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    sisältö päivitetty 23.1.2020 
 

 
ELINKEINON OHJEET ELÄINNÄYTTELYTOIMINTAAN 2020 
 
 
Ruokavirasto antaa ohjeita maatalousnäyttelyihin ja vastaaviin eläinnäyttelyihin tuotavien eläinten 
terveysvaatimuksista. Tämän lisäksi elinkeino – teurastamot, meijerit ja munapakkaamot – 
edellyttävät tautiriskien hallintatoimia sopimustuottajiltaan, jotka osallistuvat näyttelytoimintaan. 
Tähän tarkoitukseen ETT ry antaa lisäohjeita tarvittavista toimenpiteistä ajankohtaisesta 
eläintautitilanteesta riippuen.  
Eläinnäyttelytoimintaan liittyvää tarttuvien tautien leviämisriskiä ei kuitenkaan ohjeiden mukaisin 
toiminkaan pystytä täysin poistamaan, mikä eläinten omistajien on syytä huomioida. On suositeltavaa 
itse minimoida riskiä esim. karanteenijärjestelyin, mikäli eläimiä siirretään näyttelystä takaisin lähtö- 
tai muille tiloille. Näyttelytoimintaan osallistuminen tapahtuu toimijoiden omalla riskillä. 
 
Näyttelyyn ei koskaan saa tuoda eläimiä sellaisesta yksiköstä, jossa esiintyy oireilevana 
tai tutkimuksin todettuna jotain tarttuvaa eläintautia (bakteeri-, virus-, sieni- tai 
loistartunta), joka voi näyttelyolosuhteissa tarttua toisiin eläimiin tai ihmisiin. 

Vain näiden ohjeiden mukaisilta tiloilta ja vain näiden ohjeiden mukaan tutkittuja eläimiä 
voidaan tuoda näyttelyyn. Kaikkien tutkimustulosten tulee olla kielteisiä. 
 
Mikäli näyttelyyn osallistuu tuontieläimiä, varmistetaan, että ne on tuotu sekä 
Ruokaviraston että ETT:n ohjeiden mukaisesti. ETT ry ei suosittele tuontieläinten 
tuomista näyttelyyn, ennen kuin tuonnista on kulunut vähintään kolme kuukautta 
(kamelieläimet 12 kk). 
 
 

A. Nautaeläimet: 
 

1. Lähtötila 

a. Näyttelyyn tuotavat eläimet ovat syntyneet näyttelyyn eläimiä lähettävällä tilalla tai ne 
ovat olleet tilalla vähintään kaksi kuukautta.  

b. Näyttelyyn eläimiä lähettävälle tilalle ei ole siirretty eläimiä muilta tiloilta kahteen 
kuukauteen ennen näyttelyä. M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluva tila ei saa ostaa 
uusia eläimiä muilta kuin ohjelman A-tasolle kuuluvalta tilalta. 

c. Näyttelyyn eläimiä lähettävä tila kuuluu Nasevaan ja täyttää terveydenhuollon 
kansallisen tason vaatimukset. Terveydenhuoltokäyntien on oltava ajan tasalla ja 
kirjattuina Nasevaan. 

2. Terveystodistus 

a. Näyttelyyn tuotavilta eläimiltä edellytetään eläinlääkärin allekirjoittamaa  

i. Nasevan sähköistä terveystodistusta liitteineen. Ohje Nasevan sähköisen 
terveystodistuksen laatimiseen löytyy Nasevan ohjeet ja lomakkeet -sivulta 
tai  

ii. ETU-Nautakarjan terveystodistusta, mikäli tila ei kuulu Nasevaan.  
 
 
 

https://www.naseva.fi/PublicContent/Goals
https://www.naseva.fi/PublicContent/Goals
https://www.naseva.fi/PublicContent/Instructions
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/ETU-Nautakarjan-terveystodistus.pdf
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3. Salmonella 

a. Näyttelyeläin tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä joko yksilö- 
tai yhteisulostenäyttein (max. 20 nautaa/yhteisnäyte). Karjanomistaja voi itse ottaa 
salmonellanäytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi hyväksyttyyn laboratorioon. 
Tutkimustulos kirjataan Nasevaan (merkittävä lähetteeseen).  

