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Lukijalle
Vietäessä eläviä eläimiä tai eläimistä saatavia tuotteita Euroopan Unionin ulkopuolelle, on noudatettava määränpäävaltion (viennin kohdemaa) vaatimuksia.
Toimija vastaa vientivaatimusten täyttymisestä ja mahdollisten kauttakuljetusta
koskevien vaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä (Eläintautilaki 69 §).
Toimijan on myös noudatettava mahdollisten vientiä koskevien, valtioiden välisten sopimusten määräyksiä (MMMa 832/2013 3 §). Lisäksi viennissä on täytettävä mahdolliset vientiä koskevat, EU:n lainsäädännössä asetetut eläintautien
vastustamiseen liittyvät vaatimukset (Eläintautilaki 69 §).
Tähän ohjeeseen on koottu kala-, liha- ja maitoalan laitosten kannalta tärkeimmät asiat koskien menettelyjä ja laitoshyväksyntään liittyviä vaatimuksia viennissä Venäjälle ja Valko-Venäjän, Kazakstanin sekä Venäjän tulliliiton (jäljempänä tulliliitto) alueelle.
Vietäessä kala-, liha- ja maitotuotteita Venäjälle, on noudatettava sekä tulliliiton
että soveltuvin osin Venäjän asettamia vaatimuksia. Tässä ohjeessa on esitetty
tulliliiton ja Venäjän vaatimusten täyttämiseen liittyviä menettelyitä ja niihin liittyviä Eviran tulkintoja. Osa Eviran tulkinnoista sallii tulliliiton tai Venäjän vaatimuksen toteuttamisen sellaisella vaihtoehtoisella tavalla, joka ei toteuta kyseistä vaatimusta kirjaimellisesti. Tällaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla päästään kuitenkin Eviran käsityksen mukaan samaan tai vähintään yhtä hyvään lopputulokseen kuin toteuttamalla tulliliiton tai Venäjän vaatimusta. Kohdissa, joihin liittyy
tällainen Eviran tulkinta, on tässä ohjeessa esitetty tulliliiton tai Venäjän vaatimus sekä Eviran tulkinnan mukainen vaihtoehtoinen tapa. On huomioitava, että
tulliliiton tai Venäjän viranomaisen tulkinnat saattavat poiketa tässä esitetyistä
Eviran tulkinnoista. Laitos tai viejä voi omalla vastuullaan toimia Eviran tulkintojen mukaan. Tulliliitto tai Venäjän viranomainen voi kuitenkin asettaa laitoksen
viennille rajoituksia, jos se katsoo, että laitos on toiminut vastoin vientiä sääteleviä sopimuksia tai tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia.
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1

Määritelmät
Tässä ohjeessa tarkoitetaan
Venäjän viranomaisella: Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitosta (Rosselhoznadzor).
Tulliliitolla: Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Venäjän tulliliittoa.
Tulliliiton ja Venäjän vaatimuksilla: tulliliiton ja Venäjän lainsäädännössä
viennille, vietäville tuotteille ja tuotteiden valmistukselle asetettuja vaatimuksia.
Laitoksilla: kala-, liha- ja maitoalan laitoksia, joilla on Venäjän viranomaisen
hyväksyntä kalan, kalastustuotteiden, lihan, lihavalmisteiden, maidon tai maitotuotteiden vientiin Venäjälle. Tällaisia laitoksia voivat olla tuotteita valmistavat
prosessilaitokset ja raaka-aineita tai tuotteita varastoivat varastolaitokset.
Toimijalla: laitoksia ja viejiä, jotka ovat mukana viennissä Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Venäjän tulliliiton alueelle.
Laitosta valvovalla viranomaisella: laitoksen valvonnasta vastaavaa viranomaista (Kunta/kuntayhtymä tai Evira).
Laitoksen valvojalla: laitoksen valvonnasta vastaavaa virkaeläinlääkäriä. Laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri voi olla kunnaneläinlääkäri (ETL
441/2013 71 §) tai Eviran tarkastuseläinlääkäri (ETL 441/2013 84 §).
Eläinlääkintötodistuksella: vientieräkohtaista eläinlääkintötodistusta (veterinary certificate), josta on käytetty eri yhteyksissä myös nimityksiä terveystodistus, vientitodistus ja veterinääritodistus.
Venäjän-viennin omavalvonnalla laitoksen dokumentoitua laatujärjestelmäohjelmaa, jolla se osaltaan varmistaa että laitos ja sen toiminta, Venäjälle vietävät tuotteet sekä niihin käytettävät eläimistä saatavat raaka-aineet täyttävät
tulliliiton ja Venäjän vaatimukset.

2

Valkovenäjän, Kazakstanin ja Venäjän tulliliitto sekä Venäjän WTO-jäsenyys
Valkovenäjän, Kazakstanin ja Venäjän välinen tulliliitto astui voimaan 1.7.2010.
Sopimus tulliliiton perustamisesta solmittiin 1.1.2010 ja sen tarkoituksena oli
yhteisen talousalueen perustaminen näiden kolmen valtion alueelle. Tulliliitto
on asettanut eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden ja elävien
eläinten vientiin vaikuttavia vaatimuksia, jotka ovat osittain korvanneet aiemmat, Venäjän lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Venäjän asettamat vaatimukset ovat kuitenkin joiltain osin edelleen voimassa. Vientioikeuden Venäjälle
haluavien laitosten pitää saada hyväksyntä sekä Venäjän viranomaiselta että
tulliliitolta. Laitokset, joille Venäjän viranomainen on myöntänyt vientioikeuden
ennen 1.7.2010, ovat kuitenkin voineet viedä Venäjälle ilman erillistä tulliliiton
vientihyväksyntää.
Tulliliiton muodostamisen myötä sen alueelle vietävien eläimistä saatavien elintarvikkeiden, sivutuotteiden ja elävien eläinten on täytettävä tulliliiton asettamat
tuontivaatimukset.
Tulliliiton tuoteryhmä- ja eläinlajikohtaiset tuontiehdot on annettu tulliliiton komission päätöksellä nro 317 (18.6.2010). Tuontiehdot ovat monilta osin EU:n
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ja Venäjän välillä yhteisesti sovittuja ehtoja tiukemmat. Viennissä Venäjälle
käytetään eläinlääkintötodistuksia, jotka ovat joko
EU:n ja Venäjän välillä sovittuja,
EU:n ja tulliliiton välillä sovittuja tai
kahdenvälisiä eli yksittäisen viejämaan ja Venäjän välillä sovittuja.
Tulliliiton komission päätöksellä nro 317 (18.6.2010) on listattu tullikoodeittain
myös kaikki eläinlääkinnällisen tuontivalvonnan alaiset tuoteryhmät ja eläinlajit.
Venäjälle vietävien kalastus- ja liha- ja maitotuotteiden tulee olla peräisin Venäjän viranomaisen hyväksymistä vientilaitoksista. Hyväksyttyjen suomalaisten
vientilaitosten ja -tilojen luettelo on nähtävissä Venäjän viranomaisen internetsivuilla
(http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/finland/index.html?_language=en)
ja lisätietoja tulliliiton vaatimuksista löytyy DG SANCOn internet-sivuilta
(http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm).
Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi 22.8.2012 on
vaikuttanut myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden vientiin. WTOjäsenyytensä myötä Venäjä on sitoutunut vaatimaan laitosten vientihyväksyntää vain seuraavien tuoteryhmien osalta: liha ja lihavalmisteet, kalastustuotteet
(ml. elävät kalat), raa'at maitovalmisteet ja munavalmisteet. Näin ollen muun
muassa prosessoituja maitotuotteita olisi pitänyt 22.8.2012 lähtien voida viedä
ilman, että laitoksella on Venäjän viranomaisen myöntämä vientihyväksyntä.
Käytännössä Venäjän viranomainen on kuitenkin edellyttänyt laitoksen vientihyväksyntää kaikkien (myös muiden kuin raakojen) maitotuotteiden viennissä
Venäjälle. Siksi tässä ohjeessa esitetään maitotuotteiden Venäjän-viennin vaatimukset tällä hetkellä vallitsevan käytännön mukaisesti.
Muut tulliliiton maat Valko-Venäjä ja Kazakstan eivät ole WTO:n jäseniä, joten
vietäessä Valko-Venäjälle ja Kazakstaniin edellytetään vientilaitosten hyväksyntää myös mm. muiden maitotuotteiden, jäätelön, kuorellisten munien, yhdistelmätuotteiden, kaseiinin, gelatiinin, suolien, mahojen ja virtsarakkojen osalta.
Silloin kun vietävälle tuotteelle vaaditaan käytettäväksi eläinlääkintötodistusta,
tulee tuotteen ja sen tuotannon täyttää todistuksessa olevien vakuutusten mukaiset vaatimukset. Tässä ohjeessa kuvatut vaatimukset koskevat laitoksia, jotka valmistavat tulliliittoon vietäviä tuotteita tai joista vientilastataan tulliliittoon
vietäviä tuotteita.
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3

Laitoksen vientihyväksyntä
Venäjälle voi viedä vain sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita, jotka
on valmistettu laitoksissa, joilla on Venäjän viranomaisen vientihyväksyntä. Laitoshyväksyntävaatimus koskee myös kalastus-, liha- ja maitotuotteiden
eläinperäisiä raaka-aineita.
Valmistavan laitoksen lisäksi laitoshyväksyntä vaaditaan aina myös varastolaitokselta, josta vientilastaus tapahtuu ja lisäksi laitoksilta (esim. varastointi, kypsytys) joihin tuote puretaan sen valmistamisen ja vientilastauksen välillä.
Taulu 1
Lihan, lihavalmisteiden, kalan, kalastustuotteiden, maidon
ja maitotuotteiden vienti on sallittua, kun:
-

Raaka-aineet* ovat peräisin Venäjän viranomaisen hyväksymästä
laitoksesta
Tuotteet on valmistettu Venäjän viranomaisen hyväksymässä laitoksessa
Valmiin tuotteen varastointi tai kypsytys Venäjän viranomaisen hyväksymässä laitoksessa
Tuotteen vientilastaus Venäjän viranomaisen hyväksymässä laitoksessa

