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VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN
Sivutuotealan laitosten hyväksyminen ja valvonta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (sivutuoteasetus) ja
sen 4.3.2011 korvanneet asetukset (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 edellyttävät, että sivutuotteita käsittelevillä, varastoivilla ja hävittävillä laitoksilla on oltava
toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai rekisteröinti. Lisäksi viranomaisen on
säännöllisin väliajoin suoritettava tarkastuksia ja valvontaa näissä laitoksissa. Valvontaviranomaiset
on
määrätty
laitostyyppikohtaisesti
MMM:n
asetuksessa
N:o 850/2005. Kyseinen asetus oli voimassa vuoden 2011 loppuun, minkä jälkeen se
korvattiin MMM:n asetuksella N:o 1193/2011. Lannoitevalmisteita valmistavien laitosten hyväksyminen ja valvonta määritellään lannoitevalmistelaissa (539/2006).
Elintarvikealan laitokset ovat sivutuoteasetuksen mukaisia sivutuotteiden valmistusketjun lähtöpisteitä, mutta eivät sivutuoteasetuksen tarkoittamia, sivutuoteasetuksen
mukaisia laitoksia. Sivutuoteasetuksen noudattamisen valvonnasta vastaa elintarvikehuoneistoissa ja –laitoksissa elintarvikevalvonnasta vastaava viranomainen.
Laitosten hyväksyntä ja valvonta
Kunnan- ja läänineläinlääkäreiden sekä tarkastuseläinlääkäreiden suorittama hyväksyntä ja valvonta
Vuoden 2011 lopussa kunnan- ja läänineläinlääkäreiden hyväksymiä sivutuotealan
laitoksia oli 203 kpl. Vuoden aikana hyväksyttiin 24 uutta sivutuotelaitosta. Eniten hyväksyttiin poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksia (18 kpl). Valtaosa näistä oli tilakohtaisia
pienen kapasiteetin laitoksia, joiden tarkoituksena oli hävittää tilalla kuollutta siipikarjaa. Väliasteen laitoksia hyväksyttiin 4 kpl. Kolme laitosta varastoi luokan 3 kaupan
entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita ennen niiden kuljetusta hävitettäväksi tai hyödynnettäväksi. Yksi laitos varastoi ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin
raaka-aineeksi tarkoitettuja luokan 3 vuotia ja nahkoja. Yhdellä aiemmin hyväksytyistä väliasteen laitoksista ei ollut toimintaa vuonna 2011. Yksi tilarehustamo hyväksyttiin ja yksi lopetti toimintansa. Lisäksi hyväksyttiin yksi tekninen laitos, joka jatkokäsittelee poron koipia. Yksi teknisten tuotteiden varastointilaitos lopetti toimintansa vuonna 2011. Taulukossa 1 on esitetty toimivien sivutuotealan laitosten määrät vuosina
2009 - 2011 sekä vuonna 2011 hyväksyttyjen laitosten määrät.
Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön suorittama hyväksyntä ja valvonta
Evira valvoo eläimistä saatavia sivutuotteita luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitosten, lemmikkieläinten ruokia valmistavien laitosten, turkiseläimille rehua valmistavien laitosten
(keräyskeskukset, rehusekoittamot), varastointilaitosten, lannoitteita ja maanparannusaineita valmistavien laitosten sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetusten
osalta. Luokan 2 laitoksiin kuuluvat myös turkiseläinruhoja käsittelevät laitokset. Luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitoksilta sekä lemmikkieläinten ruokia valmistavilta laitoksilta
edellytetään hyväksyntää ja keräyskeskuksilta sekä rehusekoittamoilta rekisteröintiä.
Evira valvoo hyväksymiään ja rekisteröimiään laitoksia riskiperusteisesti vuosittaisen
valvontasuunnitelmansa mukaisesti.
Evira valvoo myös kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevaa ruokajätettä käsitteleviä toimijoita. Näitä toimijoita ovat ruokajätehuollosta satamissa, lentokentillä ja varikoilla vastaavat tahot, jätteen keräily- ja kuljetusliikkeet sekä kaatopaikat ja polttolaitokset. Näiden toimijoiden tarkastuksia suunniteltiin tehtäväksi 10 kappaletta, mutta
nämä valvonnat eivät käytännössä toteutuneet.
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Evira hyväksyi tai rekisteröi 6 uutta sivutuotealan laitosta, joista yksi oli käsittelylaitos,
neljä lemmikkieläinten ruokia valmistavaa laitosta ja yksi keräyskeskus. Lisäksi hyväksyttiin 10 uutta lannoitevalmisteita valmistavaa laitosta. Näistä viisi laitosta hyväksyttiin kansallisin vaatimuksin ja yksi laitos validointimenettelyn mukaisesti.
Hyväksyttyjä ja rekisteröityjä laitoksia tarkastetaan vuosittaisen suunnitelman mukaisesti. Eviran vuodelle 2011 suunnitellut sivutuotealan laitosten tarkastukset toteutuivat suunnitellusti. Uusia lemmikkieläinten ruokia valmistavia laitoksia hyväksyttiin neljä kappaletta, mikä lähes kaksinkertaisti näihin laitoksiin suunniteltujen tarkastusten
määrän.
Lannoitevalmistealan laitoksia tarkastettiin vuonna 2011 yhteensä 25 laitosta. Näistä
13 tarkastusta koski hyväksyttyjä laitoksia ja 12 tarkastusta liittyi laitoshyväksyntäkäsittelyyn. Uusia lannoitevalmistealan laitoksia hyväksyttiin yhteensä 10 vuonna 2011.
Taulukko 1. Hyväksyttyjen laitosten määrä.
Laitos

Määrä 2009
Määrä 2010
2011 hyväksyttiin Määrä 2011
lopussa (kpl) lopussa (kpl) (kpl)
lopussa (kpl)

Polttolaitos
Tekninen laitos
Tilarehustamo
Teknisten tuotteiden
varastointilaitos
Väliasteen laitos
Käsittelylaitos

75
25
47

93
27
47

18
1
1

112
28
47

5

5

0

4

6

8

4
0

12
9

4

25

0
2

11
21

1

14

10

63

41

346

Lemmikkieläinten ruokia valmistava laitos
Turkisrehusekoittamo
Keräyskeskus
Rehujen varastointilaitos (sivutuote)
Lannoitevalmistealan
laitos
Yhteensä

158

180

Taulukossa 2 on esitetty laitostyyppikohtaisesti lainsäädännön (MMM 850/2005)
edellyttämien ja toteutuneiden tarkastusten määrät. Tarkastuskohteet on eritelty valvontaviranomaisittain. Lisäksi samassa taulukossa on esitetty Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön tekemät tarkastukset (suunnitellut ja hyväksymistarkastukset).
Taulukko 2. Sivutuotelaitosten tarkastukset 2009 - 2011.
Kunnaneläinlääkärin tarkastettavat laitokset
Polttolaitos
Tekninen laitos
Tekn.varastointilaitos
Tilarehustamo
Luokan 3 käsittelylaitos
Lemmikkiel. ruokia valm.
laitos
Turkisrehusekoittamo

Asetuksen edellyttäToteutuneet
Toteutuma %
mät (kpl)
(kpl)
2009
2010
2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
43
13
4
48

71
16
5
43

83
18
4
46
2
20
11

24
8
1
34

39
11
1
26

38
6
1
12
1
5
4

56
62
25
71

55
69
20
60

46
33
25
26
50
25
36
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Keräyskeskus (ei teur. yht.)
Yhteensä:

108

135

L
aLäänineläinlääkärin tarkastettavat laitokset
4
6
iPolttolaitos
0
0
nTekninen laitos
sVäliasteen laitos
5
6
äLuokan 1 käsittelylaitos
äLuokan 2 käsittelylaitos
d
9
12
äYhteensä:
n
nTarkastuseläinlääkärin tarkastettavat laitokset
öKeräyskeskus (teur. yht.)
nTeurastamot (suuret)
Yhteensä:

