lisätkää tieto kuolleisuuskirjanpitoon. Voitte 
tehdä merkinnän myös häkkiin tai häkin yläpuolelle.  

Ruokavirasto ja aluehallintovirasto valvovat näytteiden lähettämisen toteutumista. 
Jos ette lähetä kuolleita eläimiä tai lähetätte harvoin ja pieniä määriä, 
kunnaneläinlääkäri tulee ottamaan näytteitä pitopaikan elävistä eläimistä. Olette 
velvollinen avustamaan kunnaneläinlääkäriä näytteenotossa. 

Näytteiden pakkaaminen 

1) Käärikää näytteeksi lähetettävät eläimet runsaaseen ilmavaan ja kuivittavaan 
materiaaliin, esimerkiksi sanomalehtipaperiin, joka imee mahdollisesti valuvat 
nesteet.  

2) Pakatkaa paperikäärö kahteen ehjään päällekkäiseen muovipussiin tai -säkkiin. 
3) Pakatkaa muovipussi tukevaan laatikkoon.  
4) Laittakaa laatikkoon täyteaineeksi lisää paperia. 
5) Pakatkaa huolellisesti täytetty lähete muovipussiin suljettuna päällimmäiseksi 

pakettiin. Varmistakaa erityisesti, että olette laittanut lähetteeseen 
pitopaikkatunnuksen. Tunnus on FI-alkuinen 12-numeroinen merkkisarja. 
Pitopaikkatunnus on välttämätön tieto seurantanäytteenotossa. 

6) Teipatkaa laatikko hyvin kiinni. Erilliseen pussiin voitte laittaa kylmävaraajia 
näytteen säilymisen parantamiseksi.  

7) Kirjoittakaa laatikkoon: ”Eläinperäinen näyte – vapautettu”. 

Näytteiden lähettäminen 

Lähettäkää näytteet Ruokavirastoon Matkahuollon Pikapakettina tai tuokaa ne itse 
Ruokavirastoon. Toimittakaa näytteet Ruokaviraston Seinäjoen toimipaikkaan. 

Lähettäkää Matkahuollon kautta näytteet alkuviikon aikana (maanantai – 
keskiviikko). Jos tuotte näytteet itse suoraan Ruokavirastoon, voitte tuoda ne myös 
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torstaina tai perjantaina. Voitte tuoda näytteitä myös virka-ajan jälkeen 
Ruokaviraston Seinäjoen toimipaikkaan.  

Matkahuollon Pikapaketin voitte lähettää Matkahuollon omista toimipaikoista tai 
Matkahuollon asiamiespisteistä (MH-asiamies). Matkahuollon noutopisteisiin ei oteta 
paketteja lähetettäväksi. Älkää käyttäkö pakettiautomaattia. Matkahuollon 
palvelupistehausta (https://www.matkahuolto.fi/palvelupisteet) voitte katsoa 
lähimmän toimipaikan: kirjoittakaa postitoimipaikka tai postinumero, suodattakaa 
hakua valitsemalla ”paketin lähettäminen ja nouto” sekä ”kaikenkokoiset paketit”. 
Ruokavirasto maksaa Matkahuollon lähetyskustannukset. Pikapakettia lähetettäessä 
on mainittava Ruokaviraston asiakasnumero 3300143 ja että vastaanottaja maksaa 
lähetyksen. 

Lähetys- ja käyntiosoitteet 

Ruokavirasto Seinäjoki 

Näytteiden lähettämisestä tai tuomisesta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Jos 
näytteiden lähettämisestä tai tuomisesta on kysyttävää, voitte soittaa 
puhelinnumeroon 029 520 4919 (ma - pe klo 8.00 - 16.15). 

Näytteet voitte tuoda itse Ruokaviraston Seinäjoen toimipaikkaan arkipäivisin klo 8-
16.15. Perjantaisin voitte tuoda näytteitä vain aamupäivän aikana. Virka-ajan jälkeen 
käytössänne on koodilukolla varustettu näytekylmiö (lisätietoja virka-aikana puh. 029 
520 4919).  
Käyntiosoite: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki. 

Matkahuolto 

Ruokavirasto Seinäjoki/Turkis 
Matkahuolto SEINÄJOKI 
(asiakasnumero 3300143) 
Puhelinnumero osoitekorttiin 040 180 1585 

Kustannukset 

Ruokavirasto maksaa näytteiden lähetyskustannukset Matkahuollon kautta sekä 
näytteiden tutkimuskustannukset. 

 

https://www.matkahuolto.fi/palvelupisteet
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LISÄTIETOJA 

Lisätietoja voitte kysyä pitopaikan sijaintialueen aluehallintoviraston 
läänineläinlääkäriltä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Läänineläinlääkäri Anna-Maria Moisander-
Jylhä, p. 0295 018 834, anna-maria.moisander-jylha@avi.fi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Läänineläinlääkäri Anitta Massinen, p. 0295 
017 586, anitta.massinen@avi.fi   

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Läänineläinlääkärit Riikka Aho, p. 029 501 6584, 
riikka.aho@avi.fi tai Kaisa Honkapirtti, p. 029 501 6609, kaisa.honkapirtti@avi.fi  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Läänineläinlääkärit Sanna-Maaria Virtanen, Jani 
Soini tai Heli Haukioja, p. 0295 018 000 (vaihde) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Läänineläinlääkäri Tiina Juselius, p. 0295 016 190 

Lähete Turkiseläinten SARS-CoV-2-seurantatutkimus:  
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elaintautitutkimukset/tuotantoelaimet/  

Näytteiden lähetys- ja pakkausohjeet: 
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/lahetysohjeet
-ja--osoitteet/ 

 

Yksikönjohtaja   Sirpa Kiviruusu 

 

Ylitarkastaja   Riikka Lahdenperä 

 

Liite 
Turkistuottajan sitoumus ja siitoseläinmääräilmoitus -lomake 
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