* koskee vain eläimistä saatavia raaka-aineita
Suomessa toimivan laitoksen, joka haluaa vientihyväksynnän Venäjän-vientiin,
tulee pystyä osoittamaan laitosta valvovalle viranomaiselle ja Eviralle
täyttävänsä tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Vaatimusten pääkohdat on
esitetty tässä ohjeessa. Kun laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri
on saanut riittävät vakuudet vaatimusten täyttymisestä, viranomainen
vakuuttaa Eviralle laitoksen täyttävän vientivaatimukset. Tämän jälkeen Evira
ehdottaa laitoksen hyväksyntää Venäjän viranomaiselle. Venäjän viranomaisen
hyväksynnän jälkeen asia siirtyy tulliliiton hyväksyntään. Vienti voi alkaa vasta
kun laitos on saanut hyväksynnän vientiin sekä Venäjältä että tulliliitolta.
Vientihyväksynnän hakemisesta kerrotaan tarkemmin Eviran internet-sivuilla
(ks. kappale 5 Lisätietoja).
3.1

Hakemus
Vientihyväksyntään johtava prosessi alkaa hakemuksella. Vientihyväksyntää
hakeva laitos tekee vientihyväksyntään liittyvän vapaamuotoisen hakemuksen
paikalliselle laitosta valvovalle viranomaiselle. Hakemuksen liitteeksi
toimitetaan Venäjän-viennin omavalvontasuunnitelma, joka sisältää myös
monitorointiohjelman (liitteessä 1 on omavalvontaa koskeva ohjeistus) ja
laitoksen perustiedot . Laitoksen perustietojen ilmoittamisessa käytettävät
lomakkeet löytyvät Eviran internet-sivuilta kohdasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti+ja+vienti/vienti+eu+n+ulkopuolel
le/vientimaat/venaja+-tulliliitto/todistukset+ja+lomakkeet/laitoksen+perustiedot/
Vientihyväksyntää haettaessa toimijan tulisi jo olla perehtynyt Eviran vientimenettelyihin liittyviin ohjeisiin ja toimialaansa koskeviin vientivaatimuksiin.
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3.2

Vientikelpoisuuden arviointi
Vientihyväksynnän edellytyksenä on, että laitoksen omavalvontasuunnitelmassa on huomioitu tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Toimijalla on velvollisuus selvittää toimialaansa ja tuotantoprosesseihinsa liittyvät erityisvaatimukset. Laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri arvioi, täyttääkö omavalvontasuunnitelma sille asetetut tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Omavalvontasuunnitelma voidaan palauttaa laitokselle täydennettäväksi tai muokattavaksi kunnes laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri katsoo sen riittäväksi.
Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen on ehdoton edellytys vientikelpoisuuden arvioinnille.

3.2.1

Tarkastus
Kun laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri katsoo laitoksen omavalvontasuunnitelman riittäväksi, hän sopii laitoksen kanssa ajankohdan laitokseen kohdistuvalle vientihyväksyntätarkastukselle.
Tarkastuksessa arvioidaan toimiiko laitos EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön
perustuvan laitoshyväksynnän edellyttämällä tavalla sekä arvioidaan tulliliiton ja
Venäjän vaatimusten noudattamista. Laitoshyväksynnän mukainen toiminta on
ehdoton edellytys vientitarkastuksen jatkamiselle.
Tarkastuspöytäkirja sisältää kysymyksiä, vastausvaihtoehtojen ollessa: ”Toteutuu”, ”Ei toteudu” tai ”Ei sovellu”. Jos tarkastuksella havaitaan epäkohtia, merkitään rasti kohtaan: ”Ei toteudu”. Mikäli epäkohta korjataan tarkastuskäynnin
aikana, voidaan rasti merkitä ”Toteutuu” -kohtaan.

3.2.2

Tulliliiton ja Venäjän vaatimukset
Tarkastaja kiinnittää erityistä huomiota monitorointiohjelmaan, koska se on
keskeisessä roolissa sekä tuoteturvallisuuden että eläinlääkintötodistusten
myöntämisen kannalta. Todistuksen allekirjoittava viranomainenhan joutuu vakuuttamaan tuotteen mikrobiologisesta, kemiallisesta, parasitologisesta (kalastustuotteiden osalta) ja radiologisesta vaatimustenmukaisuudesta.
Venäjän viranomaiset ovat tarkastuksillaan kiinnittäneet huomiota erityisesti
seuraaviin kohtiin:
1.
2.
3.
4.

Monitorointiohjelma
Laitoksen henkilökunnan koulutus Venäjän ja tulliliiton vientivaatimuksista
Tuotevarastot
Laboratoriotilat ja tutkimukset

Liitteessä 2 on kerrottu tarkemmin näistä kohdista sekä muista tarkastushavainnoista.
3.2.3

Tarkastustulos ja arviointi
Tarkastajan tavoitteena on tehdä tarkastus niin hyvin ja perusteellisesti, että
mahdollisessa tulliliiton tai Venäjän viranomaisten tarkastuksessa ei tulisi vastaan sellaisia puutteita tai laiminlyöntejä, jotka aiheuttaisivat laitokselle vientirajoituksen.
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Tarkastuksen lopputulos on yksi seuraavista:
- Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin
- Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin edellyttäen, että laitos toimittaa asianmukaisen suunnitelman korjaaville toimenpiteille. Laitosta toimittaa korjaavien toimenpiteiden suunnitelman laitoksen
valvonnasta vastaavalle virkaeläinlääkärille arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Laitoksen valvoja valvoo, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan annetuissa määräajoissa.
- Laitos ei täytä tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia (huomattavia poikkeamia)

Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin
Jos laitos tarkastuksen perusteella täyttää sille asetetut laitoshyväksynnän
edellyttämät (EUn ja kansalliset) vaatimukset sekä tulliliiton ja Venäjän vaatimukset, Evira voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää tulliliiton
ja Venäjän vaatimukset.
Laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset riittävässä määrin edellyttäen, että laitos toimittaa asianmukaisen suunnitelman korjaaville toimenpiteille.
Jos laitoksen toiminnassa on tarkastuksen perusteella epäkohtia vaatimusten
noudattamisessa, tarkastaja joko määrää korjaaville toimenpiteille aikataulun
(elintarviketurvallisuuden vaarantavat epäkohdat) tai sopii laitoksen kanssa
realistisen korjaavien toimenpiteiden aikataulun (muut kuin elintarviketurvallisuuden vaarantavat epäkohdat). Laitoksen valvoja valvoo, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan sovitussa aikataulussa ja dokumentoi seurannan. Evira
voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän
vaatimukset sen jälkeen, kun laitoksen valvoja todennut, että korjaavat toimenpiteet on toteutettu määräajassa (elintarviketurvallisuuden vaarantavat epäkohdat) tai laitoksen kanssa on sovittu korjaavien toimenpiteiden aikataulusta.
Laitos ei täytä tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia (huomattavia poikkeamia)
Jos laitos ei tarkastuksen perusteella täytä sille asetettuja laitoshyväksynnän
edellyttämiä (EUn ja kansalliset) vaatimuksia eikä tulliliiton ja Venäjän vaatimuksia, Evira ei voi vakuuttaa Venäjän viranomaiselle, että laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Tarkastus voidaan uusia (laitos voidaan arvioida
uudestaan), kun laitos on korjannut havaitut puutteet ja tällöin on mahdollista
saada tarkastuksesta hyväksyttävä tulos.
3.3

Eviran vakuutus Venäjän viranomaiselle
Jos tarkastuksen tulos on hyväksytty, Evira vakuuttaa Venäjän viranomaiselle,
että laitos täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset sekä esittää laitosta lisättäväksi vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon (niissä tapauksissa, joissa Venäjällä on oikeus vaatia vientilaitosten hyväksyntää). Evira voi kuitenkin tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä paikalliselta valvontaviranomaiselta ennen vakuutuksensa antamista.

3.4

Päätös hyväksynnästä Venäjän-vientiin hyväksyttyjen laitosten luetteloon
Päätettyään laitoksen lisäämisestä vientiin hyväksyttyjen laitosten listalle, Venäjän viranomainen ilmoittaa asiasta Eviralle. Laitoslistalle pääsyn edellytyksenä on useimmissa tapauksissa tulliliiton asiantuntijoiden tekemä tarkastus ja
hyväksynnän saamisessa saattaa kulua jopa kuukausia tai vuosia.
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Suomalaiset laitokset, joilla on oikeus viedä elintarvikkeita Venäjälle on listattu
Venäjän viranomaisen internet-sivuilla:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/finland/index.html?_language=en

4

Eläinlääkintötodistukset
Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytetään vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Niiden tarkoitus on todistaa viennin kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote ei ole vaaraksi ihmisten tai
eläinten terveydelle ja että se täyttää kohdemaan asettamat vientiehdot.

4.1

Tilaaminen
Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on Eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä
ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit) ja Eviran tarkastuseläinlääkärit. Todistusten tilaamisesta kerrotaan lisää Eviran internet-sivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti+ja+vienti/vienti+eu+n+ulkopuolel
le/vientimaat/venaja+-+tulliliitto/todistukset+ja+lomakkeet/tilaus+ja+ilmoituslomakkeet/

4.2

Täyttäminen ja myöntäminen
Laitosta valvova viranomainen voi luovuttaa Evirasta tilaamiansa eläinlääkintötodistuksia viejälle käyttöä varten. Viejä vastaa eläinlääkintötodistuksen täyttämisestä ja esittää sen ennen vientiä täydellisesti täytettynä allekirjoitettavaksi
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen ei saa myöntää eläinlääkintötodistusta ennen kuin kaikki kyseistä vientierää koskevat todistuksen kohdat on
täytetty. Eläinlääkintötodistus on myönnettävä ennen kuin vientierä poistuu todistuksen myöntävän valvontaviranomaisen valvonnasta (MMMa 832/2013 8 §)
eli ennen kuin erä poistuu kyseisen viranomaisen valvonta-alueelta.

