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1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN
Sisämarkkinatuonnissa tarkastukset toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti
riskiperusteisena otantana. Virkaeläinlääkärin tarkastamien tuontierien tarkastusten
raportointi tapahtuu pääsääntöisesti TRACES-järjestelmää hyväksikäyttäen. TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on internetpohjainen Euroopan komission ylläpitämä ohjelma, joka on kehitetty varmentamaan
elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä
sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin tullaan sisällyttämään Tracesiin ja vuonna 2011 vientiosuus on ollut
osittain jo toiminnassa järjestelmässä. Mukaan ovat tulossa myös kasviperäiset, EU:n
ulkopuolisista maista tuotavat tuotteet. TRACES-järjestelmää käyttävät sekä viranomaiset että toimijat.
Täydentävien ehtojen valvonnoissa otantatiloista valvottiin TSE-vaatimusten noudattaminen sisämarkkinakaupassa ja tuonnissa viidellä tilalla, joita vaatimukset koskivat.
Muita täydentävien ehtojen valvontoja ei tehty.
Sisämarkkinatuontierien osalta valvonnan määrä vuonna 2011 toteutui, joskaan kaikkia tarkastuksia ei raportoitu TRACES-järjestelmään. Tuontieriä oli kaikkiaan 2 231
lähetystä. Näistä 123 kohdalla raportoitiin valvonta. Yksittäisten erien terveystodistuksia TRACESissa seurattiin säännöllisesti sekä Eviran että kunnan- ja läänineläinlääkärien toimesta. Kaikki kunnaneläinlääkärit eivät vielä joko käytä TRACESjärjestelmää lainkaan tai eivät ole sen käytössä riittävän kokeneita tai motivoituneita. Silloin, kun kunnaneläinlääkäri on tehnyt tuontierän tarkastuksen määräpaikassa,
hän voi pyytää läänineläinlääkäriä viemään tarkastuksen tuloksen TRACESjärjestelmään puolestaan. Läänineläinlääkäreitä on ohjeistettu huolehtimaan siitä, että heidän toimialueelleen saapuvia tuontilähetyksiä tarkastetaan riittävästi ja tarkastukset raportoidaan TRACESissa. Saatuaan ennakkoilmoituksen tuontilähetyksistä, Evira informoi virkaeläinlääkäreitä saapuvista lähetyksistä ja lähettää ohjeistuksen
tarkastamisesta. Suurin osa maahan saapuvista tuotantoeläimistä tarkastettiin virkaeläinlääkärin toimesta, mutta tarkastuksia ei aina raportoitu TRACESiin. Tuotantoeläintuonneissa noudatetaan yleensä Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ehtoja
ja kunnaneläinlääkäri ottaa kaikista tuotantoeläineristä lisätakeiden mukaiset näytteet
2 arkipäivän sisällä tuonnista. Tuoja voi lisäksi joko oma-aloitteisesti tai ETT ry:n ohjeistamana pyytää eläinlääkäriä tarkastamaan tuodut tuotantoeläimet.
TRACES-järjestelmän tilastoista (Data Warehouse) on saatu yhteenvetotaulukko, josta on poimittu alla esitetyt Suomeen vuonna 2011 tulleet lähetykset ja ne tarkastukset, jotka on raportoitu TRACES-järjestelmään. TRACES-järjestelmään ei kuitenkaan
laiteta tietoja kaikista saapuvista sivutuote-, hevos-, turkiseläin ja lemmikkieläineristä.
TRACES-järjestelmästä ei sen vuoksi saada kattavaa tilastollista tietoa sivutuotteiden, hevosten, turkiseläinten ja lemmikkieläintenkuljetuksista jäsenmaitten välillä.
TRACES-järjestelmään raportoidaan vain satunnaisesti lemmikkieläinten kuljetuksia
ja sivutuotteista vain 1. ja 2. luokan sivutuotteet ja 3. luokan käsitelty eläinvalkuainen
on raportoitu TRACES-järjestelmään sivutuoteasetuksen mukaisesti. Sivutuotteista
suurin osa on luokan 3 tavaraa, jota pääsääntöisesti ei raportoida lainkaan TRACESjärjestelmään. TRACES-järjestelmään ei myöskään ole luotu sivutuotteiden terveystodistuksia sisämarkkinakaupassa. Rekisteröityjen hevosten ja turkiseläinten sisämarkkinakaupassa ei ole pakollista tehdä todistusta TRACES-järjestelmään, jolloin
vain osa tuoduista hevosista ja turkiseläimistä tilastoituu.
Taulukko 1. Suomeen vuonna 2011 tulleet lähetykset ja tarkastukset, jotka on raportoitu
TRACES-järjestelmään.
Laji (CN-koodi)

Saapuneet (lukumäärä
tai kilomäärä)

