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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------YLEISTIEDOT ja YLEINEN JÄLJITETTÄVYYS. Tällä taustavärillä olevat taulukot täytetään kaikissa tarkastuskohteissa ja kaikkien tarkastettujen elintarvikkeiden
osalta.
Tällä taustavärillä olevat taulukot täytetään, YLEISTIEDOT ja YLEINEN JÄLJITETTÄVYYS -kohtien lisäksi, silloin kun tarkastetaan naudanlihan pakollisen
merkintäjärjestelmän edellyttämä jäljitettävyys.
Tällä taustavärillä olevat taulukot täytetään, YLEISTIEDOT ja YLEINEN JÄLJITETTÄVYYS -kohtien lisäksi, kun tarkastetaan jäljitettävyys sen mukaan mitä on
säädetty yleisessä elintarvikeasetuksessa (EY) 178/2002 ja Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1337/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai
lähtöpaikan ilmoittamisen osalta.
Asetusta (EU) N:o 1337/2013 sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2015. Sitä ei sovelleta lihaan, joka on saatettu laillisesti unionin markkinoille
ennen 1 päivää huhtikuuta 2015, niin kauan kuin tällaista lihaa on varastossa.
Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tällä taustavärillä olevat taulukot täytetään, YLEISTIEDOT ja YLEINEN JÄLJITETTÄVYYS -kohtien lisäksi, silloin kun tarkastetaan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
edellyttämä, yhteisön vesialueilla merestä saatujen kalastus- tai vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Tarkastuksen suorittaja ja
virkanimike:

Päivämäärä:

Valvontayksikkö:

Jäljitettävyysprojektin osalta
kohteessa käytetty aika:

Sähköpostiosoite:

Jäljitettävyystarkastukseen
(3 tuotetta) käytetty aika:

Puhelinnumero:

Tarkastuksessa läsnä:

Muut mahdolliset tiedot:

AVI:
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TARKASTUSLOMAKE.
YRITYKSEN TIEDOT
Yrityksen nimi ja
Y-tunnus:

Osoite:

Yhteyshenkilön nimi:

Toimenkuva:

Yhteystiedot (puhelin ja
sähköpostiosoite):
Pääasiallisin
toimintaluokka (KUTI 1):
Toimintatyyppi (KUTI 1):

Toimijan keskeiset
tuoteryhmät
ja
muut mahdolliset
lisätiedot:

Tarkastuskohteen
tarkastushistoria
jäljitettävyyden
osalta.
Kerro pääpiirteittäin,
minkälaisia puutteita
on mahdollisesti
havaittu aikaisemmin
ja mikä on
kuntavalvonnan
yleiskäsitys
toimijasta.
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JÄLJITETTÄVYYSPROJEKTI 2015
TARKASTUSLOMAKE.
1. JÄLJITETTÄVYYSVELVOITTEISIIN LIITTYVÄN TOIMINNAN YLEISARVIOINTI
Arvio
Yrityksellä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma.

Kyllä

pvm:
Osittain

Lisätietoja
Ei

Kirjalliseen omavalvontasuunnitelmaan sisältyy
jäljitettävyys.

Kyllä

Ei

Yrityksessä on nimetty tuoteturvallisuuden ja/tai laadun- tai
muu vastaava vastuuhenkilö.

Kyllä

Yrityksellä on voimassaoleva, sertifioitu tuoteturvallisuusja/tai laatujärjestelmä, johon sisältyy sisäinen jäljitettävyys.

Kyllä

Yritys seuraa ja/tai saa tietoa mahdollisista jäljitettävyyteen
liittyvistä säädösmuutoksista. Jos, niin miten?

Kyllä

Osittain

Ei

Tarkastuskohteessa on kohteen edustajan mukaan
käytössä sisäisen jäljitettävyyden järjestelmä.

Kyllä

Osittain

Ei

Varsinaista sisäisen jäljitettävyyden järjestelmää ei ole,
mutta toimija pystyy oman käsityksensä mukaan
yhdistämään saapuneet ja lähteneet erät "riittävällä
tarkkuudella".

Kyllä

Osittain

Ei

Dokumentoinnit hoidetaan valtaosin sähköisen järjestelmän
avulla.

Kyllä

Osittain

Ei

Tarkastuskohteessa on käytössä sähköinen
tuotannonohjausjärjestelmä, johon sisältyy jäljitettävyyden
hallinta.