5

Laitoksen vientihyväksynnän ylläpito
Venäjän ja Suomen viranomaisten välisten sopimusten perusteella Evira Suomen toimivaltaisena viranomaisena ja laitoksen valvonnasta vastaava virkaeläinlääkäri vastaavat ja vakuuttavat, että vientiin hyväksytyt Suomen laitokset
(eläimistä saatavia raaka-aineita käsittelevät laitokset, lopputuotteita valmistavat laitokset ja varastolaitokset) sekä Venäjälle vietävät tuotteet täyttävät tulliliiton ja Venäjän asettamat vaatimukset.
Jokaiseen laitokseen, jolla on Venäjän viranomaisen vientihyväksyntä, kohdistetaan vähintään kerran vuodessa laitoksen valvojan toimesta tarkastus Venäjän-viennin edellytysten täyttymisen varmistamiseksi. Laitoksen valvontaviranomaisen tarkastusten lisäksi tarkastuksia tekee pistokoeluontoisesti Evira. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti tässä ohjeessa ja Eviran tarkastuspöytäkirjassa mainittuihin asioihin. Tarkastusten perusteella arvioidaan, miten hyvin laitos täyttää tapauksessa sovellettavat tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Laitos voi ylläpitää vientioikeuden, jos se täyttää nuo vaatimukset.
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Suomen viranomaisten tekemien tarkastusten lisäksi Venäjän ja tulliliiton viranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia vientiin hyväksymissään laitoksissa eri
maissa.

6

Tarkastusten maksullisuus
Evira perii tekemistään tarkastuksista hinnastonsa mukaisen maksun. Hinnasto
löytyy Eviran internet-sivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiointi/hinnasto/viranomaispalvelut/
Laitoksen valvontaviranomainen voi periä tekemistään tarkastuksista maksun
oman hinnastonsa mukaan.

7

Viennin rajoitukset
Venäjän viranomaisen asettamat rajoitukset
Venäjän viranomainen voi asettaa laitoksen tehostettuun tarkkailuun tai poistaa
laitoksen vientiin hyväksyttyjen laitosten listalta, jos Venäjälle vietävä tuote tai
tuotteen valmistanut laitos ei täytä tulliliiton vaatimuksia. Yleensä vientirajoitukset liittyvät viedyissä tuotteissa havaittuihin mikrobiologisiin tai kemiallisiin rajaarvojen ylityksiin. Myös puutteellinen valvonta voi johtaa viennin rajoituksiin.
Kun laitos on asetettu tehostettuun tarkkailuun tai sille on asetettu viennin rajoituksia, laitoksen valvoja tekee laitokselle tarkastuksen ja laatii Eviralle asiasta
selvityksen. Mikäli valvoja havaitsee laitoksen toiminnassa puutteita, on sen
ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin ja toimitettava valvojalle selvityksen laatimiseksi vaadittavat tiedot.
Laitoksen valvojan ja Eviran asettamat vientirajoitukset
Venäjän viranomaisen lisäksi myös paikallinen valvontaviranomainen ja Evira
voivat asettaa laitokselle vientirajoituksen. Jos paikallinen viranomainen on
saanut sellaisen käsityksen, että laitos tai laitoksen valmistama tuote ei enää
täytä niille asetettuja vaatimuksia (EU:n, kansalliset tai tulliliiton ja Venäjän vaatimukset), laitoksen tuotteille ei voida myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisessa tapauksessa laitoksen valvoja ilmoittaa asiasta välittömästi Eviralle.
Jos Evira suorittamissaan tarkastuksissa on todennut selkeää edellä mainittujen vaatimusten vastaisuutta, Evira voi asettaa vientirajoituksen. Rajoitus puretaan vasta sitten, kun on saatu vakuudet siitä, että epäkohdat on korjattu ja että
laitos ja sen valmistama tuote täyttävät edellä mainitut vaatimukset.

8

Hyödyllisiä linkkejä
Lisätietoja tässä ohjeessa käsitellyistä asioista löytyy seuraavilta internetsivuilta:
Eviran internet-sivut koskien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden vientiä
Venäjälle:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti+ja+vienti/vienti+eu+n+ulkopuolel
le/vientimaat/venaja+-+tulliliitto/
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Venäjän viranomaisen tuonti-vienti -sivut koskien Suomea, sisältää myös luettelot Venäjän viranomaisen vientiin hyväksymistä Suomen laitoksista:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/finland/index.html?_language=en
Venäjän viranomaisen tuonti-vienti -sivut koskien muita maita (erityisesti vientiin hyväksytyt laitokset):
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en
Tulliliiton sivut: http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx
Venäjän tuoteturvallisuusvirasto Rospotrebnadzorin sivut:
http://www.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/evrazes/
Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DG SANCO) internetsivut koskien Venäjän vaatimuksia:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm
Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DG SANCO) internetsivut koskien tulliliiton vaatimuksia:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/rf_allfoodprod_en.print.htm
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LIITE 1 VENÄJÄN-VIENNIN OMAVALVONNAN KUVAUS
Tätä ohjetta sovelletaan kala-, liha- ja maitoalan laitoksille sekä niiden valmistamia tuotteita varastoiville varastolaitoksille, joista aiotaan viedä (vientilastata)
tuotteita tulliliiton alueelle.
Venäjän-viennin omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten laitos ottaa toiminnassaan huomioon tulliliiton erityisvaatimukset. Tulliliitto ei ole vielä säätänyt kaikista laitoksia ja tuotteita koskevista vaatimuksista, jolloin sovelletaan
toistaiseksi Venäjän lainsäädännön vaatimuksia. Lähtökohta on, että laitos toimii laitoshyväksyntänsä mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan EU:n sekä
kansallista lainsäädäntöä. Tässä ohjeessa ei pääsääntöisesti käsitellä vaatimuksia, jotka laitoksen tulee huomioida elintarvikelain (23/2006) 20 § mukaisessa omavalvontasuunnitelmassa. Tulliliiton ja Venäjän vaatimukset poikkeavat joiltain osin kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimuksista ja joiltain osin
tulliliiton ja Venäjän vaatimukset ovat tiukemmat kuin EU:n ja kansalliset vaatimukset.
Omavalvonnassa tulee huomioida alla kuvatut kokonaisuudet. Siitä, mitä laitoksen tulee kirjoittaa Venäjän-viennin omavalvontasuunnitelmaan, on tässä
ohjeessa ohjeistettu ranskalaisilla viivoilla.

1 Omavalvonnan tarkoitus ja vastuuhenkilöt
Omavalvontasuunnitelman tehtävänä on toimia dokumentoituna laatujärjestelmänä, jonka avulla hallitaan vientituotteiden kulku laitoksessa siten, että tuotteet täyttävät vaatimukset kaikissa käsittelyvaiheissa.
Toimijalla on myös velvollisuus kouluttaa henkilökuntaansa Venäjän ja tulliliiton
vientivaatimusten osalta. Järjestetyistä koulutuksista ja osallistujista tulee pitää
kirjaa. Jos toimijan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä on pieni (esimerkiksi alle 10 henkilöä), koulutukset voidaan korvata koulutusaiheisilla palavereilla, joissa käydään läpi Venäjän ja tulliliiton vientivaatimuksia. Näistäkin
koulutusaiheisista palavereista tulee pitää kirjaa, josta käy ilmi milloin palaverit
on pidetty ja ketkä ovat osallistuneet.
1.1 Kuvaus omavalvonnan tarkoituksesta
Kerrotaan, mitkä ovat tuotteet, joita ollaan viemässä Venäjälle.
Todetaan, että omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että laitos ja
sen valmistamat tuotteet täyttävät tulliliiton ja Venäjän vaatimukset.
1.2 Kuvaus omavalvonnan vastuuhenkilöistä
Luetellaan omavalvontasuunnitelman vastuuhenkilöt vastuualueittain
(laatupäällikkö, tuotantopäällikkö jne.). Vastuuhenkilöt on myös voitava
yksilöidä ja jäljittää (esim. laitoksen on kyettävä vastaamaan nopealla aikataululla kysymykseen, kuka on ollut tiettynä ajankohtana vastuussa
HACCP:iin liittyvästä kriittisen hallintapisteen seurannasta tai todentamisesta).
1.3 Kuvaus henkilökunnan koulutuksesta
Kuvataan miten laitos kouluttaa henkilökuntaansa Venäjän ja tulliliiton
vientivaatimusten osalta.
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2 Monitorointiohjelma
Tulliliiton-viennin omavalvonnan tulee sisältää monitorointiohjelma eli tuotteiden näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma, jossa huomioidaan tulliliiton ja Venäjän säädösten1 mukaiset mikrobiologiset, kemialliset, parasitologiset (kalastustuotteiden osalta) ja radiologiset tutkimukset (katso luku 6). Monitorointiohjelma
on erittäin tärkeä osa tulliliiton ja Venäjän vaatimusten täyttämisessä. Eläinlääkintötodistuksia myöntäessään todistuksen allekirjoittava virkaeläinlääkäri joutuu vakuuttamaan tuotteen mikrobiologisesta, kemiallisesta, parasitologisesta
(kalastustuotteiden osalta) ja radiologisesta vaatimustenmukaisuudesta.
Laitoksella tulee olla edellä mainitun suunnitelman lisäksi raja-arvot alittavia
tutkimustuloksia (mikrobiologiset, kemialliset, parasitologiset ja radiologiset).
Tuloksia on oltava vähintään yhdelle tuotteelle kaikista kyseiseltä tuotteelta
vaadituista tutkimuksista ennen kuin laitoksen Venäjän viennin omavalvontasuunnitelma voidaan hyväksyä. Venäjän viennin alettua laitoksen on noudatettava monitorointiohjelman mukaista näytteenottosuunnitelmaa. Jos laitoksen
valvojan tai Eviran tekemässä tarkastuksessa havaitaan, että suunnitelmaa ei
ole noudatettu, näytteitä ei ole otettu ohjelman mukaisesti tai tuloksia ei ole,
tarkastuksen loppuarvioksi tulee vaihtoehto "Laitos ei täytä Venäjän ja tulliliiton
vaatimuksia (huomattavia poikkeamia)".
Jos vietäville tuotteille on haettu Venäjällä tuotesertifiointi (useimmiten venäläisen asiakkaan eli tuojan toimesta), laitos voi käyttää sertifioinnin yhteydessä
tehtyjen tutkimusten (tulokset kaikista tuotteelta vaadituista tutkimuksista) tuloksia soveltuvin osin osana monitorointiohjelmansa tuloksia.
2.1 Monitorointiohjelma
-

Monitorointiohjelman suunnitelma ja toteutuma esitetään taulukkomuodossa.