Saapuneet erät / tarkastusraporttien luku4
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0101 Hevonen
0102 Nauta
0103 Sika (ml. minisiat)
010410 Lampaat
010420 Vuohet
0105 Siipikarja
010611 Kädelliset
010619 Muut nisäkkäät
010620 Matelijat
010631 Petolinnut
010632 Papukaijalinnut
010639 Muut linnut
010690 Mehiläiset ja kimalaiset
020890 Muu liha tai eläinten osat
0301 Viljelykalat
030110 Koristekalat
030270 Mäti, maiti
0306 Äyriäiset
0307 Nilviäiset
0407 Siipikarjan munat
0505 Höyhenet
0506 Luut, sarvet
051110 Naudan sperma
051191 Kalasta saadut sivutuotteet
051199 Sivutuotteet, luokka 1 ja 2
05119990, 05119985 Muu sperma
ja alkiot
2301 Sivutuotteet, luokka 3
230110 Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet
230990 Eläinten ruoka, muu kuin
koiran tai kissanruoka vähittäispakkauksissa
3002 Veri ja verituotteet
4102 Lampaan nahat
4103 Muut nahat
4301 Turkisnahat
950810 Sirkuseläimet

645
113
218
18
0
181 760
0
5230
2
1
818
833
214 902
4 200 kg
277 210
8888
50
1 110
11
9 469 561
0
0
736 315
0
808 744 kg
6496

määrä
527 / 5
27 / 9
7/4
1/0
0
21 / 2
0
419 / 24
1/0
1/0
34 / 3
26 / 1
140/ 0
2/0
68 / 0
5/0
1/0
3/0
1/0
40 / 1
0
0
182 / 5
0
35/3
530 / 10

3 658 347 kg
1 007 100 kg

97 / 28
44 / 28

90 500 kg

3/0

521 kg
0
35680 kg
448 kg
53

11 / 0
0
3/0
1/0
1/0

Sisämarkkinaviennissä viejän on pyydettävä valvovalta virkaeläinlääkäriltä lähetettävien erien tarkastamista. Virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen lastausta ja
laatii tarkastuksen perusteella terveystodistuksen lähetyksen mukaan TRACESjärjestelmässä.
Alla olevasta taulukosta selviää Suomesta sisämarkkinoille toimitetut eläviä eläimiä ja
sivutuotteita koskevat lähetykset vuonna 2011 (TRACES Data Warehouse). Kaikki
nämä lähetykset tarkastettiin ennen terveystodistuksen laatimista. Lisäksi Suomesta
vietiin rekisteröityjä hevosia, turkiseläimiä, lemmikkieläimiä ja sivutuotteita toisiin jäsenmaihin. Näiden vientierien kohdalla ei terveystodistusta aina tarvitse laatia TRACES-järjestelmässä, eikä tilastoa voida kattavasti tehdä.
Sisämarkkinaviennissä Suomesta toimitettiin vuonna 2011 kaikkiaan 431 sisämarkkinalähetystä, joista määränpäämaassa tarkastettiin 117 lähetystä.
Taulukko 2. Suomesta sisämarkkinoille toimitetut eläviä eläimiä ja sivutuotteita koskevat lähetykset vuonna 2011 (TRACES Data Warehouse).
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Laji (Cn-koodi Nimi)
0101 Hevonen
0102 Nauta
0103 Sika
010410 Lammas
010420 Vuohi
0105 Siipikarja
010611 Kädelliset
010619 Muut nisäkkäät
010620 Matelijat
010631 Petolinnut

Viedyt (lukumäärä tai
kilomäärä)
68
205
40
138
0
1 276 266
5
2 641
0
6

Annetut terveystodistukset
21
12
4
1
0
60
5
40
0
2

010632 Papukaijalinnut

1

1

010639 Muut linnut
010690 Mehiläiset
0301 Viljelykalat
030270 Mäti, maiti
0407 Siipikarjan munat
051110 Naudan sperma
051199 Sivutuotteet, luokka 1 ja 2
05119990, 05119985 Muu sperma ja alkiot
1506 Muut eläinrasvat
1518 Eläinrasvat
2301 Sivutuotteet, luokka 3
950810 Sirkuseläimet