Kyllä

Osittain

Ei

Tarkastuskohteessa on käytössä sähköinen
tuotannonohjausjärjestelmä, mutta jäljitettävyyden hallinta
toteutetaan muulla tavoin.

Kyllä

Osittain

Ei

Tarkastuskohteessa on jäljitettävyyden dokumentit
järjestelmällisesti yhdessä paikassa saatavilla.

Kyllä

Osittain

Ei

Ei
pvm:

Ei

Mikä?

Mihin yrityksen jäljitettävyysjärjestelmä perustuu ja
minkälaisilla välineillä sitä toteutetaan?
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JÄLJITETTÄVYYSPROJEKTI 2015
TARKASTUSLOMAKE.
2. JÄLJITETTÄVYYSTARKASTUS
Tarkastetaan jäljitettävyys; kolme elintarviketta / toimija, toiminnan laajuudesta riippumatta.

ELINTARVIKE 1
a) elintarvikkeen tunniste

a)

b) elintarvikkeen kuvaus tai elintarvikkeen
nimi

b)

c) elintarvikkeen kaupallinen nimi

c)

Valitse a, b, c tai d ja kuvaile lyhyesti, miten jäljitettävyys tarkastettiin:
a) valittiin toimijan valmistama ja pakkaama tuote ja tarkastettiin siihen käytettyjen raakaaineiden jäljitettävyys

b) valittiin toimijalle toimitettu raaka-aine-erä ja tarkastettiin, mihin raaka-aine-erästä on
raaka-ainetta käytetty & miten erää on mahdollisesti jaettu ja mihin lopputuotteet, joihin
kyseisen toimituserän raaka-ainetta on käytetty, on toimitettu

c) valittiin keskeneräinen tuote (valmistusprosessista) ja tarkastettiin siihen käytettyjen
raaka-aineiden jäljitettävyys
d) valittiin prosessissa käytössä oleva raaka-aine ja tarkastettiin sen saapumistiedot ja
mihin kyseistä raaka-aine-erää on käytetty ja jos sitä on edelleen varastossa jäljellä, miten
se on merkitty ja paljonko sitä on jäljellä.
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JÄLJITETTÄVYYSPROJEKTI 2015
TARKASTUSLOMAKE.

ELINTARVIKE 1
Arviointiasteikko: A = toiminta on vaatimusten mukaista, B = pieniä epäkohtia, C = määräajassa korjattavia epäkohtia, D = välittömästi korjattavia epäkohtia
Jäljitettävyys
Elintarvikkeen tunnistetiedot, kuvaus tai elintarvikkeen nimi sekä
elintarvikkeen kaupallinen nimi ovat selkeästi löydettävissä
(Kaikkia em. ei tarvitse aina olla - suhtaudu tapauksen mukaan.)
Arvioi seuraavien tietojen kirjauksen toteutuminen:
toimittajan nimi ja osoite ja tarkka kuvaus elintarvikkeesta
asiakkaan nimi ja osoite ja tarkka kuvaus elintarvikkeesta
liiketoimen / toimituksen päivämäärä ja tarvittaessa
ajankohta
erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite
tapauksen mukaan tilavuus tai laatu

Arvio

Lisätietoja

A

B

C

D

A

B

C

D

Sisäisen jäljitettävyyden yksityiskohtaisuuden tason arviointi.
(Tämän kohdan täyttäminen harkinnanvaraista ja
vapaaehtoista.)
Mitä jäljitettävyyden mahdollistavia välineitä tähän kyseiseen
jäljittämiseen käytettiin?
Esim. etiketöinnit tai muut liitetyt merkinnät, lähetyslista,
erätunnisteet, omavalvonnan kirjanpito, varastokirjanpito,
mahdolliset muut yhdistävät linkit?
Tärkeää on se, että pystytään toimittamaan tietoja, eikä se, missä
muodossa tiedot säilytetään.

Kuinka monta raaka-ainetta tai erillistä tietoa oli tarpeen jäljittää
ja selvittää, jotta jäljitettävyydestä vakuututtiin kyseisen tuotteen
kohdalla? Anna myös lyhyt kuvaus raaka-aineista tai erillisistä
tiedoista.
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JÄLJITETTÄVYYSPROJEKTI 2015
TARKASTUSLOMAKE.
Jäljitettävyystiedon saatavuuteen tarvittava aika?