5
189

12
1
9
1
5
28

67

77

3
0
2

6
0
6

5

10

15
19
34

0
67

7
0
4
1
5
17

62

57

75
100
40

100
100
100

56

100

9
16
25

0
35

58
0
44
100
100
61

60
84
74

m
u
Kaikki yhteensä:
251
109
43
k
aEviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön tekemät tarkastukset, valvontasuunnitelman
iperusteella
s
Toteutuneet
Toteuma %
Suunnitellut (kpl)
e
(kpl)
s
2010
2011
2010 2011
2010 2011
t
Käsittelylaitos
6
10
6
10
100 100
a
Lemmikkiel. ruokia valm.
laitos
k
Turkisrehusekoittamo
u
nKeräyskeskus
nRehujen varastointilaitos
aLannoitevalmistealan laintokset
-Yhteensä

1

6

6

10

600

167

5
5

4
8

6
6

4
8

120
120

100
100

10

4

7

4

70

100

27

28

9
40

25
51

202

113

Kunnan-, läänin- ja tarkastuseläinlääkäreiden suorittamasta laitosvalvonnasta toteutui
43 %. Lainsäädännön mukaisista 251 tarkastuksesta toteutui 109.
Polttolaitosten, teknisten laitosten, teknisten varastointilaitosten, tilarehustamojen ja
väliasteen laitosten tarkastuksista toteutui 41 %, mikä on 23 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010. Näiden laitosten valvonnat toteutuivat parhaiten EteläSuomen aluehallintoviraston alueella, missä tarkastettiin 83 % ennalta määrätyistä
laitoksista. Vähiten tarkastuksia tehtiin Itä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen (Vaasa)
aluehallintovirastojen alueilla, joilla tarkastusmäärä jäi n. 25 %:iin. Myös muiden
aluehallintovirastojen alueilla tarkastusprosentti pieneni aiempiin vuosiin verrattuna.
Vähiten tarkastettiin teknisiä varastointilaitoksia (25 %) ja tilarehustamoita (26 %). Tilarehustamoiden tarkastaminen aleni 35 % -yksikköä vuodesta 2010. Eniten tarkastettiin väliasteen laitoksia (78 %) ja polttolaitoksia (47 %).
Evira huolehtii elintarvikevalvonnasta teurastamoissa vuosisuunnitelmansa mukaisesti. Vuonna 2011 (1.9.2011 saakka) Eviran tarkastuseläinlääkäreiden valvonnassa
oli 19 teurastamoa, joista tarkastuskertomukset saatiin 16 teurastamolta. Tarkastuseläinlääkäreiden on lainsäädännön mukaisesti vähintään kerran vuodessa tarkastettava valvomansa teurastamon yhteydessä oleva keräyskeskus. Vuonna 2011 tällaisia keräyskeskuksia oli 15 kpl. Tarkastuskertomuksia toimitettiin Eviralle 9 kappaletta, mutta kaksi näistä tuli samasta laitoksesta.
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Kunnan- ja läänineläinlääkäreille kuuluva muu sivutuotevalvonta
Sivutuotteiden hautaamalla hävittämisen valvonta ja valvonnan toteutuminen
Kokonaisten nautojen, lampaiden ja vuohien raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden, teurastuspaikoista, pienimuotoisista leikkaamoista peräisin olevien luokan 2 ja 3
teurassivutuotteiden sekä tiettyjen muiden MMMa 1374/2004 4 §:n mukaisten sivutuotteiden hautaaminen on sallittu ns. syrjäisillä alueilla. Toimijan on etukäteen ilmoitettava paikalliselle kunnaneläinlääkärille hautausaikeesta. Kunnaneläinlääkärin on
valvottava alueellaan, että hän saa edellä mainitut ilmoitukset. Tarvittaessa kunnaneläinlääkärin on valvottava toimijoiden hautauksista pitämää kirjanpitoa ja tarkistettava haudattava sivutuote, hautauspaikka ja käytettävät välineet saamiensa ilmoitusten
perusteella. Kunnaneläinlääkärin on pidettävä luetteloa ilmoituksista ja lähetettävä
niistä yhteenveto tiedoksi läänineläinlääkärille vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Läänineläinlääkärin on valvottava, että sivutuotteita haudataan vain syrjäisillä
alueilla. Koosteet kuntien vuosiyhteenvedoista toimitetaan alehallintovirastoista Eviraan helmikuun loppuun mennessä. MMMa 1374/2004 oli voimassa vuoden 2011
loppuun, minkä jälkeen se korvattiin MMM:n asetuksella N:o 1193/2011. Uudessa
asetuksessa edellä kuvattu hautausten ilmoitus- ja raportointivelvollisuus on poistettu.
Valvonnan toteutuminen
Tietoja raatojen ja kotiteurastusjätteiden hautauksesta v. 2011 ei ole saatavilla, sillä
niistä raportoitiin vain kahdesta aluehallintovirastosta. Yleisesti näyttää siltä, että vain
murto-osa sivutuotteiden hautaamisesta ilmoitetaan kunnaneläinlääkärille.
Käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö eräiden eläinten ruokintaan - valvonta ja
sen toteutuminen
Toimijan on tehtävä aloitusilmoitus käsittelemättömien sivutuotteiden käytöstä sivutuoteasetuksen 23 artiklan (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan) mukaisten eläinten ruokintaan sen alueen kunnaneläinlääkärille, jonka alueella sivutuotteita tullaan käyttämään. Kun kyseessä on luonnonvaraisten eläinten ruokinta (haaskakäyttö), aloitusilmoitus on tehtävä vuosittain. Kunnaneläinlääkäreillä on ollut mahdollisuus syöttää
aloitusilmoituksen tiedot 20.10.2010 alkaen eläinten pitopaikkarekisterin osana toimivaan haaskarekisteriin. Lisäksi luonnoneläinten ruokinnan osalta jokaisesta käyttökerrasta on ilmoitettava sivutuotteiden keräyskunnan ja käyttökunnan kunnaneläinlääkärille ennen kuin sivutuotteita viedään haaskapaikoille. Kunnaneläinlääkärin tulee
kieltää sivutuotteiden käyttö, mikäli aineksessa on tautiriski tai lääkejäämiä. Kunnaneläinlääkärin, jonka toimialueelta sivutuotteet kerätään, on tarvittaessa tarkastettava
sivutuotteet ennen niiden käyttöä. Kunnaneläinlääkärin tulee lisäksi tehdä tarpeen
mukaan tarkastuskäyntejä paikkoihin, joissa sivutuotteita käytetään. Valvontaviranomaisella on lisäksi velvollisuus seurata alueen karhun kaatolupien käyttöä, jotta luokan 2 ainesta ei käytetä ruokinnassa karhun metsästyksen ollessa käynnissä alueella. Viimeksi mainittu velvoite sekä lääkejäämiä sisältävien raatojen käyttökielto tuli
voimaan 26.6.2009 (MMMa 434/2009).
Valvonnan toteutuminen
Kolme aluehallintovirastoa raportoi luonnonvaraisten eläinten ruokinnasta kunnissa
vuonna 2011. Haaskapaikkarekisterin mukaan Suomessa oli 126 haaskatoimijaa, joilla oli yhteensä 143 haaskaruokintapaikkaa. Toimintaa harjoitettiin 54 kunnan alueella.
Eniten haaskapaikkoja on Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastojen alueilla. Valtaosa haaskapaikoista on toiminnassa karhujen kuvausta ja katselua varten.
Ammattimainen ja laajamittainen luontokuvaus- ja katselutoiminta on keskittynyt itäiseen Suomeen.
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Vain Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta on tullut raportteja haaskapaikkatarkastuksista. Niiden mukaan tarkastuksia oli tehty vuonna 2011 kuuteen haaskaruokintapaikkaan. Näissä tarkastuksissa toiminta todettiin pääasiassa asianmukaiseksi. Tarkastusten yhteydessä toimijoita muistutettiin haaskapaikan siivoamisesta sekä luokkaan 2 kuuluvan aineksen käyttökiellosta ruokinnassa karhunmetsästyksen aikana.
Haaskapaikkojen tehostunut valvonta on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan lisännyt toimijoiden rekisteröitymistä haaskapaikkarekisteriin. Resurssipula näkyy myös siinä, ettei uusia toimijoita ole voitu tarkastaa suunnitelmien mukaisesti.
BSE-näytteenotto luokan 1 käsittelylaitoksessa, valvonta ja sen toteutuminen
Luokan 1 käsittelylaitoksen BSE-näytteenottoa valvovan kunnaneläinlääkärin on huolehdittava, että kaikista laitokseen toimitetuista yli 48 kk ikäisistä itsestään kuolleista
tai lopetetuista nautaeläimistä ja yli 18 kk ikäisistä lampaista ja vuohista lähetetään
näyte Eviraan tutkittavaksi. Kunnaneläinlääkäri vastaa näytteenoton säännöstenmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Fyysisen näytteenoton suorittavat kunnaneläinlääkärin kouluttamat käsittelylaitoksen työntekijät. Kunnaneläinlääkäri raportoi kuukausittain Eviraan suorittamistaan valvontakäynneistä, otetuista näytemääristä sekä tapauksista, joissa näytettä ei jostain syystä saatu.
Käsittelylaitokseen tuli vuonna 2011 laitosta valvovan eläinlääkärin kuukausiraporttien mukaan 12 511 kpl yli 48 kk ikäistä nautaa (vuonna 2010 määrä oli 12 340 kpl).
Näyte saatiin otettua n. 95 %:sta raatoja. Ne raadot, joista näytettä ei saatu, olivat
pääosin pahoin tulipaloissa tuhoutuneita tai eläinsuojelutapausten yhteydessä löydettyjä pilaantuneita raatoja. Kesäaikana oli myös pahoin pilaantuneita raatoja, joista
näytettä ei pystytty ottamaan. Yli 18 kk ikäisten lampaiden ja vuohien raatoja tuli käsittelylaitokseen yhteensä 1619 kpl. Näyte saatiin otettua 89 %:sta raatoja.
Sivutuotteiden tuonti ja vienti
Sivutuotteille myönnettiin tuontilupia vuonna 2011 yhteensä 19 kappaletta: 8 kpl teurastuksen kalasivutuotteille, 9 kpl teurastuksen sivutuotteille (nisäkkäät ja linnut) ja 2
kpl tutkimustarkoitukseen. Tuojaksi rekisteröitiin yhteensä 35 toimijaa ja viejäksi 10
toimijaa. Tuontirekisteröinnit koskivat hydrolysoitua höyhenjauhoa, verituotteita, kalajauhoa, -öljyä ja –proteiinimassaa, teurassivutuotteita lemmikkieläinten ruoaksi, höyheniä, nahkoja ja vuotia, renderöityä eläinrasvaa, munatuotteita, käsiteltyä eläinvalkuaista ja lannoitevalmisteita. Vientirekisteröinnit koskivat teurastuksen kalasivutuotteita, höyheniä, nahkoja ja vuotia, käsiteltyä eläinvalkuaista, lantatuotteita ja minkinruhoja.
TRACES-järjestelmään raportoidaan sivutuotteista vain luokkien 1 ja 2 sivutuotteet
sekä luokan 3 käsitelty eläinvalkuainen. Sivutuotteista suurin osa on luokan 3 ainesta, jota pääsääntöisesti ei raportoida lainkaan TRACES-järjestelmään.
Rajatarkastusasemilla Helsingissä (satama ja lentokenttä), Vaalimaalla ja Haminassa
kirjattiin yhteensä 555 sivutuote-erää, joista 213 oli kauttakuljetuksia. Suurin osa
Suomeen jääneestä tuonnista oli eläinten rehuja (221 erää), muihin tuotuihin sivutuotteisiin kuuluivat siemenneste, verituotteet, vuodat ja nahat sekä trofeet.
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2
2.1

TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS
Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi
Laitosvalvonta
Kunnan- ja läänineläinlääkäreiden sekä tarkastuseläinlääkäreiden suorittama laitosvalvonta
Kunnaneläinlääkäreille kuuluvien laitosten (polttolaitokset, tekniset laitokset, tekniset
varastointilaitokset ja tilarehustamot) tarkastukset tehdään tarkastuskertomuspohjan
avulla. Sivutuotealan laitosten valvontakäynneillä havaitut säännöstenvastaisuudet
on jaoteltu kolmeen kategoriaan niistä eläinten ja ihmisten terveydelle aiheutuvan riskin perusteella. Kahden korkeimpaan luokkaan (1 ja 2) arvioidun puutteen osalta valvontaviranomainen asettaa toimijalle määräajan, jonka kuluessa puute on korjattava.
Viranomainen ilmoittaa myös ajankohdan, jolloin korjaavan toimenpiteen suorittaminen tarkastetaan. Laitostarkastusten yhteydessä todetut säännöstenvastaisuudet ja
niiden yleisyys on koottuna taulukoon 3a.
Taulukko 3a. Kunnaneläinlääkäreiden laitostarkastuksissa toteamat säännöstenvastaisuudet
ja niiden yleisyys.
Säännöstenvastaisuus
Kaupalliset asiakirjat ja kuljetusmerkinnät (TR), (TE)
Rehuraaka-aineet (TR)

Riskiluokka

Yleisyys, kpl
3
2
3
2

Rehun valmistus (TR)
Rehuraaka-aineen ja rehun
säilytys (TR)
Yleinen hygienia (TR), (TE)
Kirjanpito (TR), (TE), (PO)

1
1
1

0
3

1

3

3

3
2
Polttolämpötilan
2
todentaminen (PO)
3
1
(TR) Tilarehustamo, (TE) Tekninen laitos, (PO) Poltto-/rinnakkaispolttolaitos

11
7
2
4
2

Säännöstenvastaisuuksia kirjattiin yhteensä noin 30 kappaletta. Valtaosa oli
luokkaan 3 kuuluvaksi todettuja puutteita. Eniten puutteita ilmeni kirjanpidossa sekä
polttolaitosten uunin polttolämpötilan todentamisessa. Polttolaitoksien laitteiden polttolämpötilan todentamisessa oli paikoin vaikeuksia, koska varsinkaan vanhemmissa
laitteissa ei pääosin ole lämpömittaria. Toimijoille annetut määräajat puutteen korjaamiseksi vaihtelivat muutamasta kuukaudesta seuraavaan vuositarkastukseen.
Kunnaneläinlääkäreiden turkisrehusekoittamoihin, käsittelylaitoksiin ja lemmikkieläinten ruokia valmistaviin laitoksiin tekemissä tarkastuksissa kirjattiin vain vähän puutteita. Puutteet liittyivät omavalvontasuunnitelmiin, kaupallisiin asiakirjoihin, tuoteselosteisiin, kirjanpitoon ja rakenteisiin. Kaikki puutteet oli luokiteltu tavanomaisiksi puutteiksi, vakavia puutteita ei havaittu.
Läänineläinlääkäreiden tekemissä tarkastuksissa väliasteen laitoksissa todettiin puutteita tai päivittämisen tarpeita omavalvonnan kuvauksissa. Muutamassa tapauksessa
myös kuljetusasiakirjoissa ja tilojen puhdistuksessa oli puutteita. Pieneläinkrema9
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torioissa todetut puutteet liittyivät pääasiassa laitoksien yleisiin kirjanpitovaatimuksiin
mm. suoritetuista puhdistuksista, tuhoeläintorjunnoista ja yhteistuhkauksen polttojätteen hävittämisestä.
Teurastamoiden yhteydessä olevien keräyskeskusten tarkastuksissa tarkastuseläinlääkärit kirjasivat yhteensä 19 tavanomaista puutetta. Puutteet liittyivät omavalvontasuunnitelmiin ja HACCP-järjestelmiin, kirjanpitoon (pesut, perehdytys), kaupallisiin
asiakirjoihin, epäsiisteyteen, rakenteisiin ja sivutuotteiden merkitsemiseen. Vakavia
puutteita ei havaittu. Eniten puutteita tai päivittämisen tarpeita havaittiin sivutuotteita
koskevissa omavalvontasuunnitelmissa ja omavalvontakirjanpidossa. Sivutuotteiden
määrien sekä kuljetusten ja määränpäälaitosten hyväksynnän seurantaohjelmat puuttuivat usein. Henkilökunnan koulutuksen ja perehdytyksen kuvaukset olivat puutteellisia eikä koulutuksista pidetty kirjaa. Kuljetusastioiden puhtaanpitosuunnitelmaa ei oltu
aina kuvattu. Keräyskeskuksilla oli käytössä vanhoja rahtikirjoja sekä useita eri asiakirjamalleja.
Keräyskeskusten lisäksi tarkastuseläinlääkärit tekivät muita sivutuotteisiin liittyviä tarkastuksia. Näissä tarkastuksissa havaittiin poikkeamia 13 tarkastetussa teurastamossa. Kolmen teurastamon tarkastuksessa ei havaittu mitään puutteita. Keräämiseen ja
säilytykseen liittyviä puutteita oli kuudessa teurastamossa. Sivuotteiden kulkureittejä
ei oltu suunniteltu siten, että ristikontaminaatio pystyttäisiin estämään. Astiat saattoivat olla rikki, ylitäytettyinä ja merkintöjä puuttui tai merkinnät olivat kuluneita. Astioita
ei ollut riittävästi eikä sivuotteille ollut asianmukaisia tiloja, vaan astioita saatettiin säilyttää ulkona. Sivutuotteille tarkoitetut tilat oli mitoitettu pienemmälle teurasmäärälle
eivätkä tilat olleet hygieeniset. Kuljetukseen liittyviä puutteita oli neljässä teurastamossa. Astioissa oli puutteellisia merkintöjä. Käytössä oli vanhoja asiakirjamalleja ja
niistä puuttui vaadittavia tietoja. Myöskään sivutuotteiden kuljetusten rekisteröintiä ei
oltu selvitetty. Rehukäyttöön liittyviä puutteita havaittiin kahdella teurastamolla. Puutteita oli pakkaamisessa ja pakkausmerkinnöissä. Rehukäyttöön liittyviä käsittelyjä ei
tehty erillään elintarvikkeista.
Taulukossa 4 on esitetty teurastamoissa havaitut puutteet sektoreittain.
Taulukko 4. Teurastamoilla havaitut puutteet.
Havaitut puutteet