MALLI MONITOROINTIOHJELMASTA
Laitoksen nimi:
Päiväys:
Hyväksymispäivämäärä:
Hyväksyjä:

Näytteenottokohde (tuote/raaka-aine/vesi)
Suunnitelma
Tutkimus

Näytteenottaja

Toteuma
Tutkimustiheys

Erätunnus

Tulos

Sallittu
taso
(Tulliliiton
päätös*)

Sallittu
taso
(EY1881/2006,
2003/274/Euratom
EY2073/2005)

Tutkimusmenetelmä

*Kalastustuotteille päätös 299/2010, maitotuotteille 033/2013 ja lihatuotteille 034/2013

1

Vietävän tuotteen eläinlääkintötodistuksessa vakuutettavat mikrobiologiset, kemialliset, parasitologiset ja radiologiset
vaatimukset, jotka on esitetty tarkemmin Venäjän ja tulliliiton tuotekohtaisessa lainsäädännössä
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Näytteenottokohteet (tuotteet/raaka-aineet): Pääpaino on Venäjälle vietävissä tai vietäväksi aiotuissa tuotteissa. Monitorointiohjelmassa on huomioitava
myös raaka-aineet. Kaikille Venäjälle vietäville tuotteille ja niiden raaka-aineille
on oltava oma kohtansa monitorointiohjelmassa.
Näytteenottokohteet (talousvesi): Laitoksen on tehtävä käyttämästään talousvedestä vähintään sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen 461/2000 mukaiset tutkimukset tai käyttäessään vesilaitoksen vettä, hankittava käyttämästään talousvedestä vesilaitokselta tai kunnan terveydensuojeluviranomaiselta laajan valvontatutkimusohjelman mukaiset tulokset kirjanpitoonsa määräajoin (vähintään 3 kk:n
välein). Laitoksen tulee viipymättä tulokset saatuaan käydä tulokset läpi ja tarkistaa niiden vaatimustenmukaisuus. Tämän lisäksi laitoksen on tehtävä omavalvonnan vesitutkimuksia (katso Eviran talousvesiohje 3565/41/02) niistä laatutekijöistä, jotka voivat muuttua vesijohtoverkostossa tai kiinteistön oman toiminnan tuloksena (osa talousvesiasetuksen perusteella säännöllisesti tutkittavista muuttujista on sellaisia, jotka riippuvat lähinnä raakavesilähteen tilasta,
eivätkä muutu vesilaitoksen jälkeen esim. torjunta-aineiden määrät). Laitoksen
on myös pidettävä kirjaa laitoksen valvojan ottamista näytteistä ja niiden tuloksista.
Näytteenottajat voidaan luetella muuallakin kuin edellä olevan esimerkin mukaisessa taulukossa.
Tehtävien tutkimusten suunniteltu tutkimustiheys kuvataan vuositasolla.
Tulliliiton ja Venäjän säädöksistä ei aina käy ilmi, kuinka usein tutkimuksia tulee
vähintään tehdä. Eviran tulkinta on, että kemiallisten ja radiologisten
tutkimusten tiheys tulee suhteuttaa vientimäärään, mutta jokainen tulliliiton
tai Venäjän lainsäädännön vaatima tutkimus tulee tehdä vähintään kerran
vuodessa päätuotteista (yhdestä tai useammasta). Mikrobiologisia
tutkimuksia tulee tehdä useammin kuin kerran vuodessa kaikista tuotteista (kts.
Eviran ohje 10501/1). Niidenkin tapauksessa tutkimustiheys tulee suhteuttaa,
riippuen tutkimuksesta sekä tuotanto- ja vientimääristä. Laitos arvioi riittävän
tutkimusten määrän.
Venäjän viranomaisten antamia suosituksia omavalvontatutkimusten tiheydestä
liha- ja maitovalmisteiden tuotannossa (Komission terveys- ja kuluttajaasioiden pääosaston, DG SANCO:n internet-sivuilla):
http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/principles_lab_control_en.pdf
Erätunnus: Monitorointiohjelman toteuma –osaan merkitään erätunnus, jotta
tulos pystytään yhdistämään tiettyyn vientierään (eläinlääkintötodistukseen),
tuotteeseen, raaka-aineeseen ja tuotantoerään. Laitoksen on myös
huolehdittava säännöllisten harjoitusten avulla siitä, että vientierien
eläinlääkintötodistukset pystytään aina yhdistämään tiettyyn tuote-erään ja
raaka-aineeseen. Suunnitelmassa kuvataan kuinka usein jäljitettävyysharjoitus
laitoksessa toteutetaan (vähintään kerran vuodessa).
Tuloksia on vertailtava tulliliiton tai Venäjän ja EU-vaatimuksen välillä (rajaarvot). Monitorointiohjelmaan on merkittävä viittaukset ainakin sovellettuihin
tulliliiton tai Venäjän lainsäädännön kohtiin, joiden mukaisia raja-arvoja
käytetty. Tutkimusten havaintorajojen käytettävissä laboratorioissa on oltava
riittävän alhaisia, jotta raja-arvojen alittuminen voidaan varmistaa. Venäjän
lainsäädännössä käytetään joillekin raja-arvoille eri mittayksikköjä kuin EU:n
lainsäädännössä. Esimerkiksi osa raja-arvoista on ilmoitettu EU-säädöksissä
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mikrogrammoina ja Venäjän säädöksissä milligrammoina. Lisäksi joissakin
tulliliiton ja Venäjän säädöksissä antibioottien raja-arvo on annettu
kansainvälisinä yksikköinä. Tämän vuoksi monitorointiohjelmassa tulee
tulosten ja raja-arvojen vertailun helpottamiseksi käyttää yksikkönä tulliliiton ja
Venäjän vaatimusten mukaista yksikköä ja muuntaa EU:n vastaava raja-arvo
venäläisten käyttämän mittayksikön mukaiseksi. Tällöin tuloskoosteeseen
lisätään tutkimustodistuksen ja koosteen eriävien mittayksiköiden selittävä
maininta mittayksikön muunnoksesta. Jos tuloksia on paljon, voidaan
toteumassa ilmoittaa tulosten vaihteluväli (pienin–suurin). Tällöin on
ilmoitettava myös tehtyjen tutkimusten määrä omassa sarakkeessaan.
Tutkimusmenetelmästä ilmoitetaan sen nimi/koodi.
2.2 Monitorointiohjelman lisätiedot
-

-

Luetellaan tutkimukset suorittaneet laboratoriot. Laboratorioiden tulee olla
Eviran hyväksymiä (jos sijaitsevat Suomessa) tai akkreditoituja. Laitoksella
on oltava kopiot käyttämiensä akkreditoitujen laboratorioiden akkreditointitodistuksista.
Näytteenottomenetelmät kuvataan yleisellä tasolla.
Kirjataan suunnitelma siitä, miten toimitaan (korjaavat toimenpiteet), jos
tutkimuksissa havaitaan raja-arvojen ylityksiä tai poikkeamia (joko EU:n tai
Venäjän vaatimusten mukaan). Yhtenä toimenpiteenä kirjataan suunnitelmaan, ettei Venäjälle viedä tuotteita, jotka eivät täytä tulliliiton tai Venäjän
vaatimuksia. Kuvataan myös tuotteiden tai laitteiden pintapuhtausnäytteiden listerialöydöksen (L. monocytogenes) johdosta välittömästi suoritettavat toimenpiteet (Venäjän viranomaisen tekemissä tarkastuksissa on
kiinnitetty erityistä huomiota listerialöydöksiin):
o Jos prosessiteollisuuden raaka-aineista, tuotteista tai laitteiden pintapuhtausnäytteistä todetaan listeriaa, laitteet sekä tuotantotilat pestään
ja desinfioidaan tehostetusti. Laitos selvittää saastumisen laajuuden
tehostetulla näytteenotolla pinnoilta ja tuotteista. Tuotannon uudelleen
alkaessa laitos varmistaa vielä tuotteiden puhtauden näytteenotolla.
o Venäjälle ei saa viedä tuotetta, jonka raaka-aineena on käytetty listeriapositiiviseksi tutkimuksessa havaittuja raaka-aineita -> laitoksen pitää voida osoittaa jäljitettävyys.