Oliko kaikki tarvittava jäljitettävyystieto saatavilla
tarkastuskäynnin aikana?
Jäljitettävyystiedot olisi järjestettävä riittävän hyvin niin, että ne ovat
pyydettäessä käytettävissä viivästyttämättä kohtuuttomasti asetuksen
(EY) 178/2002 19 artiklan mukaisten vaatimusten täyttämistä.

Jos kaikki tarvittava jäljitettävyystieto ei ollut saatavilla
tarkastuskäynnin aikana, saatiinko kaikki tieto, miten ja missä
ajassa?
Kuvaile vapaasti muutenkin tiedon saatavuutta ja mahdollisia
puutteita.

Onko toimijan jäljitettävyysjärjestelmä suunniteltu niin, että sillä
pystytään seuraamaan tuotteiden fyysistä virtaa?
Jäljittäminen säilytettyjen laskujen avulla ei lähtökohtaisesti ole riittävää.

ELINTARVIKE 1
Naudanlihan pakollisen merkintäjärjestelmän edellyttämä
jäljitettävyys (Oiva- arviointiohje 16.2 Naudanlihan
merkitseminen ja jäljitettävyys).

Arvio

Lisätietoja

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Toimijajäljitettävyys; naudanliha on eräkohtaisesti jäljitettävissä.
Sisäinen jäljitettävyys; naudanliha on asianmukaisesti merkitty
ja se on eräkohtaisesti jäljitettävissä niihin eriin, joista se on
peräisin.
Erätunnus on asianmukaisesti käytössä.

Toimijalla on kirjanpito vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai
myydystä naudanlihasta sisältäen sen määrän ja merkinnät.
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ELINTARVIKE 1
Jäljitettävyys sen mukaan mitä on säädetty yleisessä
elintarvikeasetuksessa (EY) 178/2002 ja Komission
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1337/2013 Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011
soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn
sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan
alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta.

Arvio

Lisätietoja

Määritelmiä:
Asetus (EU) 1337/2014 2 artikla 2. momentti:
b) ’erällä’ asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä XI lueteltuihin yhdistetyn nimikkeistön koodeihin kuuluvaa yhdestä lajista peräisin olevaa luullista tai luutonta, myös leikattua
tai jauhettua lihaa, joka on leikattu, jauhettu tai pakattu käytännöllisesti katsoen samanlaisissa olosuhteissa.
Asetus (EU) 1337/2014 4 artikla 2. momentti:
2. Erän koko ei voi olla suurempi kuin yhden laitoksen yhden päivän tuotanto.
Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai
vuohenlihan ja siipikarjan lihan etiketissä on alkuperämerkintä.
Asetus (EU) 1337/2014 5 artikla 1. momentti a-kohta ja
2. momentti
Etiketillä tarkoitetaan tässä lopulliselle kuluttajalle tai
suurtalouksille toimitettavaksi tarkoitetun lihan etikettiä.
Asetus (EU) 1337/2014 5 artikla 1. momentti

A

B

C

D

Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai
vuohenlihan ja siipikarjan lihan etiketissä on lihan yksilöivän
erän koodi.
Asetus (EU) 1337/2014 5 artikla 1. momentti c-kohta ja
2. momentti b-kohta

A

B

C

D

A

B

C

D

Etiketillä tarkoitetaan tässä lopulliselle kuluttajalle tai
suurtalouksille toimitettavaksi tarkoitetun lihan etikettiä.
Asetus (EU) 1337/2014 5 artikla 1. momentti
Toimijalla on käytössä tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.
Asetus (EU) 1337/2014 3 artikla 1. momentti

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ● Valvontaosasto ● Tuoteturvallisuusyksikkö ● Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI ● Puh. 029 530 0400 ● www.evira.fi ● etunimi.sukunimi@evira.fi

JÄLJITETTÄVYYSPROJEKTI 2015
TARKASTUSLOMAKE.
Toimija kirjaa ja varmistaa saapumisten ja lähtöjen
vastaavuuden
Asetus (EU) 1337/2014 3 artikla 3. momentti

A

B

C

D

Erätunnus on asianmukaisesti käytössä.
Asetus (EU) 1337/2014 3 artikla 2. momentti b-kohta

A

B

C

D

Elintarvikkeen jäljitettävyystarkastuksen perusteella: Toimija
pystyy vastaamaan ja osoittamaan, että saapuneen lihan
alkuperä ja seuraavan vaiheen toimijalle toimitetut tiedot lihan
alkuperästä vastaavat toisiaan.