omavalvontasuunnitelma

omavalvontakirjanpito

kerääminen

säilytys

kuljetus

rehukäyttö

puutteita / tarkastetut teurastamot

10/16

10/16

6/16

6/16

4/16

2/16

Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön suorittama laitosvalvonta
Sivutuotteita rehukäyttöön prosessoiviin tai varastoiviin laitoksiin tehtiin vuonna 2011
yhteensä 36 tarkastusta. Luokan 1 puutteita ei havaittu, luokan 2 puutteita havaittiin
yhteensä 33 ja luokan 3 puutteita 75. Kehitysehdotuksia annettiin yhteensä 39. Havaitut puutteet liittyivät omavalvontasuunnitelmiin, HACCP-järjestelmiin, kaupallisiin
asiakirjoihin, sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden merkitsemiseen, kirjanpitoon (puhdistus, perehdytys, mittalaitteiden kalibrointi), epäsiisteyteen, pakkausmerkintöihin, näytteenottoon ja näytteiden analysoimiseen sekä rakenteisiin. Kaikkia em.
puutteita luokiteltiin sekä luokan 2 että luokan 3 puutteiksi puutteen laajuudesta riippuen. Keräyskeskusten osalta merkittävä ja useaa laitosta koskeva puute oli natriumbentsoaatin käyttö teurassivutuotteen säilöntäaineena. Ko. säilöntäaineen käyttö
ei ole enää sallittua turkiseläinten rehussa.
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Sivutuotteita lannoitevalmistekäyttöön prosessoiviin laitoksiin tehtiin vuonna 2011 yhteensä 25 tarkastusta. Lannoitevalmistealan laitoksissa yleisimmät luokan 2 ja 3
puutteet liittyivät omavalvontasuunnitelmien sisältöön, omavalvonnan toteutukseen ja
toimintatapoihin. Luokan 1 puutteet liittyivät lämpötilaseurannan ja tuotteen hygienian
laiminlyöntiin sekä raaka-aineisiin.
Sääntöjenvastaisuudet ja puutteet on luokiteltu seuraavasti:





Luokka 1: Eläinten, ihmisten tai ympäristön turvallisuudelle aiheutuu vaaraa.
Luokka 2: Selkeä sääntöjen vastaisuus tai puute, josta ei kuitenkaan aiheudu välitöntä vaaraa eläinten, ihmisten tai ympäristön turvallisuudelle.
Luokka 3: Kyseessä on lievä puute tai yksittäistapaus toiminnan ollessa kuitenkin
pääpiirteittäin vaatimusten mukaista.
Kehitysehdotukset eivät ole toimijaa velvoittavia.

Taulukko 3b. Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön laitostarkastuksissa toteamat säännöstenvastaisuudet ja niiden yleisyys.

Tarkastusten Luokan 1 Luokan 2 Luokan 3 puute (+
Tarkastettava toimija
määrä (kpl)
puute
puute
kehitysehdotukset)
Luokan 1 käsittelylaitos
2
0
0 5+4
Luokan 2 käsittelylaitokset
5
0
7 11+9
Luokan 3 käsittelylaitokset
3
0
2 4+4
Rehusekoittamot
4
0
3 14+7
Keräyskeskukset
8
0
16 19+7
Lemmikkieläin ruokia valmistavat laitokset
10
0
5 20+6
Rehujen varastointilaitos (sivutuote)
4
0
0 2
Lannoitevalmistealan laitos
25
3
19 19 *)
*) Kehitysehdotuksia ei ole tilastoitu.

Sivutuotteiden hävittäminen
Tilojen omaan käyttöön teurastettiin eläinrekisterien tietojen mukaan 8723 nautaa,
9092 lammasta ja 600 vuohta. Vuonna 2010 kotiteurastettujen nautojen määrä oli
10 014 kpl.
Kuolleet naudat
Koko maassa tiloilla kuoli tai lopetettiin nautarekisterin mukaan yhteensä 41 057 nautaa, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 37 597 kuoli keräilyalueella
(91,6 %). Eniten nautoja kuoli ja lopetettiin huhtikuussa (3951 kpl) ja vähiten marraskuussa (2848 kpl). Syrjäisellä alueella kuolleista naudoista hävitettiin 95 % (3293 kpl)
hautaamalla. Keräilyalueella raadoista hävitettiin käsittelylaitokseen toimittamalla
n. 94 % (35 342 kpl), hautaamalla n. 5,5 % (2055 kpl) ja muilla tavoin 0,5 % (200 kpl).
Viimeksi mainituissa tapauksissa hävitystapaa ei ollut kerrottu, hävitystavaksi oli kirjattu ”muu” tai raadot oli ilmoitettu hävitetyiksi polttamalla. Kuvasta 2 käy ilmi, että koko Suomen kaikista tiloilla kuolleista naudoista 86 % päätyi käsittelylaitokseen ja
13 % haudattiin.
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Kuva 2. Kuolleiden nautojen hävitystavat.