3 Eläinlääkintötodistukset
Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytetään vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Niiden tarkoitus on todistaa viennin kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote ei ole vaaraksi ihmisten tai
eläinten terveydelle ja että kyseinen eläin tai tuote täyttää kohdemaan asettamat vientiehdot. Silloin kun vaaditaan, että lopullisen tuotteen tai raaka-aineen
toimittavalla laitoksella on Venäjän viranomaisen vientihyväksyntä, voidaan todistuksia myöntää vain hyväksynnän omaaville laitoksille.
Vientilastauslaitosta valvovan virkaeläinlääkärin, joka myöntää eläinlääkintötodistukset, tulee voida varmistua siitä, että eläinlääkintötodistuksessa esitetyt
tiedot ovat paikkansa pitäviä. Jos vientilastaus tapahtuu varastolaitoksesta, varastolaitoksen ja tuotteet valmistavan laitoksen on laadittava yhteinen menettely tietojen toimittamiseksi ja esitettävä se hyväksyttäväksi eläinlääkintötodistukset myöntävälle virkaeläinlääkärille.
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Tulliliiton -viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten mallit ja virkaeläinlääkärien käyttöön tarkoitetut eläinlääkintötodistusten tilauslomakkeet löytyvät Eviran internet-sivuilta.
Eläinlääkintötodistusten väärinkäytön mahdollisuuden poistamiseksi kaikkien
Eviran liikkeelle laskemien turvapaperille painettujen eläinlääkintötodistusten
liikkeet ja käyttö on voitava jäljittää. Kyseiset todistukset on painettu turvatekijöin varustetulle paperille ja jokaisella todistuksella on yksilöivä numero todistuksen oikeassa yläkulmassa.
Laitos voi vastaanottaa Venäjälle vietäviä valmiita tuotteita tai vietävien tuotteiden eläimistä saatavia raaka-aineita toisessa EU:n jäsenmaassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta tulliliiton hyväksymästä laitoksesta1. Tällöin
tuote- tai raaka-aine-erän mukana tulee saada pre-export -todistus tai muu
eläinlääkintötodistus.
Pre-export –todistus on eläinlääkintötodistus, jolla todistetaan kahden EUmaan sisäisessä kaupassa, että eläimistä saatava valmis tuote tai raaka-aine
täyttää tulliliiton ja Venäjän vaatimukset. Pre-export –todistusta ei käytetä, kun
raaka-aineita vastaanotetaan Suomessa sijaitsevasta laitoksesta.
Kun Suomessa toimiva laitos vastaanottaa tuotetta tai raaka-ainetta EU-maan
laitoksesta, esimerkiksi Ruotsista, niin Suomen laitoksen tulee pyytää raakaaineelle pre-export -todistus Ruotsin laitoksesta. Todistuksen myöntää kyseistä
Ruotsin laitosta valvova virkaeläinlääkäri.
Jos taas Suomessa toimiva laitos vastaanottaa tuotetta tai raaka-ainetta EU:n
ulkopuolisesta laitoksesta, esimerkiksi Uudesta-Seelannista, niin Suomen laitoksen tulee pyytää raaka-aineelle eläinlääkintötodistus Uuden-Seelannin laitoksesta. Todistuksessa on oltava vastaavat vakuutukset kuin vastaavassa
Suomesta myönnettävässä tulliliiton-viennin eläinlääkintötodistuksessa, millä
osoitetaan tuotteen tai raaka-aineen täyttävän tulliliiton ja Venäjän vaatimukset.
Todistuksen myöntää kyseistä Uuden-Seelannin laitosta valvova virkaeläinlääkäri.
Raaka-aine EU-maasta
Raakaaineelle
pre-export todistus

Suomessa
valmistetulle tuotteelle
eläinlääkintötodistus

Vienti
Venäjälle

Raaka-aine EU:n ulkopuolelta

Raaka-aineelle
eläinlääkintötodistus

1

Katso ohjeen luku 4 Laitoksen vientihyväksyntä

Suomessa
valmistetulle tuotteelle
eläinlääkintötodistus

Vienti
Venäjälle
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3.1 Kuvaus eläinlääkintötodistusten myöntämiseksi tarvittavien
tietojen toimittamisesta virkaeläinlääkärille
-

-

Kerrotaan, miten laitos järjestää virkaeläinlääkärin tiedoksi omavalvonnan
tutkimustulokset (tutkimustodistukset tai niiden käännökset suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä, ks. kohta 2 Monitorointiohjelma) sekä mahdolliset
raaka-aineiden eläinlääkintötodistukset (pre-export -todistukset ja EU:n ulkopuolisista maista saadut eläinlääkintötodistukset).
Tässä kohdassa kuvataan myös, miten laitos toimittaa omavalvontatulokset
virkaeläinlääkärille sellaisessa tapauksessa, että vientilastauslaitos on muu
kuin tuotteet valmistava laitos. Laitos voi esimerkiksi lähettää koosteen
omavalvontatuloksista todistuksen myöntävälle virkaeläinlääkärille määräajoin tai järjestää virkaeläinlääkärille pääsyn omavalvontatulokset sisältävään tietojärjestelmäänsä.

4 Raaka-aineiden hankintaa koskevat vaatimukset
Eläimistä saatavan elintarvikkeen eläinperäistä raaka-ainetta valmistaneella laitoksella pitää olla vientihyväksyntä (katso ohjeen luku 3). Huom! Raaka-aineen
tuottava alkutuotantolaitos ei tarvitse Venäjän vientilaitoshyväksyntää, mikäli
laitoksella ei tehdä lainkaan jatkojalostusta, esim. suolistusta (kalojen teurastus
on alkutuotantoa).
4.1 Kuvaus raaka-aineiden hankinnasta hyväksytyistä laitoksista
-

Kerrotaan, käytetäänkö tuotteiden valmistuksessa raaka-aineita, joiden
valmistajalla olisi oltava Venäjän viranomaisen vientihyväksyntä.
Kerrotaan, miten laitos varmistaa, että raaka-aineet toimittava laitos täyttää
tämän hyväksyntävaatimuksen: säännölliset tarkastukset Venäjän viranomaisen tuonti-vienti -sivuilta ja erikseen ennen jokaisen vientierän lähettämistä.

4.2 Kuvaus eläintautien ja zoonoosien vastustamisesta
-

Laaditaan zoonoosien vastustussuunnitelma, jolla varmistetaan tuotteiden
turvallisuus. Tämän lisäksi laitoksilla, jotka vastaanottavat raakamaitoa tai
eläimiä teurastettavaksi, tulee olla valmiussuunnitelma tarttuvien eläintautien varalta (tuotteet ovat peräisin terveistä eläimistä ja tuotantomenettelyt
eivät aiheuta riskejä).

4.3 Kuvaus eläintautirajoitusten huomioimisesta
-

Kerrotaan, mitkä tulliliiton tai Venäjän viranomaisen asettamat viennin rajoitukset koskevat laitosta ja miten ne on huomioitu.
Kerrotaan miten laitos varmistaa, että raaka-aineiden tai elävien eläimien
hankinta rajoitetuilta alueilta estetään

5 Raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden erillään pitoa ja
varastointia koskevat vaatimukset
Venäjän lainsäädäntö edellyttää, että Venäjän vaatimukset täyttävät tuotteet tai
Venäjälle vietävät tuotteet ja muut tuotteet pitää säilyttää erillisissä varastoissa.
Eviran tulkinta on, että Venäjän vaatimus voidaan täyttää riittävässä määrin,
kun laitos pystyy selkeästi osoittamaan, että nämä tuotteet eivät sekoitu keskenään. Säilytysalueet merkitään selkeästi käyttötarkoituksen mukaisesti.
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5.1 Kuvaus tuotevarastoissa säilytettäviä tuotteita koskevien vaatimusten noudattamisesta
-

Varastossa ei saa olla päiväykseltään vanhentuneita, merkitsemättömiä tai
epäselvästi merkittyjä eikä palautettuja tuotteita tai näyte-eriä.

5.2 Kuvaus Venäjälle vietävien valmiiden tuotteiden erillään pidosta muista valmiista tuotteista
-

Tapoja tuotteiden erillään pidon varmistamiseksi ovat mm. tietojärjestelmä,
verkkoseinä, selkeät merkinnät varastossa, lattiaan merkitty rajaviiva tai
lippusiima. Tarvitaan erillään pidon selkeä kuvaus.

5.3 Kuvaus valmiiden tuotteiden erillään pidosta raaka-aineista ja materiaaleista
-

Valmiit tuotteet on varastoitava omassa varastossaan.

5.4 Kuvaus Venäjälle vietävien tuotteiden raaka-aineiden erillään pidosta muista raaka-aineista
-

Venäjän vaatimukset täyttävät raaka-aineet (esimerkiksi Venäjän viranomaisen hyväksymistä laitoksista) ja muut raaka-aineet (esimerkiksi muista
kuin Venäjän viranomaisen hyväksymistä laitoksista) on pidettävä erillään
raaka-aineiden varastoinnissa ja tuotteiden valmistuksessa, niin että niiden
sekoittuminen on estetty.

5.5 Kuvaus eri tyyppisten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien erillään pidosta
-

Eläimistä saatavia raaka-aineita, kasvipohjaisia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja ei saa säilyttää samassa varastossa. Eviran tulkinnan mukaan
samassa varastossa säilytettävien pakkausmateriaalien ja pakattujen raaka-aineiden sekä suojattujen kasvipohjaisten ja eläinperäisten raakaaineiden erottaminen toisistaan verkkoseinällä täyttää Venäjän vaatimuksen riittävässä määrin.

6 Asiakirjojen kääntäminen ja säilytys
Laitoksella tulee olla kansiossa tulostettuina oman toimintansa kannalta asiaankuuluvat Venäjän-vientiin liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden tulee tutustua huolella kyseisten asiakirjojen sisältöön. Samaan kansioon voidaan sijoittaa lisäksi mahdolliset laitoksen sisäiset ohjeet, jotka on
laadittu tulliliiton ja Venäjän vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.
6.1 Kooste Venäjän-vientiin liittyvistä sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista
-

Luetellaan Venäjän-vientiin liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet. Koosteet Venäjän vientiin liittyvistä sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista löytyvät Eviran internet-sivuilta (koosteita päivitetään tarpeen mukaan, mutta ne
eivät kuitenkaan sisällä kaikkia elintarvikkeita ja niiden tuotantoa koskevia
tulliliiton ja Venäjän säädöksiä):
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti+ja+vienti/vienti+eu+n+ulkop
uolelle/vientimaat/venaja+-+tulliliitto/vientivaatimuksia/
Varastolaitoksilla tulee olla yksi tai useampi kooste sen mukaan minkä
tuotteiden vientiin laitos hakee vientihyväksyntää.

6.2 Kuvaus asiakirjojen käännättämisestä
-

Kerrotaan, mitkä asiakirjat käännetään ja mille kielille. Jos esim. alkuperäinen tutkimustodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, tutki-
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-

mustodistuksesta tulee teettää virallinen käännös jollekin edellä mainituista
kielistä.
Laitos voi lisäksi kääntää osan asiakirjoista venäjäksi (jos käännöksiä on
valmiina, asiat on helpompi saada ymmärrettäväksi laitoksessa mahdollisesti jossain vaiheessa käyville venäläisille tarkastajille).