A

B

C

D

Elintarvikkeen jäljitettävyystarkastuksen perusteella: Toimija
pystyy vastaamaan ja osoittamaan, että saapuneen lihan
alkuperä ja lopulliselle kuluttajalle tai suurtalouksille
toimitettavaksi tarkoitetun lihan alkuperä vastaavat toisiaan.

A

B

C

D

ELINTARVIKE 1
EU:n yhteisen kalastuspolitiikan edellyttämä, yhteisön
vesialueilla merestä saatujen kalastus- tai
vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys. (Oiva- arviointiohje 16.3
Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys.)

Arvio

Lisätietoja

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Toimijajäljitettävyys; toimittaja ja minne toimitettu.

Pyyntierän tiedot.
Erää koskevat tiedot ovat saatavilla niin, että toimivaltainen
viranomainen voi tutustua niihin milloin tahansa.
Sisäinen jäljitettävyys.
Mikäli toimija yhdistää tai jakaa erän osiin, on erämuodostus ja
jakaminen dokumentoitava.
Erään/eriin on liitetty koodi tai vastaava merkintä.
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ELINTARVIKE 1
Arviointiasteikko kokonaisarvioinnissa:
A = toiminta on vaatimusten mukaista.
B = pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
C = epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
D = epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava

välittömästi.
Arviointiasteikko: A = toiminta on vaatimusten mukaista, B = pieniä epäkohtia, C = määräajassa korjattavia epäkohtia, D = välittömästi korjattavia epäkohtia
Tämä kokonaisarvio täytetään silloin, kun on tarkastettu asetukseen (EY) 178/2002 perustuen "yleinen jäljitettävyys" (Oiva- arviointiohje 16.1 Elintarvikkeiden
jäljitettävyys).
KOKONAISARVIO TARKASTUKSEN KOHTEENA OLLEELLE ELINTARVIKKEELLE 1:
Tarkastukseen perustuva arvostelu siitä, onko toimijalla
A
B
C
käytössään asetuksen (EY) 178/2002 18 artiklan
edellyttämät järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla se voi
toimittaa jäljitettävyystiedot pyynnöstä toimivaltaisille
viranomaisille.
Jäljitettävyysjärjestelmä on hyvä, kun siitä saadaan tarkkoja
tietoja nopeasti.

D

ELINTARVIKE 1
Arviointiasteikko: A = toiminta on vaatimusten mukaista, B = pieniä epäkohtia, C = määräajassa korjattavia epäkohtia, D = välittömästi korjattavia epäkohtia
Tämä kokonaisarvio täytetään silloin, kun on tarkastettu naudanlihan pakollisen merkintäjärjestelmän edellyttämä jäljitettävyys (Oiva- arviointiohje 16.2
Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys).
KOKONAISARVIO TARKASTUKSEN KOHTEENA OLLEELLE ELINTARVIKKEELLE 1:
Naudanliha on käsittelyn, tuotannon tai valmistuksen
A
B
C
kaikissa vaiheissa, eräkohtaisesti, jäljitettävissä niihin
toimijoihin, jotka ovat sen toimittaneet ja niihin toimijoihin,
joille se on toimitettu. Naudanliha on asianmukaisesti
merkitty ja se on eräkohtaisesti jäljitettävissä niihin eriin,
joista se on peräisin. Toimijalla on kirjanpito
vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai myydystä
naudanlihasta sisältäen sen määrän ja merkinnät.
Erätunnus on asianmukaisesti käytössä.

D
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ELINTARVIKE 1
Arviointiasteikko: A = toiminta on vaatimusten mukaista, B = pieniä epäkohtia, C = määräajassa korjattavia epäkohtia, D = välittömästi korjattavia epäkohtia
Tämä kokonaisarvio täytetään silloin, kun on tarkastettu jäljitettävyys sen mukaan mitä on säädetty yleisessä elintarvikeasetuksessa (EY) 178/2002 ja Komission
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1337/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai
jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta.
KOKONAISARVIO TARKASTUKSEN KOHTEENA OLLEELLE ELINTARVIKKEELLE 1:
Toimijalla on käytössään asetuksen (EY) 178/2002
A
B
C
18 artiklan edellyttämät järjestelmät ja menettelyt, joiden
avulla se voi toimittaa jäljitettävyystiedot pyynnöstä
toimivaltaisille viranomaisille.
Toimijalla on käytössä asetuksen (EU) 1337/2014 1 artiklan
mukainen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, jota se
käyttää 1 artiklassa tarkoitetun lihan jokaisessa tuotanto- ja
jakeluvaiheessa. Toimija täyttää asetuksen (EU) 1337/2014
velvoitteet (alkuperämerkintä, erämerkintä, jäljitettävyys,
kirjaukset).