Säännöstenvastaisesti haudattuja nautojen määrä on vähentynyt Suomessa kiitettävästi vuosi vuodelta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kerättyjen ja haudattujen
nautojen määrät keräilyalueella nautarekisterin mukaan vuosilta 2007 – 2011.
Taulukko 5. Tiloilla kuolleet ja lopetetut naudat ja niiden hävittäminen keräilyalueella 20072011.
Vuosi
2007
2008
2009
2010
2011

Kuolleita
38 809
35 221
35 015
38 663
37 597

Kerättyjä
29 091 (75 %)
30 759 (87 %)
31 648 (90 %)
35 743 (93 %)
35 342 (94 %)

Haudattuja
5685 (15 %)
3666 (10 %)
2856 (8 %)
2545 (7 %)
2055 (5,5 %)

Säännöstenvastaisesti haudattujen nautojen määrä keräilyalueella on vähentynyt
kaikkien aluehallintovirastojen alueella. Seuraavassa taulukossa on nautarekisterin
tietojen perustella keräilyalueella ja syrjäisellä alueella haudatuksi ilmoitettujen raatojen määrä lääninhallitusten alueilla vuosina 2007 - 2009 ja vuosina 2010- 2011 aluehallintovirastojen alueilla.
Taulukko 6. Hautaamalla hävitetyt kuolleet naudat 2007 - 2011.
Haudatut naudat
Lääni/AVI
ESLH/ ESAVI*
LSAVI*
LSLH/LSSAVI*
ISLH/ISAVI*
OULU 1/PSAVI 1*
OULU 2/PSAVI 2
LAVI
ÅLAND
YHTEENSÄ
*keräilyalue

2007
703

2008
409

2009
351

2553
1354
1075
913
1554
360
10519

1737
885
618
930
1657
352
8596

1345
709
451
1400
1791
366
6413

2010
296
162
1177
566
344
1132
2252
393
6322

2011
260
156
964
452
223
1031
1894
368
5348
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Kuolleet lampaat ja vuohet
Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi, kun lammas-vuohirekisteristä oli mahdollista saada eroteltua tapahtumia syrjäisellä ja keräilyalueella. Edellä mainitun rekisterin mukaan tiloilla kuolleita ja lopetettuja lampaita ja vuohia oli vuonna 2011 koko maassa
7326 kpl. Hävitystapa oli ilmoitettu 7150 tapauksessa. Keräilyalueella 67,1 % raadoista toimitettiin käsittelylaitokseen. 17,1 % raadoista hävitettiin hautaamalla ja 2,9 %
polttamalla. Raadoista 12,8 % hävitettiin muulla tavoin. Syrjäisellä alueella käsittelylaitokseen toimitettiin 4,3 % raadoista. Hautaamalla hävitettiin 76,4 %, polttamalla
6,5 % ja muulla tavoin 12,9 %. Vuosilta 2008, 2009 ja 2010 ei ole saatavissa tietoja
erikseen syrjäisen ja keräilyalueen osalta. Koko maan tilanne näiltä vuosilta sekä
vuoden 2011 tilasto on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Lampaiden ja vuohien hävitystavat 2008-2011
Vuosi