6.3 Kuvaus asiakirjojen säilytyksestä ja niihin tutustumisesta
-

Asiakirjojen säilytys kuvataan taulukossa.
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MALLI ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSTÄ KUVAAVASTA TAULUKOSTA
Säilytettävät asiakirjat
(Venäjälle vietäviin tuotteisiin ja niiden raaka-aineisiin
liittyvien asiakirjojen säilytysaika on 5 vuotta)

Säilytyspaikka

Virkaeläinlääkäriltä vastaanotetut esipainetut todistukset

Turvapaperille esipainettuja todistuksia on säilytettävä lukitussa
kaapissa

Suomen virkaeläinlääkärin myöntämien eläinlääkintötodistusten kopiot
Kopiot* Venäjälle vietäviin tuotteisiin käytettyjen
eläinperäisten raaka-aineiden mukana tulleista asiakirjoista mm. pre-export –todistuksista ja kolmannesta maasta saaduista eläinlääkintötodistuksista
Venäjälle vietäviä tuotteita koskevat laitoksen tai
konsernin sisäiset asiakirjat, rahtikirjat (jäljitettävyyteen liittyvät asiakirjat)
Laitosta valvovien viranomaisten tarkastuspöytäkirjat
ja –raportit
Tutkimustodistukset ja kopiot laboratorioiden akkreditointitodistuksista (laitos säilyttää kaikki tutkimustodistukset, myös kaikki talousveden laatuun liittyvät
viranomais- ja omavalvontatulokset. Näin kaikki tutkimustulokset ovat esitettävissä yhtenä kokonaisuutena laitokseen kohdistuvassa tarkastuksessa.)
Tuotteiden kuljetusasiakirjat, joiden perusteella voidaan todentaa tuotteen reitti valmistavasta laitoksesta varastolaitoksen kautta Venäjälle saakka, jos
prosessilaitoksen valmistamia tuotteita on viety Venäjälle muun laitoksen (tavallisimmin varastolaitos)
kautta
Eläintautien vastustussuunnitelma
Valmiussuunnitelma eläintautien esiintymisen varalta
Venäjän vientiin liittyvät sopimukset, säädökset ja
ohjeet** sekä laitoksen sisäiset ohjeet
* Alkuperäiset pre-export -todistukset ja kolmannesta maasta saadut eläinlääkintötodistukset säilyttää
vientierälle eläinlääkintötodistuksen Suomessa myöntävä virkaeläinlääkäri
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7 Omavalvontaan liittyvä kirjanpito
Kirjanpitoa edellytetään omavalvonnan ja monitorointiohjelman seurannasta.
Lisäksi kirjanpitoa on oltava koulutuksiin osallistumisesta.
7.1 Kuvaus omavalvonnan noudattamisen seurannasta
-

Kerrotaan, miten laitos huomioi omavalvontasuunnitelman seurannan.

7.2 Monitorointiohjelmaan liittyvä kirjanpito
-

Kerrotaan, kuinka usein monitorointiohjelman toteumataulukko päivitetään
esim. ¼ vuosittain.

7.3 Kuvaus virkaeläinlääkärin luovuttamien turvapaperille painettujen eläinlääkintötodistusten
kirjanpidosta
-

Eläinlääkintötodistusten käytön kirjanpito kuvataan taulukossa.

MALLI ELÄINLÄÄKINTÖTODISTUSTEN KÄYTÖN KIRJANPIDOSTA

Todistuksen
nro

Todistuksen
vastaanottaminen
vikaeläinlääkäriltä
(pvm)

Todistuksen
myöntäminen (pvm)

Todistuksen
mitätöinti*
(pvm)

*Jos todistuksessa on virhe, virkaeläinlääkäri mitätöi todistuksen.

7.4 Kuvaus koulutuksiin osallistumisen kirjanpidosta
-

Laitoksen henkilöstön osallistumisesta laitoksen tai muiden tahojen järjestämiin Venäjän ja tulliliiton -vientiä koskeviin koulutustilaisuuksiin on pidettävä kirjaa.
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LIITE 2 VENÄJÄN VIRANOMAISEN TARKASTUKSISSA ESIIN TULLEITA SEIKKOJA
Tähän osioon on koottu asioita, joihin Venäjän viranomainen on tarkastuksissaan kiinnittänyt erityistä huomiota.
Laitoksia on pyydetty esittämään seuraavia asiakirjoja:
1. Kopio asiakirjasta, jolla laitokselle on myönnetty numero (siinä on oltava
numero, nimi ja osoite)
2. Yleistä tietoa laitoksesta:
- laitoksen rakentamis- ja peruskorjauspäivämäärät
- asiantuntijahenkilöstön määrä – kokonaismäärä, määräaikaisia työntekijöitä (kausityöntekijöitä), valtion eläinlääkäreitä
- laitoksen tuotantokapasiteetit (raaka-aineiden jalostusmäärä vuorokaudessa, valmiiden maitotuotteiden tuotantomäärä vuorokaudessa,
samanaikainen eläinperäisten raaka-aineiden (tonneissa) sekä valmiiden maitotuotteiden (lavakolleja, m2 ) varastointi
- tuotettavien valmiiden maitotuotteiden tyypit
- saapuvien eläinperäisten raaka-aineiden tyypit, niiden alkuperä (maa,
alue, laitosten numerot).
3. Laitosalueen asemapiirros (tuotantotilojen, vedenhankintalähteiden, eri
luokkiin kuuluvien jätteiden keräyspisteiden sijainti jne.).
4. Tuotantotilojen pohjapiirros ja vuokaaviot (joihin on merkitty henkilöstön,
raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden ja jätteiden kulkuvirrat sekä tuotannon
tarkastuspisteet ja kriittiset tarkastuspisteet).
5. Sertifikaatit kontaktimateriaalien elintarvikekelpoisuudesta elintarvikelaitoksissa (esim. kuljetushihnat ja leikkaamossa käytettävät veitset).
6. Kopiot valtion eläinlääkintäviraston laitoksen tarkastuksista laatimista pöytäkirjoista (kolmen viimeisen vuoden ajalta), mukaan lukien tulliliiton ja Venäjän vaatimusten täyttymistarkastukset. (Kysymyksiä: mihin asioihin tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota, onko havaittu puutteita ja onko puutteet korjattu sekä onko laitoksen valvoja varmistanut ja dokumentoinut, että
puutteet on korjattu).
7. Kopio asiakirjasta, josta käyvät ilmi viejämaan eläinlääkintäviraston suorittamien laitostarkastusten aikana havaitut poikkeamat. Kopio asiakirjoista,
joissa vahvistetaan, että havaitut poikkeamat on korjattu.
8. Venäjän ja tulliliiton säädökset (esitettävä asiakirjalista) sekä laitosta koskeva EU:n ja kansallinen lainsäädäntö. (EU:n ja kansallista lainsäädäntöä
ei ole vaadittu välttämättä paperiversiona, riittää että löytyy tiedostoina tai
nettiyhteyden välityksellä, esim. tietokoneisiin pikakuvakkeet Finlexiin ja
EUR-Lexiin.)
9. Kopio asiakirjasta, jolla todistetaan, että laitoksen asiantuntijoille, jotka ovat
tekemisissä tuotteiden Venäjän viennin kanssa, on järjestetty koulutusta
Venäjän ja tulliliiton vaatimuksista.
10. Kopiot menettelytapaohjeista, kun laitoksessa valmistetaan tuotteita Venäjän-vientiä varten.

Vastuuhenkilö
Hyväksyjä

Haapanen Joni, Ollila Ulla,
Taskinen Eeva-Liisa
Ninios Thimjos

Sivu / sivut

24 / 30

Ohje / versio
Käyttöönotto

18507/1
16.5.2014

Raja- ja luomuvalvontayksikkö / Rajajaosto

Menettelyt liha-, kala- ja maitotuotteiden* viennissä Venäjälle ja tulliliittoon; Liite 2

11. Esimerkki jäljitettävyydestä raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitus viedä Venäjälle.
12. Selvitys Venäjän vientiin tarkoitetuissa tuotteissa käytettävien raakaaineiden erottamismenettelystä sekä laitoksen vahvistama lista raakaaineiden toimittajista, jotka täyttävät Venäjän ja tulliliiton vaatimukset.
13. Kopio omavalvontasuunnitelmasta (omavalvontaohjelma, HACCP-ohjelma), mukaan lukien Venäjän vientiin suunnitelluille tuotteille tehty monitorointisuunnitelma. (Kysymyksiä: onko havaittu raja-arvojen ylityksiä ja jos
on, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty).
14. Aineisto, joka vahvistaa sen, että Venäjälle toimitettujen tuotteiden osalta
valvontaohjelma on toteutunut :
- näytteenottopöytäkirjat
- kopiot tutkimuspöytäkirjoista,
- omavalvontatutkimusten näytteitä tutkivien laboratorioiden akkreditointitodistukset
15. Informaatiota valtiollisen laboratoriovalvonnan puitteissa suoritetuista tutkimuksista (raaka-aineet, vesi, tuotantohygienia jne.). Tulokset:
- kopiot näytteenottopöytäkirjoista
- kopiot tutkimuspöytäkirjoista.
16. Todistukset laboratoriotutkimuksista (raaka-aineet, tuotteet, vesi, laitteiden
pintapuhtausnäytteet ym.), jotka on tehty akkreditoiduissa laboratoriossa
viimeisen 12 kuukauden aikana.
17. Todistukset laboratoriotutkimuksista (raaka-aineet, vesi, laitteiden pintapuhtausnäytteet ym.), jotka on tehty laitoksen omassa laboratoriossa viimeisen 12 kuukauden aikana.
18. Muut laitoksen vahvistamat valvontaohjelmat. Esimerkiksi:
- meijerilaitteiden, kaluston, laatikoiden pesu ja desinfiointi, tilojen desinfiointi ym. ohjelmat
- eläintautien vastustussuunnitelma (ennaltaehkäisevä toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan esim., että vastaanotettavat elävät eläimet ja
raaka-aine ovat vapaita tarttuvista eläintaudeista, eläinten tai raakaaineiden kuljetusvälineiden pesu ja desinfiointi ennen lastausta jne.)
- valmiussuunnitelma eläintautien esiintymisen varalta (sisältäen esim.
tiedotuksen ja ajoneuvojen sekä renkaiden desinfioinnin)
- ohjelmat, joilla estetään vierasesineiden pääsy tuotteisiin
- mittausvälineiden seurannan ja tarkastuksen ohjelmat
- ulkopuolisten organisaatioiden suorittamiin töihin liittyvät ohjelmat
(desinfiointi, tuhoeläinten torjunta (jyrsijät, hyönteiset), jätehuolto ym.).
Venäjän viranomaiset ovat tarkastuksissaan kiinnittäneet erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:
- laitoksen yleiseen siisteyteen (tuotantotilat, rakenteet, varastotilat, siivouskomerot jne.)
- henkilökunnan ja tuotteiden kulkureitteihin sekä ristikulusta aiheutuviin ongelmiin
- tuotteen käyttötarkoitukseen ja siihen liittyviin merkintöihin
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tuotteiden pakkausmerkintöihin ja jäljitettävyyteen kaikissa eri prosessivaiheissa
tuotteiden viimeiseen käyttöpäivään
pesuainevaraston ja/tai siivouskomeron kirjanpitoon sekä pesuaineiden
viimeiseen käyttöpäivään (viimeinen käyttöpäivä jokaiseen pesuaineastiaan ja -pulloon)
ylimääräiseen, tiettyyn tilaan kuulumattomaan tavaraan (esim. kaappien ja
pöytien päälle sekä lattioille kertyvä tavara)
kylmäketjuun ja lämpötilamittauksiin (tilat, tuotteet ja lämpötilaseuranta
jne.)
pakkausmateriaalin säilyttämiseen lähettämössä (Eviran tulkinnan mukaan
yhden päivän tarve on hyväksyttävä)