4. Mycoplasma bovis 

a. Näyttelyyn eläimiä lähettävä tila kuuluu M. bovis -vastustusohjelmaan ja täyttää 
vastustusohjelman A-tason vaatimukset 

5. Pälvisilsa 

a. Edellä mainitulla terveystodistuksella annetaan tieto, että näyttelyeläimiä lähettävällä 
tilalla ei ole todettu pälvisilsaa.  

b.  Jos tilalla kuitenkin on aikaisemmin esiintynyt pälvisilsaa, viimeisten kliiniseen 
pälvisilsatartuntaan viittaavien oireiden päättymisestä on oltava kulunut vähintään 
kolme vuotta. Tämän lisäksi tulee muiden pälvisilsasaneeraukseen liittyvien 
toimenpiteiden olla tehtynä. 

c.  Kaikki näyttelyyn tuotavat eläimet pestään kahdesti pälvisilsaan tehoavilla aineilla 
kahden viikon välein ennen näyttelyyn tuloa.  
 

6. Tarttuvat sorkkasairaudet 

a. Edellä mainitulla terveystodistuksella annetaan tieto, että näyttelyyn eläimiä 
lähettävässä karjassa ei ole todettu tarttuviin sorkkasairauksiin viittaavia oireita, kuten 
sorkkavälin ajotulehdus, sorkkavälin ihotulehdus (ID), sorkka-alueen ihotulehdus (DD) 
tai sorkkasyylät viimeisten 2 kuukauden aikana ennen eläinten näyttelyyn tuontia.  

b. Näyttelyyn tuotavien eläinten sorkat pestään vastaanottotarkastuksen yhteydessä ennen 
varsinaiselle näyttelyalueelle tuontia. Pesu voidaan tehdä esimerkiksi painepesurilla 
haalealla vedellä pientä painetta käyttäen. Tarkoitusta varten varataan päällystetty ja 
viemäröity alue, joka pidetään pesujen aikana mahdollisimman puhtaana. Pesun 
jälkeen sorkat desinfioidaan tarkoitukseen soveltuvalla desinfiointiaineella (esim. 
Virkon-S). Desinfiointiaine voidaan levittää esimerkiksi reppu- tai paineruiskulla.  

c. Mikäli eläimissä vastaanottotarkastuksen yhteydessä todetaan tarttuviin 
sorkkasairauksiin viittaavia oireita, kuten sorkkavälin ajotulehdus, sorkkavälin 
ihotulehdus ID, sorkka-alueen ihotulehdus DD tai sorkkasyylät, ei eläimiä oteta vastaan 
näyttelyalueelle. 

d. Eläinten kulkureitit näyttelyalueella pidetään mahdollisimman puhtaina ja kuivina. 
Kulkureiteille lisätään päivittäin ja tarvittaessa useamminkin kuoriketta tms. kantavaa 
materiaalia. Kulkureittien risteämäkohtiin kuorikkeen tms. alle on hyvä levittää 
sammutettua kalkkia (SL90). 

e. Näyttelystä lähtevien eläinten sorkat pestään ennen eläinten lastausta. Pesu voidaan 
tehdä vastaavalla tavalla kuin eläimiä näyttelyyn tuotaessa (kohta b.).  

7. Muut tarttuvat taudit 

a. Edellä mainitulla terveystodistuksella annetaan tieto, että näyttelyyn eläimiä lähettävällä 
tilalla ei ole esiintynyt tarttuviin tauteihin viittaavia oireita kuten ripulia, hengitystie-
tulehduksia tai Str.agalactiae -utaretulehdusta viimeisen kuukauden aikana ennen 
näyttelyyn osallistumista.  

b. Tilalta, jolla on akuutti kryptosporidioositartunta tai vasikoita lääkitään 
kryptosporidioosin varalta, ei saa tuoda eläimiä näyttelyyn. 

8. Varusteet 

a. Näyttelyeläimillä tulee käyttää omia varusteita kuten esim. päitset, kuljetusköydet, 
harjat, suat yms. mm ulkoloisten ja pälvisilsatartuntojen estämiseksi. 

 

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Salmonellan%C3%A4ytteenotto-nautatiloilla.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/elaintautilaboratoriot/
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Mycoplasma-bovis-vastustusohjelma.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Mycoplasma-bovis-vastustusohjelma.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/10/P%C3%A4lvisilsa.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/10/P%C3%A4lvisilsa.pdf
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B. Siat (tuotanto-, villi- ja lemmikkisiat, mini- ja mikrosiat) 
 

1. Tuotanto- ja muut siat pidetään näyttelyssä erillään. 

2. Tuotantosikojen lähtötila kuuluu vähintään Sikavan kansalliselle tasolle (dokumentti).  

3. Sikavan erityis- tai kansallisen tason tilalta näyttelyyn tuotuja sikoja ei saa viedä takaisin 
erityis- tai kansallisen tason sikalaan. 