2008

2009

2010

2011

Kuolleet ja lopetetut, kpl

4269

5096

6115

7326

Hävitystapa ilmoitettu, kpl

4012

4923

6063

7150

Käsittelylaitos

2344

2690

3245

3633

Hautaus

Hävitystavat, koko maa:
1329

1725

1962

2324

Poltto

105

151

224

275

Muu

234

357

632

918

4012

4923

6063

7150

Yhteensä
Hävitystavat, keräilyalue:
Käsittelylaitos

3554

Hautaus

906

Poltto

155

Muu
Yhteensä

678
5293

Hävitystavat, syrjäinen alue:
Käsittelylaitos
Hautaus

79
1418

Poltto

120

Muu

240

Yhteensä

1857

Kuolleet siat, siipikarja ja turkiseläimet
Sikojen ja siipikarjan raatoja tuli vuonna 2011 keräilyn kautta Honkajoki Oy:lle yhteensä 7,2 milj. kg. Vuonna 2010 ja 2009 vastaanotetut määrät käsittelylaitoksissa
olivat 7,1 milj. kg ja 6,3 milj. kg. Muista hävitystavoista ei ole saatavilla tietoa. Käsiteltyjen turkiseläinten ruhojen määrä oli vähentynyt edellisestä vuodesta. Minkin ruhoja
käsiteltiin Honkajoen käsittelylaitoksilla 1214 tn (v. 2010 1837 tn) ja ketun ruhoja 170
tn (v. 2010 268 tn).
Ilmoitukset kunnaneläinlääkäreille
Kunnaneläinlääkärille tehtyjen märehtijäraatojen hautausilmoitusten määrä on laskenut vuosi vuodelta. Myös muiden sivutuotteiden hautaamisista ilmoitetaan vain murtoosassa tapauksista. Haaskapaikkarekisterin tietojen perusteella haaskanpito on lisääntynyt edellisestä vuodesta. Toimijoita oli 126, kun edellisenä vuonna ilmoituksia
oli tehty 95.
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Virallisen valvonnan ulkopuolelta esille nousseet säännöstenvastaisuudet
Eräässä teurastamossa tuli esille tapaus, jossa teurastamon yhteydessä olevassa keräyskeskuksessa oli vuosien ajan laitettu turkiseläinten ruokintaan tarkoitetun teurassivutuotteen joukkoon luokan 1 sivutuotteita (naudan suolistoja). Asia on poliisitutkinnassa.
2.2 Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi
2.2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen
Laitosvalvonta
Kunnan- ja läänineläinlääkäreiden sekä tarkastuseläinlääkäreiden suorittama laitosvalvonta
Tarkastetuissa laitoksissa (taulukko 3a) todettujen säännöstenvastaisuuksien määrä
oli lukumäärältään edellisvuotta pienempi, mutta toisaalta laitostarkastuksia myös
tehtiin vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin puutteita havaittiin yhteensä 50 kpl. Edellisenä vuonna tehtyjen tarkastusten yhteydessä annetuista kehotuksista huolimatta
puutteita ilmeni edelleen kaupallisissa asiakirjoissa ja kirjanpidoissa.
Polttolaitosten kohdalla puutteet kohdistuivat hygieniavalvontaan liittyviin kirjanpitoihin sekä polttolämpötilan todentamiseen. Tilakohtaiset polttolaitokset ovat valtaosin
valmiina ostettuja laitteita, joissa etenkään vanhemmissa malleissa ei ole lämpömittaria todentamaan vaadittua 850 °C polttolämpötilan toteutumista. Laitehankinnan yhteydessä valmistaja kuitenkin usein antaa kirjallisen todistuksen siitä, että laite saavuttaa vaadittavan lämpötilan ja tämän on katsottu riittäväksi todisteeksi laitteen ensimmäisenä käyttövuotena. Myöhemmin toimijan on kuitenkin varmennettava laitteen
polttolämpötila hankkimalla lämpömittari tai mittautettava lämpötila. Tämän vaatimuksen ovat toimijat ja valvontaviranomaiset kokeneet vaikeaksi toteuttaa käytännössä ja
tarkastuksissa on havaittavissa hajontaa tämän vaatimuksen valvonnoissa. Lämpötilakysymys on noussut voimakkaasti esiin, koska tarkastettavien polttolaitosten määrä
lisääntyy huomattavasti vuosittain.
Tarkastuseläinlääkäreiden havaitsemat puutteet olivat hyvin tyypillisiä, ja liittyivät
asiakirjojen puutteelliseen päivittämiseen ja kirjanpitoon. Kunnaneläinlääkäreiden turkisrehusekoittamoissa, käsittelylaitoksissa ja lemmikkieläinten ruokia valmistavissa
laitoksissa havaitsemat puutteet vastasivat luonteeltaan tarkastuseläinlääkäreiden
havaitsemia puutteita.
Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön suorittama laitosvalvonta
Tarkastuksissa havaitut vakavimmat puutteet koskivat selviä laiminlyöntejä tai kokonaan puuttuvia tuoteturvallisuuteen vaikuttavia asioita, laitosten riittämätöntä hygieniatasoa sekä puutteita jäljitettävyydessä ja rakenteissa. Omavalvontaan tai
HACCP-järjestelmään liittyviä puutteita oli useilla eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevillä laitoksilla. Useita huomautuksia annettiin myös puutteellisista merkinnöistä
sivutuotteiden keräily- ja säilytysastioissa. Lieviä puutteita havaittiin myös kirjanpidossa, kaupallisissa asiakirjoissa ja omavalvontasuunnitelmissa sekä niiden toteuttamisessa.
Lannoitevalmistealan laitosten tarkastusten yhteydessä havaitut puutteet liittyivät
pääasiassa omavalvontasuunnitelman sisältöön ja toteutukseen. Vakavimmat puut14
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teet liittyivät lämpötilaseurannan ja tuotteen hygienian laiminlyöntiin sekä raakaaineisiin.
Sivutuotteiden hävittäminen
Hautausten ilmoitusaktiivisuus vaihtelee eri kunnissa eivätkä viranomaiset ole valvoneet kaikissa kunnissa yhtä tarkasti ilmoitusvelvollisuuden täyttymistä. Syynä lienee
sekä viranomaisten että toimijoiden taholta ainakin osittain ilmoitusmenettelyn tarkoituksenmukaisuuden kyseenalaistaminen. Näin on etenkin syrjäisellä alueella tapahtuvien märehtijöiden raatojen hävittämisen kohdalla, sillä tuottajat ovat joutuneet ilmoittamaan hautauksista kahteen kertaan: kunnaneläinlääkärille ja eläinrekisteriin.
Säännöstenvastaisesti haudattujen naudan raatojen määrä on laskenut kiitettävästi
vuodesta 2007. On kuitenkin todennäköistä, että ilman oikeasuhteisista seuraamuksista annettua lainsäädäntöä määrä ei pienene nykyisestä 5,5 %:sta. Sikoja ja siipikarjaa hävitettiin raatokeräilyn kautta lähes saman verran kuin vuonna 2010.
Vuonna 2011 raatoja toimitettiin käsittelylaitokseen keräilyalueella n. 67 %. Aikaisempina vuosina ei ole ollut mahdollista erotella syrjäistä ja keräilyaluetta, mutta koko
maassa käsittelylaitokselle toimitettujen raatojen määrä on pysynyt suurin piirtein
samana kuin vuonna 2010. Myöskään raatojen hautaaminen tai niiden säännöstenvastainen polttaminen ei ole merkittävästi muuttunut edellisestä vuodesta. Lisäksi
muut, tarkemmin erittelemättömät tavat hävittää edellä mainittuja raatoja ovat lisääntyneet hieman. Niistä yleisin lienee koirien ruoaksi käyttäminen.
Turkiseläinten käsittelymäärien väheneminen käsittelylaitoksessa johtunee edellisvuoden tapaan muun muassa siitä, että minkin ruhoja viedään Puolaan nahoitettavaksi entistä enemmän. Minkin tuotanto on myös laskenut jonkin verran. Kettujen ruhoja on toimitettu entistä enemmän muihin luokan 2 käsittelylaitoksiin, joissa lopputuotetta ei kuivata jauheeksi.
Käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö
Haaskanpitopaikkojen ilmoittaminen lisääntyi vuonna 2011. Haaskanpitäjien määrä
on myös lisääntynyt vuonna 2011 verrattaessa aiempien vuosien tietoja uuden haaskapaikkarekisterin tietoihin. Lisäksi toimijoiden rekisteröitymistä on lisännyt valvonnan
tehostuminen niillä alueilla, joilla toimijoita on paljon. Sellaisissa tapauksissa, joissa
haaska sijaitsee toimijan omalla maalla ja haaskaksi viedään pieniä määriä omalta tilalta peräisin olevaa ainesta, ei ilmoittamista nähdä mielekkäänä. Luontokuvaukseen
ja -katseluun tarkoitettu haaskojen pito on usein ammattimaista liiketoimintaa, jolloin
määräysten ja säädösten noudattamiseen suhtaudutaan tarkemmin. Käyttöilmoitusten teossa oli kuitenkin tälläkin sektorilla puutteita. Ilmoitusaktiivisuus vaihtelee eri
kunnissa eivätkä viranomaiset valvo kaikissa kunnissa yhtä tarkasti ilmoitusvelvollisuuden täyttymistä. Haaskanpitoon liittyviä viranomaistarkastuksia ei tehty muualla
kuin Kainuun alueella. Syyt lienevät samat kuin laitostarkastusten puutteellisuuksien
kohdalla.
2.2.2 Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne
Laitosvalvonta
Viranomaisvalvonnan toteutuminen asetuksissa säädettyä alemmalla tasolla johtaa
siihen, etteivät toimijat saa palautetta eivätkä neuvontaa toimintansa parantamiseksi.
Asetusten vastainen toiminta voi näin ollen jatkua pitkään, jolloin riski aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle, rehuketjun turvallisuudelle, elintarvikeketjulle ja
ympäristölle kasvaa.
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Tehdyissä laitostarkastuksissa edelleen havaitut puutteet kuljetusasiakirjoissa ja kirjanpidoissa johtavat sivutuotteiden jäljitettävyyden heikkenemiseen. Puutteet yleisessä hygienian tasossa ja sivutuotteiden säilytyksessä muodostavat riskin etenkin rehuksi päätyvien sivutuotteiden kohdalla.
Puutteet omavalvontasuunnitelmassa ja HACCP-järjestelmässä voivat johtaa virheelliseen riskinarviointiin ja toimenpiteiden kohdentamiseen tuoteturvallisuuden kannalta
epäolennaisiin asioihin. Laadunvarmistuksen puutteet voivat johtaa siihen, että esim.
salmonella ja muut haitalliset aineet jäävät toteamatta. Merkintöjen puutteet voivat aiheuttaa sekaannusta rehujen valmistuksessa tai käytössä, joskaan varsinaisia turvallisuuden kannalta vakavia tapauksia ei tullut esille. Puutteelliset siivouskäytännöt ja
tuotanto- ja varastotilojen huono kunto lisäävät tuhoeläinten ja sitä kautta tautien leviämisriskiä.
Sivutuotteiden hävittäminen
Kokonaisten naudan raatojen sekä kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaaminen
eläintiheällä keräilyalueella sisältää riskin ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. Hautaamispaikan väärä sijainti, valvonnan puute sekä liian lähelle pintaa tapahtuva hautaaminen voivat aiheuttaa mahdollisen taudin leviämisen tai tarttumisen
hyönteisten tai muiden eläinten välityksellä. Lisäksi riskinä on pohjaveden saastuminen. BSE:n/ TSE:n tarttuvuuden alenemisesta hautaamisen jälkeen on hyvin vähän
tietoa.
Oletuksen mukaan kolmen vuoden aikana haudatun aineksen häviäminen on 98 prosenttista, mutta aineksen hajoamisnopeus voi vaihdella hautaamisen jälkeen hyvinkin
paljon hautaamispaikan olosuhteiden mukaan. Metsään jätetyissä sivutuotteissa
edellä mainitut riskit ovat moninkertaiset.
Käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö
Käsittelemättömien sivutuotteiden käytön osalta aloitus- ja käyttöilmoitusten tekemättä jättäminen vähentää kunnaneläinlääkärin mahdollisuuksia tarkastaa luonnoneläinten ruokintaan aiottu paikka, toimintatavat ja käytettävät sivutuotteet. Tämä on ongelmallista etenkin ammattimaisessa haaskanpidossa, jossa käytettävien sivutuotteiden määrä voi olla hyvinkin suuri ja ne ovat alkuperältään useasta eri paikasta. Tällöin on mahdollista, että haaskakäyttöön päätyy materiaalia, jossa on lääkejäämiä tai
eläintaudin leviämisen riski. Toisaalta kunnaneläinlääkärin tekemät tarkastukset ovat
pitkälti keskittyneet alueille, joilla haaskatoiminta on runsasta ja jossa käytettyjen sivutuotteiden määrä on suurinta. Näin ollen voidaan katsoa, että valvonta on kohdistunut riskiperusteisesti oikein. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on paitsi sivutuotteiden loppukäytön valvonta, myös sivutuotteen alkuperäpaikan eli käytännössä sikatilan tai kala-alan laitoksen toiminnan valvonta niissä syntyneiden sivutuotteiden osalta. Siten myös sivutuotteiden säännöstenvastaisen käytön aiheuttamat riskit sivutuotteen syntypaikalla kasvavat.
2.2.3 Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt
Suunniteltua valvontaa ei ole voitu kaikilla aluehallintovirastojen alueella tehdä valvonnan resurssipulan vuoksi. Joissakin tapauksissa kuntayhtymissä on ilmennyt epäselvyyksiä siinä, kenelle tietyn laitoksen valvonta kuuluu. Myös vakinaisten viranhaltijoiden pitkien virkavapaiden aikana on tiedonkulku sijaisen valvontavelvoitteesta jäänyt paikoin epäselväksi. Lisäksi sijaisen kynnys lähteä suorittamaan laitostarkastusta
on voinut olla melko korkea, mikäli tämänkaltaisista tehtävistä ei ole ollut aikaisempaa kokemusta.
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Toimijoiden säännöstenvastainen toiminta johtuu osittain tiedon puutteesta. Osittain
on kuitenkin kyse tietoisesta säädösten rikkomisesta esimerkiksi taloudellisista syistä
johtuen. Tehokkaiden ja oikeasuhteisten seuraamusten puute johtaa osaltaan toimijoiden säännöstenvastaiseen toimintaan.
Sivutuotteita pidetään ehkä edelleenkin sekä toimijoiden että valvontaviranomaisten
taholta vanhanaikaisesti jätteinä, joiden käytön ja hävittämisen kontrolloinnin tai valvonnan merkitystä ei ymmärretä. Toimijoille säännösten noudattaminen aiheuttaa
usein kustannuksia. Valvontaviranomaisten resurssit ovat usein alimitoitettuja sivutuotevalvonnassa. Vuoden aikana tehtävien lakisääteisten laitosvalvontojen määrä on
kuitenkin ollut tiedossa jo edellisenä vuonna, joten sivutuotevalvonnan määrä on tältä
osin hyvin ennakoitavassa etukäteen.
Sivutuotteiden hautaamisilmoitusten laiminlyönti ja valvonnan puute johtunee osittain
tulevan asetusmuutoksen ennakoinnista; ilmoitusvelvollisuus poistuu vuoden 2012
alusta.
Haaskatoiminnan käyttöilmoitusten todellista määrää ei voida arvioida, koska koosteraportteja on käytettävissä vain muutaman aluehallintoviraston osalta.
Sivutuotteita rehuksi käsittelevillä pienillä toimijoilla ei ole riittävästi asiantuntemusta
ja resursseja HACCP-järjestelmien ja laadunvarmistussuunnitelmien laatimiseksi.
Kustannukset rajoittavat myös sellaisia tila- ja laiteinvestointeja, joilla voitaisiin parantaa rehujen turvallisuutta. Kaikki rehualan toimijat eivät ole riittävästi selvillä rehulainsäädännön vaatimuksista. Rehulainsäädäntö koetaan raskaaksi ja vaikeaselkoiseksi.
Lannoitevalmistealan laitosten valvonnassa havaitut säännöstenvastaisuudet liittyvät
pääosin omavalvonnan toteuttamiseen. Toiminnallisia puutteita ei juuri esiinny. Valvonnan havaintojen perusteella toimijoille ei ole kaikilta osin riittävää tietoa toteuttaa
lainsäädännön vaatimuksia mm. omavalvonnan osalta. Asia on yksi valvonnan painopisteistä.
3

AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE
FVO:n suorittamat tarkastukset
Komissio teki eläimistä saatavien sivutuotteiden valvontaa koskevaan tarkastuksen
11.- 20.10.2011. Valvontaan liittyviä komission suosituksia olivat alue- ja paikallisvalvontaviranomaisten valvonnan tehostaminen, valvonnan riskiperusteisuuden ja toimijoille annettujen korjaavien toimenpiteiden seurannan lisääminen, GHT-merkintöjen ja
kaupallisten asiakirjojen valvonnan tehostaminen, laitosten omavalvonta- ja HACCPjärjestelmien noudattamisen varmistaminen sekä turkiseläinten lajinsisäisen käytön
edellytysten varmistaminen. Komissio kiinnitti tarkastuksessaan huomiota myös tarkastusten ennalta ilmoittamiseen.
Lannoitevalmisteiden valvontaan kohdistuneet suositukset liittyivät kaupallisten asiakirjojen valvonnan tehostamiseen sekä orgaanisiin lannoitteisiin ja maanparannusaineisiin sekoitettavan aineen määrittelyyn ja käytön vaatimuksiin.
Auditoinnit
Sivutuotevalvontaan liittyviä auditointeja ei tehty vuonna 2011.
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4
4.1

KORJAAVAT TOIMENPITEET (TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI)
Toimijoille annetut seuraamukset ja korjaavien toimenpiteiden varmistaminen
Laitosten hyväksyminen ja valvonta
Korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle oli annettu edellisvuotta enemmän määräaikoja ja sovittu uusintatarkastuksia korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi tai muuten seurattu korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Useimmissa
tapauksissa toimenpiteiden toteutus todennetaan toimijan lähettämän selvityksen perusteella. Tarpeen vaatiessa valtuutettu tarkastaja tai eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonnan osalta paikallinen valvova viranomainen, kuten kunnaneläinlääkäri tai
tarkastuseläinlääkäri, on tarkastanut yksittäiset korjaavat toimenpiteet paikan päällä.
Korjaavat toimenpiteet tarkastetaan kuitenkin viimeistään seuraavan tarkastuskäynnin yhteydessä. Tarkastuskäyntejä lisätään, jos toiminnassa todetaan paljon puutteita
tai ne ovat luonteeltaan vakavia. Yhtään rekisteröintiä tai hyväksyntää ei tarkastuksissa todettujen puutteiden perusteella peruutettu.
Vuoden 2011 aikana turkisrehusekoittamot ja käsittelylaitokset löysivät salmonellaa
useita kertoja omaan laadunvarmistukseensa liittyvässä näytteenotossa tuotantoympäristöstä, raaka-aineista tai valmiista rehuista. Toimijat ilmoittivat löydöksistä Eviraan ja toimittivat poikkeusraportit pääasiassa ajallaan ja asianmukaisesti.
Sivutuotteiden hautaaminen ja kotiteurastusten määrä
Kunnaneläinlääkärit ovat aluehallintovirastoista saatujen tietojen mukaan entistä aktiivisemmin olleet yhteydessä tiloihin, joiden tiedetään nautarekisterin tietojen perusteella haudanneen nautoja. Valvontaviranomaiset ovat antaneet joitakin määräyksiä
toimijalle hävittää raadot jatkossa säännöstenmukaisesti. Määräyksiä on annettu
myös kanojen laittomasta hautauksesta.
Kahdessa tapauksessa aluehallintovirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön kohtuuttoman suurista kotiteurastusmääristä tilalla. Kyseessä on ollut useiden kymmenten nautojen teurastus vuodessa. Tapaukset ovat menossa käräjäoikeuteen vuoden
2012 aikana.
Käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö
Yhdestä haaskatoimijasta tehtiin valitus liittyen haaskapaikan siivottomuuteen. Paikallinen kunnaneläinlääkäri ja ympäristöviranomainen kävivät tarkastamassa paikan.
Toimintaa ei kuitenkaan kielletty, vaan toimijaa kehotettiin jatkossa huolehtimaan
haaskapaikan siisteydestä paremmin.