Venäjän viranomaisen raportoimia epäkohtia tarkastetuissa laitoksissa
(kooste useisiin maihin tehdyistä tarkastuksista):
1. Tulliliton ja Venäjän vaatimusten käännöksiä ei ole tehty viejämaan viralliselle kielelle. Säädökset on esitelty englannin- ja venäjänkielisinä versioina. (Erään laitoksen kohdalla on merkintä, että laitoksella ei ollut ollenkaan
Venäjän federatiivista lakia N 29 Elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta, 2.1.2000)
2. Ei ole todistusaineistoa (asiakirjoja) siitä, että tuotantolaitosten henkilökunta on saanut koulutuksen tulliliiton ja Venäjän vaatimuksista.
3. Kaikkien tuotantolaitosten asiantuntijoilla ja valvontaviranomaisilla on puutteita tulliliiton ja Venäjän vaatimusten osaamisessa.
4. Keskusviranomainen suorittaa paikallisviranomaisen auditoinnin tulliliiton
vaatimusten valvontavaltuuksien osalta melko muodollisesti. Vuosina
2012–2013 mainitut tahot tekivät yhdessä vain kahden laitoksen tarkastukset eikä tulliliiton vaatimusten rikkomuksia ole havaittu, vaikka Venäjän viranomaisen tarkastajat havaitsivat olennaisia rikkomuksia.
5. Paikallisviranomaisen tekemät tarkastuspöytäkirjat on laadittu muodollisesti, näissä ei mainita rikkomuksia eikä poikkeamia tulliliiton vaatimuksiin
nähden. Tämä kyseenalaistaa viejämaan takeet, jotka viranomaiset antavat hyväksyttäessä laitoksia Venäjälle vientiä varten. Tämän lisäksi paikallisviranomaisen laatimista pöytäkirjoista ei löytynyt merkintöjä rikkomuksista, jotka on havaittu laitoksissa Venäjän viranomaisen edellisen tarkastuksen yhteydessä.
6. Rikkomukset, jotka on havaittu Venäjän viranomaisen edellisten tarkastusten yhteydessä (2008–2012), ei ole eliminoitu kokonaisuudessaan. Valvontaviranomaiset eivät ryhtyneet toimenpiteisiin rikkomusten poistamiseksi.
7. Kolme paikallisviranomaisen eläinlääkäriä allekirjoittaa todistukset tekemättä valvontatoimenpiteitä lastauksen yhteydessä. Viranomaisen henkilökunta tarkastaa alle puolet vientituotteista, sen lisäksi heillä ei ole eläinlääkärikoulutusta.
8. Useassa tuotantolaitoksessa ei ole todistusaineistoa (asiakirjoja) valtion
palveluksessa olevan virkaeläinlääkärin läsnäolosta vientielintarvikkeiden
lastauksen aikana.
9. Eläinlääkärintodistusten laatimisessa tapahtuu virheitä, kyseenalaiset tiedot on havaittu painon, merkinnän, valmistajan ja jäähdytyksen ilmoittamisessa esim. väärä paino ja valmistajan kohdalla on pakkaajan tiedot (vaikka valmistaja on toinen).
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10. Viejämaan viranomaiset eivät toteuta riittävän hyvää maidontuottajien valvontaa. Puuttuu mekanismi, jolla vaikutetaan tuottajiin, jotka eivät noudata
viejämaan ja EU:n lainsäädäntöä.
11. Maitotilojen valvonta suoritetaan pääosin yksityisen laboratorion toimesta
meijereiden toimeksiannosta. Laboratorion tarkastajista eläinlääkärikoulutus on vain osalla. Viranomaisen rooli perustuu laboratorion vuosittaiseen
auditointiin ja maitotilojen tarkastukseen yhdessä laboratorion kanssa.
12. Puuttuu informaation välitysjärjestelmä, jolla laboratorio ja paikallisviranomainen olisivat tiedottaneet keskusviranomaiselle vuosina 2011–2013
maitotiloilla havaitsemia rikkomuksia.
13. Ei ole todistusaineistoa (asiakirjoja) raaka-aineiden ja lopputuotteiden laboratoriotutkimuksesta vuonna 2013 valtion ja tuotantolaitosten valvontaohjelman puitteissa seuraavien jäämien osalta:
- radionuklidit
- torjunta-aineet
- toksiinit (elohopea, kadmium, lyijy, arseeni)
- dioksiinit
- salmonella
- kloramfenikoli.
14. Yksityisen laboratorion (kohdassa 11 mainitun) toiminnan tarkastuksessa
on havaittu seuraavat rikkomukset:
- raakamaidossa tutkitaan tetrasykliiniryhmän antibioottijäämät vain kerran kolmessa vuodessa (20 000 000 maitoerää on otettu vastaan, näistä on tutkittu 50 000 näytettä pikamenetelmällä eli 0,24 %)
- käytettävän pikamenetelmän tetrasykliiniryhmän antibioottijäämien
määritysraja ei vastaa tulliliiton vaatimusta
- raakamaidossa ja juustossa tutkitaan tetrasykliiniryhmän antibioottijäämien enimmäismäärät (MRL) EU:n vaatimusten mukaisesti, tulliliiton
vaatimuksia ei oteta huomioon
- validoinnin keskivirheet eivät vastaa Venäjän standardin (GOST R
31694–2012) normeja tetrasykliiniryhmän antibioottijäämien osalta
- salmonellan määritys raakamaidossa ei vastaa Venäjän standardia
(GOST R 52814–2007).
15. Raakamaidon vastaanottotarkastus toteutetaan EU:n vaatimusten mukaisesti. Tetrasykliiniryhmän antibioottijäämät tutkitaan Delvotestillä, jonka
määritysraja (100 µg/kg) ei vastaa tulliliiton vaatimukseen (10 µg/kg). Doksisykliinia ei tutkita.
16. Tiedot raakamaidosta siirtyvät meijereiden järjestelmiin sähköisessä muodossa. Näistä puutuvat tiedot eläinten terveydestä ja hankinta-alueen eläintautitilanteesta sekä maidon hakuaika tilalta. Ilmoitetaan vain tilan nimi, tilasäiliön numero, maitoauton kuljettajan numero, maidon määrä ja lämpötila.
17. Meijerit ottavat maitoa vastaan jo kolmantena ja neljäntenä päivänä poikimisesta. Viejämaan eläinlääkärit ovat vahvistaneet tämän käytännön.
18. On todettu, että meijerit ovat käyttäneet tulliliiton alueelle vietävien tuotteiden valmistukseen raaka-aineita (juustoa), jotka on valmistettu muissa jäsenmaissa ns. ei-hyväksytyissä laitoksissa. Käytetyistä raaka-aineista ei
löytynyt analyysituloksia.
19. Tuotantolaitosten omavalvonnan toimivuudessa on havaittu seuraavat rikkomukset:
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valvontasuunnitelmia ei laadittu eikä otettu käyttöön (ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehokkuuden valvonta, tuotantovalvonta)
vaara-analyysin pöytäkirja puuttui
HACCP-ryhmän työn suunnitelmaa ei laadittu
HACCP-ryhmän kokousten muistiot puuttuivat
HACCP-suunnitelmien sisäiset auditoinnit eivät toteutuneet.