4. Eläinlääkärin todistuksella tai Sikavan kautta annetaan tieto, että lähtötilalla ei ole 
esiintynyt tarttuviin tauteihin liittyviä oireita kuten ripulia tai hengitystietulehduksia 
viimeisen kuukauden aikana ennen näyttelyyn osallistumista.  

5. Näyttelyeläin tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä joko yksilö- tai 
yhteisulostenäyttein (max. 10 sikaa/yhteisnäyte). Sikalanomistaja voi itse ottaa salmonella-
näytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi hyväksyttyyn laboratorioon. Tutkimustulos kirjataan 
Sikavaan (merkittävä lähetteeseen). 

6. Tilalta, jonka sioilla on ulkoilumahdollisuus, tuleva näyttelyeläin tutkitaan sikadysenterian 
(Brachyspira hyodysenteriae) varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä. Eläinlääkäri tai 
sikalanomistaja (eläinlääkärin ohjeiden mukaan, näytteenottovälineet eläinlääkäriltä) voi ottaa 
näytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi Ruokavirastoon Helsinkiin. Tutkimustulos kirjataan 
Sikavaan (merkittävä lähetteeseen). 

 

C. Lampaat ja vuohet: 
 

1. Näyttelyeläin tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä joko yksilö- tai 
yhteisulostenäyttein (max. 10 eläintä/yhteisnäyte). 

2. Maedi-Visna (MV) ja Caprine arthritis-encephalitis (CAE): ETT suosittelee, että 
näyttelyyn tuodaan eläimiä vain vapaaehtoiseen lampaiden ja vuohien MV- ja CAE -terveys-
valvontaan kuuluvista terveysluokka 1 -katraista. 

3. Katraasta, jonka yhdelläkin lampaalla on rupea suun alueella, jaloissa, utareessa tai tulehdusta 
suussa ei saa tuoda eläimiä näyttelyyn mahdollisen ORF-tartunnan leviämisriskin välttämiseksi. 

4. Huom! Lampaiden ja nautojen sijoittelussa näyttelyalueella kannattaa ottaa huomioon 
kinokuumeriski. Kyseessä on nautojen tauti, jonka aiheuttaa Herpes-virus, jonka piileviä 
kantajia lampaat voivat olla.  

 

D. Siipikarja: 
 

1. Näyttelyeläin tai vaihtoehtoisesti sen lähtöparvi tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 
vrk ennen näyttelyä noudattaen siipikarjan salmonellavalvonnan näytteenotto-ohjetta. 

2. Harrastesiipikarjassa on viime vuosina todettu useita tarttuvia tauteja, kuten IB-, ILT- 
Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma synoviae -tartuntoja. Tällaisten tartuntojen 
leviämisriski on olemassa, jos näyttelyyn tuodaan lintuja muista kuin terveystarkkailuun 
kuuluvista tuotantoketjuista/pitopaikoista. Tuotantosiipikarjayksikköön ei saa siirtää lintuja 
takaisin näyttelystä, jossa on ollut samanaikaisesti eri tilojen lintuja, harrastesiipikarjaa tms. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/elaintautilaboratoriot/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-terveys/15316_9_ohje_maedi_visna__ja_cae_terv_valvonta_2018.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-terveys/15316_9_ohje_maedi_visna__ja_cae_terv_valvonta_2018.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/salmonellavalvonta/siipikarjan_salmonellanaytteenotto_15381.pdf
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E. Muut eläimet (esim. alpakat, laamat, vesipuhvelit jne.): 
 

1. Näyttelyeläin tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä joko yksilö- tai 
yhteisulostenäyttein (max. 10 eläintä/yhteisnäyte). 

2. Tuontialpakat ja -laamat on pidettävä määränpäässään maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja 
sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista (1035/3013) määrittämän ajan ja tutkittava 
tuberkuloosin varalta Eviran ohjeen mukaan, ennen kuin niitä saa tuoda näyttelyyn. 

3. Tuontialpakat ja -laamat on tutkittava ennen näyttelyä BVD:n varalta negatiivisin tuloksin 
(serologinen tutkimus ja viruseristys), mikäli niitä ei ole maahantuonnin yhteydessä tutkittu 
ETT:n ohjeen mukaan. 

 