4.2

Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet
Valvontajärjestelmässä sekä hyväksyntä- että valvontavastuissa tapahtui runsaasti
muutoksia vuoden 2012 alusta alkaen. Muutokset johtuivat paitsi uudistuneesta kansallisesta lainsäädännöstä, myös Eviran sisäisen työnjaon uudistuksista. Muutokset
näkyvät täysimääräisesti vasta tänä valvontavuotena eli ensi vuoden raportoinnissa.
Muutosten tavoitteena on selkiyttää sivutuotevalvontaa sekä viranomaisvastuita ja
parantaa valvonnan vaikuttavuutta. Tähän pyritään myös sivutuotestrategialla, jonka
laatiminen on juuri aloitettu. Valvonnan vaikuttavuutta on edelleen pyrittävä parantamaan valvojia kouluttamalla. Erityistä huomiota on kiinnitetty ja kiinnitetään siihen, että havaitut puutteet yksilöidään tarkastuskertomuksissa, niiden korjaamiselle asetetaan määräaika ja määräajan noudattamista valvotaan.
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Läänin- ja kunnaneläinlääkäreille kuuluvien lainsäädännön mukaisten laitosvalvontojen määrä ja laatu saataneen paranemaan uuden MMM:n asetuksen myötä, kun laitosvalvonta muuttuu riskiperusteiseksi. Valvontojen loppuunsaattamista on edelleen
painotettu voimakkaasti valvontaviranomaisille järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja
ohjeistuksissa.
Valvontaviranomaisten usein liian pieneksi mitoittama resurssien määrä sivutuotevalvontaan rajoittaa valvonnan toteutumista. Jatkossa tilanne helpottunee valtakunnallisen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaohjelman (EHO) mukanaan tuoman
valvonnan paremman suunnitelmallisuuden myötä.
Nautojen ja myöhemmin myös lampaiden ja vuohien hävittämisen valvonta tulee tehostumaan, kun luokan 1 käsittelylaitos aloittaa nautarekisterin rajapinnan hyödyntämisen ja merkitsee suoraan em. rekistereihin laitokseen tulleet ja hävitetyt raadot.
Haaskapaikkarekisterin käyttöönoton ja aloitusilmoitusmenettelyn muutoksen toivotaan lisäävän toimijoiden rekisteröitymistä ja tehostavan valvontaa entisestään.
Taulukkoon 8 on listattu toimijoille ja valvojille laadittu sivutuotteisiin liittyvä kirjallinen
ohjeistus. Muuta ohjeistusta ja neuvontaa on annettu puhelimitse, sähköpostitse, paikanpäällä sekä erilaisten koulutustilaisuuksien muodossa. Sivutuotteisiin liittyvää koulutusta annettiin sekä toimijoille että valvojille. Turkisrehusektoria koulutettiin turkisrehupäivien yhteydessä sekä toimijoille suunnatussa HACCP-koulutuksessa. Lisäksi
turkisrehusekoittamoille ja välittäjille järjestettiin lainsäädäntökoulutuspäivä, jossa
käytiin läpi keskeisin näitä toimijoita koskeva lainsäädäntö. Tarkastuseläinlääkäreitä
ja lihantarkastajia koulutettiin myös koulutuspäivien yhteydessä sivutuoteasioista.
Läänineläinlääkäreitä koulutettiin Evira-AVI-neuvottelupäivillä ja eläinlääkäriopiskelijoille pidettiin luentoja sivutuoteasioista osana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta. Myös kuntien elintarvikevalvojia koulutettiin sivutuotevalvonnasta elintarvikealan laitoksissa.
Taulukko 8. Viranomaisille ja toimijoille annettu ohjeistus.

Ohjeet toimijoille ja/tai valvojille
- päivitytetyt, kpl
- uudet, kpl

5

2009

2010

2011

1

3

2
4

ARVIO VALVONNAN ONNISTUMISESTA
Läänin- ja kunnaneläinlääkäreille kuuluvien laitosvalvontojen osalta kokonaistilanne
on heikentynyt vuodesta 2010 eikä laitosvalvonta toteutunut odotetulla tavalla. On
kuitenkin huomioitava, että aluehallintovirastojen välillä on suuriakin eroja valvontojen
toteutumisasteessa. Kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muutokset EUasetuksessa ja tulevien kansallisten asetusten ennakoidut muutokset ovat vaikeuttaneet sivutuotevalvonnan toteuttamista sekä ohjausta etenkin laitosvalvonnoissa.
Myös FVO:n tarkastukseen liittyvät toimet edellyttivät runsaasti resursseja keskusviranomaiselta, mikä vaikutti valvonnan ohjaukseen.

Säännöstenvastaisesti haudattujen naudan raatojen määrä laski edellisestä vuodesta
kaikkien aluehallintovirastojen alueilla. Ilmeisesti aiempina vuosina tehdyt toimet valvonnan tehostamiseksi vaikuttavat edelleenkin. Velvoite ilmoittaa sivutuotteiden hautaamisista kunnaneläinlääkärille ei yleisesti edelleenkään toteudu. On mahdollista, et19
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tä hautausten ilmoittamisvelvollisuuden poistuminen vuoden 2012 alusta lähtien on
vähentänyt ilmoitusten tekoa ja niistä raportointia jo vuonna 2011.
Haaskarekisterin toiminta on tehostanut haaskanpitopaikkojen ilmoittamista kiitettävästi. Raporttien saantia rekisteristä on kehitettävä.
Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikön valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman ulkopuoliset uusien toimijoiden hyväksynnät tehtiin viivytyksettä. Myös lannoitevalmisteiden valvonnassa valvonnan laadulliset ja määrälliset
tavoitteet saavutettiin hyvin.
FVO:n tarkastuksessa todettiin, että Suomessa käytössä on järjestelmä eläimistä
saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittelyyn, kuten asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja asetuksessa (EU) N:o 142/2011 edellytetään. Kaikkia asiaan liittyviä vaatimuksia ei kuitenkaan täysin noudateta eräillä osa-alueilla. Lisäksi
valvontaketjussa havaittiin heikkouksia virallisen valvonnan järjestelmässä.
6

MUUTOKSET VALVONTASUUNNITELMASSA
Voimassa oleva sivutuoteasetus (EY) N:o 1774/2002 kumoutui ja uusi asetus
(EY)1069/2009 ja sen täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 142/2011 tulivat voimaan
4.3.2011. Uusien asetusten myötä myös kansalliset asetukset uusittiin, ja ne tulivat
voimaan vuoden 2012 alussa. Muutoksia tapahtui sivutuotelaitosten hyväksyntämenettelyissä, joiden rinnalle tuli uusi rekisteröintikäytäntö. Rekisteröintivelvoitteen myötä sivutuoteasetus koskee entistä laajempaa toimijoiden joukkoa. Kansallisissa asetuksissa muutoksia tapahtui sivutuotelaitosten hyväksymisessä, rekisteröimisessä ja
valvonnassa sekä valvontojen raportoinnissa. Lainsäädännöstä poistuivat tarkastustiheydet, ja niiden määritteleminen tapahtuu jatkossa Eviran vuosittaisessa sivutuotevalvontaohjeessa. Ensimmäinen sivutuotevalvontaohje valmistui maaliskuussa 2012,
joten täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaista valvontaa pystytään toteuttamaan
vasta vuonna 2013.
Keräyskeskusten valvonnan ohjeistuksessa tapahtui muutoksia helmikuussa 2012.
Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikön systemaattisista tarkastuksista keräyskeskuksiin luovuttiin, ja vastuuta siirrettiin entistä enemmän tarkastuseläinlääkäreille. Tähän liittyen tehtiin ohjeet toimijoille ja valvojille. Ohjeistuksen on tarkoitus selkeyttää ja
terävöittää keräyskeskusten valvontaa tulevaisuudessa.
Muutoksia tapahtuu myös syrjäisten alueiden määrittelyssä. Tämä merkitsee sitä, että aluekohtaisissa sivutuotteiden hautausmahdollisuuksissa ja keräilyvelvoitteissa tapahtuu muutoksia. Vuoden 2012 alusta raatojen tai kotiteurastuksen sivutuotteiden
hautaamisesta syrjäisellä alueella ei tarvitse enää ilmoittaa kunnaneläinlääkärille,
mutta hautauksista on pidettävä kirjaa. Lisäksi kotiteurastuksen sivutuotteiden hautaamismahdollisuus tullaan kieltämään keräilyalueilla.
Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain nojalla säädettävää maa- ja metsätalousministeriön asetusta eräiden eläinten tunnistamisesta tullaan soveltamaan tarhattuihin turkiselämiin. Asetus tulee mahdollistamaan turkistarhojen viennin eläintenpitäjäja pitopaikkarekisteriin, jolloin myös lajinsisäistä käyttöä harjoittavat tarhat saadaan
rekisteröityä. Rekisteröintivelvoite on toteutettava kesäkuun loppuun 2012 mennessä.
FVO:n tarkastuksessa saatu palaute on huomioitu vuoden 2012 sivutuotevalvontojen
suunnittelussa, ohjauksessa ja valittavissa painopistealueissa.
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