20. Tuotantolaboratorion tarkastuksessa on tehty seuraavat havainnot:
- ei ole erillisiä tiloja tai selkeää jakoa eri alueiden välillä, jotka on tarkoitettu näytteiden vastaanottoon, säilytykseen, esivalmisteluun, analyysiin ja referenssinäytteiden säilytykseen,
- tilassa on riippukatto, lamppu on väärän tyyppinen (pitää olla sileä),
seinien ja katon väli ei ole pyöristetty,
- ei ole monitorointiohjelmaa ympäristönäytteiden ottamisesta laboratoriossa,
- ei ole suunnitelmaa laboratorion laitteiden, tarvikkeiden ja pintojen käsittelystä (pesusta) sekä tämän tulosten tarkastuksesta,
- laboratoriossa tutkimuksiin käytettävää vaakaa ei tarkasteta joka päivä.
21. Valvontaviranomaisten suorittamia tuotantotilojen ja valmistusprosessien
tarkastuksia kuvataan puutteellisiksi useista syistä:
- tuotevarastoissa säilytetään tuotteita ilman pakkausmerkintöjä (jossain
tapauksessa oli käsin kirjoitettuja, epäselviä tai vanhoja lappuja) sekä
tuotteita, joiden säilytysaika on mennyt ohi
- tuotevarastossa säilytetään sekä lopputuotteita (juustoja) että raakaaineita (juoksutetta)
- tuotevarastossa säilytetään tuotteita rikkoutuneissa pakkauksissa
- tuotevarastossa säilytetään pakkausmateriaalia, puulavoja, jätteitä,
lopputuotteita ja epäkurantteja tuotteita
- tuotevarastossa säilytetään desinfiointiaineita astioissa ilman pakkausmerkintöjä
- tuotevarastossa ei noudateta tuotteiden säilytyslämpötiloja (pakkauksessa merkintä säilyttämisessä lämpötilassa +4…+7 °C, yhdessä varastossa on +0,5 ja toisessa yli +7)
- tuotevarastossa ladataan trukkia
- lähettämössä on sallittua (≤ 7 °C) korkeampi juuston säilytyslämpötila
(11–12,2 °C)
- lähettämössä varastoidaan käytettyjä puulavoja, pakkausmateriaaleja
ja lopputuotteita
- lähettämössä on havaittu hometta,
- tuotantotiloissa varastoidaan käytettyjä puulavoja, pakkausmateriaaleja
ja lopputuotteita
- tuotantotiloissa säilytetään pahvilaatikoita lattialla ilman lavoja
- pakkausmateriaaleja varastoidaan käytävissä tuotantotilojen välissä
- raaka-aineen varastossa säilytetään myös lopputuotteita, pakkausmateriaaleja ja puulavoja
- kulkua eri hygienia-alueiden välillä ja henkilökunnalta vaadittavien toimenpiteiden noudattamista ei valvota
- tuotantotilat on suunniteltu niin, että raaka-aineet, lopputuotteet, jätteet,
puulavat ja pakkausmateriaalit kulkevat ristiin
- pakkausmateriaalit kuljetetaan pakkauskoneelle tuotantotilojen ja tuotevaraston läpi
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tuotantotiloissa (mm. jauheen valmistustilassa) on havaittu seinien ja
lattian saumoissa halkeamia, jotka voivat vaikeuttaa pesujen ja desinfioinnin onnistumista
hapateosastoon tultaessa kenkiä ei desinfioida
ilmaa ei steriloida hapateosaston ja muiden tilojen välisessä tilassa
(UV-lamppu puuttuu)
hapatteita ei säilytetä ohjeiden mukaisesti, tarkastuksen aikana lämpötila oli -37 °C, pitää olla alle -45 °C
juuston pakkaamon katossa on havaittu halkeamia ja likaisia kohtia
juuston pakkaamossa on metallisia esineitä ja työkaluja sillä alueella,
joka sijaitsee metallitunnistimen (CCP) tarkastuksen jälkeisessä paikassa
metallitunnistimen CCP:ia ei ole merkitty
juuston pakkaamon laitteistossa on havaittu rikkinäisiä muovipintoja
juuston pakkaamossa tehdään remonttityötä ilman asianmukaista eristystä, joten henkilökunta voi liikkua likaiselta alueelta puhteeseen
juuston pakkaamossa ei ole automaatista vesihanaa
laitteistossa on havaittu ruostumisen merkkejä, jotka voivat vaikeuttaa
pesujen ja desinfioinnin onnistumista
ei ole todistusaineistoa (asiakirjoja) laitteiston pinnoilta otettujen näytteiden analyysista
juuston kypsyttämössä on havaittu roska lopputuotteiden hyllyillä
kypsyttämössä ei tutkita hiivaa säännöllisesti
henkilökunnan pukuhuone ja sosiaalitilat on suunniteltu ilman sulkutilaa, eikä ole jakoa puhtaaseen ja likaiseen alueeseen
tuotantotilojen sisäänpääsyn yhteydessä ei ole desinfiointimattoja, desinfiointialtaita tai sulkutiloja eikä kenkiä desinfioida
henkilökunnalla on mahdollisuus mennä tuotantotilaan sulkutilan ohi
henkilökunnan siviilivaatteet ja työvaatteet säilytetään yhdessä
hyönteisten ja jyrsijöiden sisäänpääsy raaka-aineiden vastaanottopaikkaan, lähettämöön ja juustojen kypsyttämöön ei ole täysin estetty,
hyönteisiä on havaittu kypsyttämössä
pakkausmateriaalit ja desinfiointiaineet ovat samassa tuotantotilassa,
mikä voi aiheuttaa kemikaalien pääsyä lopputuotteisiin
desinfiointiaineiden säilytyspaikkaan on vapaa pääsy
ei ole erillistä säilytyspaikkaa desinfiointiaineille, vaan näitä varastoidaan lähettämössä tai tuotevarastossa
desinfiointiaineet säilytetään ilman pakkausmerkintöjä
säilytetään ja käytetään pesu- ja desinfiointiaineita, joiden säilytysaika
on mennyt ohi
tuotantotilojen ja laitteiston pesuja ja desinfiointia ei toteuteta joka vuoron jälkeen
säiliöillä, joissa valmistellaan liuos laitteiden ja tarvikkeiden pesuun ja
desinfiointiin, ei ole merkintöjä mm. väkevyydestä ja valmistusajasta
laitteiston puhtauden ja henkilökunnan käsihygienian tarkkailu vain kerran kuussa on riittämätöntä elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta
laitteiston pesu- ja desinfiointitulosten tarkkailu on riittämätöntä elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta (listeria kerran kuussa, kokonaispesäkemäärää ei tutkita)
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roskasäiliö sijaitsee raakamaidon vastaanoton välittömässä läheisyydessä
roskasäiliö sijaitsee lähettämön tai raaka-aineiden purkutilojen välittömässä läheisyydessä
raakamaidon ja myös lämpökäsiteltyjen raaka-aineiden vastaanotto on
ilman katosta
keräilykaluston säiliöitä ei pestä eikä desinfioida joka tyhjennyksen jälkeen, vaan tämä tehdään kerran vuorokaudessa. Pesu- ja desinfiointitulosten seurantaa ei ole
ei ole desinfiointi- ja pesupaikkaa keräilykalustolle
ei ole todistusaineistoa (asiakirjoja) valmistusprosesseissa käytettävän
veden mikrobiologisesta laadusta
tuotantolaitoksen alueella on havaittu kulkuneuvoja, jotka eivät kuulu
tuotantotoimintaan
laitoksen alue ei aidattu kokonaan, joten ei estetty asiattomien henkilöiden ja eläinten pääsyä alueelle
laitoksen suojavyöhyke on liian kapea (alle 50 m) tai puuttuu (juustojen
kypsyttämö on margariinitehtaan vieressä).

Suosituksia havaittujen epäkohtien poistamiseen:
1. Tulliliiton ja Venäjän eläinlääkinnälliset terveysvaatimukset ja normit saatetaan laitoksen asiantuntijoiden tietoon eri osastoilla (raaka-aineosasto,
valmiiden maitotuotteiden valmistusosasto, valmiiden maitotuotteiden varastointiosasto, laatuosasto ja laboratorio).
2. Asiantuntijat tutustuvat tulliliiton ja Venäjän eläinlääkinnällisiin terveysvaatimuksiin ja normeihin.
3. Laatuosaston johtaja tarkastaa, kuinka hyvin asiantuntijat ovat perehtyneet
tulliliiton ja Venäjän eläinlääkinnällisiin terveysvaatimuksiin ja normeihin.
4. Huolehditaan siitä, että Venäjän vientiin tarkoitettujen tuotteiden valmistusohjeet ovat saatavilla vastuuhenkilöiden työpisteissä.
5. Nimetään laitoksessa asiantuntija, joka vastaa Venäjän vientiin toimitettavien tuotteiden fyysisestä ja asiakirjatarkastuksesta:
- tuotantolaitoksen nimen, numeron, osoitteen tulee vastata Venäjän
toimivaltaisen elimen virallisella verkkosivustolla julkaistussa, kolmansien maiden laitosrekisterissä olevaa nimeä ja numeroa
- tuotteiden tunnistetietojen tulee vastata kaikkien mukana seuraavien
asiakirjojen tietoja, kuluttaja- ja kuljetus-pakkauksissa olevia tietoja (laitoksen nimi, tavaran nimi, valmistuspäivämäärä, merkintä, säilytysolosuhteet);
- toimitettavissa tuotteissa on oltava merkintäetiketit, joissa on valmistusja parasta ennen -päivämäärät
- mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava tiedot toimitettavista tavaroista kaikkine valmistuspäivämäärineen
- toimitettavien tavaroiden kollimärän ja painon on vastattava mukana
seuraavissa asiakirjoissa ilmoitettua kollimäärää ja painoa
- kuljetusajoneuvon käsittelystä ja valmistelusta on oltava asiakirjamuotoinen todiste, että ne on tehty viejämaassa käytössä olevien sääntöjen
mukaisesti
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Menettelyt liha-, kala- ja maitotuotteiden* viennissä Venäjälle ja tulliliittoon; Liite 2
-

Venäjälle menevien tavaroiden toimittamiseen tarkoitetun kuljetusajoneuvon hygieenisen kunnon on oltava tyydyttävä.

6. Raakamaidon tuottajaa/tilaa valmistellaan mahdolliseen vierailuun, jolloin
tarkastetaan, miten tulliliiton vaatimuksia noudatetaan.
7. Varmistetaan, että on asiakirjatodisteet siitä, että Venäjän vientiin tarkoitettujen maitotuotteiden valmistuksessa käytettävä raakamaito sekä sen
saamiseen, kuljetukseen, myyntiin ja hyödyksikäyttöön liittyvät olosuhteet
vastaavat Venäjän ja tulliliiton lainsäädännön vaatimuksia.
8. Tulliliiton vientiin tarkoitetuille valmiille maitotuotteille järjestetään erillinen
säilytyspaikka.
9. Luettelo Venäjän vientiin tarkoitettujen eläinperäisten raaka-aineiden toimittajista vahvistetaan, eläinperäisten raaka-aineiden (kuivat maitotuotteet,
lämpökäsitelty maito muista laitoksista) toimittajalaitosten on oltava tulliliiton kolmansien maiden laitosrekisterissä eikä niille saa olla määrättynä väliaikaisia rajoituksia.
10. Tulliliiton toimivaltaisten elinten asiantuntijoille suunnitellaan tarkastuksenaikainen kulkureitti laitoksessa.