D

ELINTARVIKE 1
Arviointiasteikko: A = toiminta on vaatimusten mukaista, B = pieniä epäkohtia, C = määräajassa korjattavia epäkohtia, D = välittömästi korjattavia epäkohtia
Tämä kokonaisarvio täytetään silloin, kun on tarkastettu raaka-aine tai tuote, jonka jäljitettävyysvaatimuksiin kuuluu EU:n yhteisen kalastuspolitiikan edellyttämä,
yhteisön vesialueilla merestä saatujen kalastus- tai vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys (Oiva- arviointiohje 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden
jäljitettävyys).
KOKONAISARVIO TARKASTUKSEN KOHTEENA OLLEELLE ELINTARVIKKEELLE 1:
- Toimija pystyy yksilöimään kalastus- ja
A
B
C
vesiviljelytuotteiden välittömät toimittajat ja ostajat
(poislukien lopulliset kuluttajat).
- Erää koskevat tiedot ovat saatavilla niin, että
toimivaltainen viranomainen voi tutustua niihin milloin
tahansa.
- Erään on kiinnitetty koodi- tai vastaava merkintä, jonka
perusteella erä on yhdistettävissä erää koskeviin tietoihin.
- Sisäinen jäljitettävyys toimii.

D
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TOIMIJAN NEUVONTA MAHDOLLISIIN EPÄKOHTIIN LIITTYVISSÄ VAATIMUKSISSA
Toimijan neuvonta:

Toimijan neuvonta mahdollisiin havaittuihin epäkohtiin liittyvissä
vaatimuksissa.
Mitä asioita nostit esille ja minkälaista tietoa annoit?
(Esim. jokin Eviran ohje, jokin säädöksen artikla, www-sivu,
ohjeistusta dokumenttien säilytykseen?)
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Tarkastuksen tulokset
Jäljitettävyystarkastuksen (3 elintarviketta) kokonaisarviointi
Annetaan kolmen elintarvikkeen tarkastuksen perusteella arvosana jäljitettävyyden määräystenmukaisuudelle. Arvosana siirretään KUTI-valvontatietojärjestelmään.
Arviointiasteikko kokonaisarvioinnissa:
A = toiminta on vaatimusten mukaista.
B = pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
C = epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
D = epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava
välittömästi.

A

B

C

D

Toimenpiteet tarkastuksen johdosta:
Ei toimenpiteitä
Neuvonta/ohjaus
Kirjallinen kehotus
Hallinnollinen pakkokeino, mikä?
Muuta

Määräaika korjauksille (päivämäärä):

mennessä

Korjaukset tarkistettu/arvioitu tarkistusajankohta
Aika ja paikka

Tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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MUUT ASIAT
Tekikö valvoja samalla käynnillä myös suunnitelman mukaisen tarkastuksen/tarkastuksia? Mitä?

Tarkastuskäynnin kulku (vain merkitykselliset asiat) ja havainnot:

Mahdolliset muut esilletulleet asiat. Kirjaa tähän vapaasti asioita, joita haluat tuoda esille:
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YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA JÄLJITETTÄVYYSVALVONNASTA
Kehitysnäkemyksiä ja -ehdotuksia jäljitettävyysvalvontaan:

Miten arvioit yritysten toimintaa (suhtautuminen ja konkreettinen toteuma) jäljitettävyyteen panostamisen osalta yleisesti?

Jos mahdollisten uusien asetusten myötä yrityksille tulee lisää jäljitettävyyteen liittyviä velvoitteita, mikä olisi mielestäsi paras tapa siirtää tietoa velvoitteista
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin? (Esim. sidosryhmien kautta, koulutustapahtumina, tiedotteina, Eviran ohjeina, jollain muulla tavalla?)

Minkälaista tietoa, koulutusta tai lisäosaamista kaipaisit

a) itsellesi b) valvojille ylipäätään jäljitettävyysvalvonnan osalta?

Minkälaista tietoa, koulutusta tai lisäosaamista suosittelisit tai kaipaisit toimijoille jäljitettävyyden hallinnan osalta?
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