1
0
0
217
1 729 080
147 751
1 274 993 kg
2 819

1
0
0
20
25
54
51
45

1 257 000 kg
2 340 030 kg
24 000 kg
0

9
79
1
0

2 TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS
2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi
Sisämarkkinatuonneissa suurin osa sisämarkkinakaupan toimijoista on vakiintuneita ja hoitaa lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet ajoissa. Vuoden 2011 aikana todettiin vain muutamia tuonteja, joissa rekisteröityminen oli jätetty tekemättä ennen
tuonnin tapahtumista. Useimmiten kyseessä olivat hevosen sperman tuonnit, jotka
paljastuivat TRACES-järjestelmään laaditun terveystodistuksen perusteella. Myös
muutama kaupallisten koirien ja kissojen tuoja oli laiminlyönyt velvollisuutensa rekisteröityä. Joistakin tuonneista ei myöskään tehty ennakkoilmoitusta, tällöinkin kyseessä olivat useimmiten kaupalliset koirien tuonnit. Hevosen sperman tuonneista ei enää
tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta.
Vuonna 2011 jäi kiinni laittomasti tuodut yksi alpakka ja viisi saksanhirveä Ruotsista.
Läänineläinlääkärit tekivät kaikkien eläinten lopettamisesta hallintopäätökset. Vuonna
2011 aloitettiin yhteistyö Hippoksen kanssa laittomien hevostuontien kiinni saamiseksi. Hippos alkoi vaatia rekisteröinnin yhteydessä tuontihevosten Tracesterveystodistuksia. Hippos ilmoitti Eviraan puuttuvista todistuksista ja vääränlaisista
tai väärennetyistä tunnistusasiakirjoista. Evira ilmoitti laittomat tapaukset eteenpäin
aluehallintovirastolle, josta tiedot toimitettiin kunnaneläinlääkäreille toimenpiteitä varten.
Vuoden 2011 aikana todettiin useita kymmeniä toisista EU-maista lemmikkieläiminä
tuotuja koiria ja kissoja, jotka eivät täyttäneet tuontiehtoja. Kissoilta ja koirilta puuttui
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lemmikkieläinpassi tai esim. voimassa oleva raivotautirokotus. Vastoin tuontivaatimuksia tuodut koirat ja kissat palautettiin lähtömaahan tai lopetettiin. Suurin osa
eläimistä palautettiin ja vain muutama lopetettiin. Koirien ja kissojen kaupallisessa
tuonnissa oli muutama yksittäinen tapaus, jossa toimija ei noudattanut tuontiehtoja.
Sisämarkkinatuonneissa lähettävä maa on vastuussa siitä, että lähetys täyttää EYlainsäädännön edellytykset. Tuontitodistuksissa oli havaittavissa usein virheitä eläinten tai tuotteiden määrissä eikä lähetyksen määräpaikka välttämättä ollut oikein. Näitä virheitä todettiin esim. lähes kaikissa nautatodistuksissa ja useissa siipikarjatodistuksissa. Myös todistuksen terveyttä koskeva osio oli usein puutteellisesti täytetty,
varsinkin kaupallisten koirien ja kissojen osalta tehdyissä todistuksissa.
Erillistä tilastoa ei pidetty todetuista rikkeistä (todistus puutteellinen, rekisteröiminen
puuttunut jne.). Toimijoille lähetetyt asiaa koskevat huomautuskirjeet kirjattiin Eviran
diariin. Sisämarkkinavienneissä TRACESiin raportoiduista tarkastuksista rikkomuksia ei havaittu eläinten hyvinvointiin tai terveyteen liittyen.
2.2 Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi
2.2.1

Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen
Sisämarkkinatuonnissa terveystodistuksissa virheelliset lähetysmäärät todettiin
useimmiten elävien nautojen lähetyksissä. Virhe johtui usein siitä, että lähetysvaiheessa jokin eläin oli todettu kuljetuskunnottomaksi tai mukaan oli päätetty ottaa ylimääräinen eläin. Todistuksissa todetut määräpaikkaa koskevat virheet johtuivat
useimmiten siitä, että lähettävässä maassa terveystodistuksen laatija ei löytänyt /
osannut etsiä määräpaikkaa TRACES-järjestelmästä. Eläinten tuonnit tapahtuivat
usein myös usean toimijan yhteistuonteina, jolloin niille oli laadittu yksi terveystodistus yhteen määräpaikkaan, vaikka määräpaikkoja oli useita. Terveystodistuksen
eläinten terveyttä koskevan osion puutteellinen täyttäminen oli johtunut siitä, että
kaikki eläinlääkärit eivät ole tottuneita käyttämään TRACES-järjestelmää. Edellä mainittujen virheiden alkuperä oli lähettävässä maassa. Suomalaiset toimijat eivät kaikilta
osin toimineet lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja raportoineet virkaeläinlääkärille
terveystodistuksissa todetuista puutteista.
Laittomia lemmikkieläintuonteja esiintyy paljon. Hallintopäätöksiä tehdään vuosittain
useita kymmeniä ja on todennäköistä, että kaikki eivät jää kiinni, koska rajatarkastuksia ei sisämarkkinakaupassa ole. Uudet toimijat ja harraste-eläinten tuojat eivät välttämättä tiedä vaadittavista toimenpiteistä ja ottavat tuontiehdoista selvää vasta juuri
ennen tuontia.
Täydentävien ehtojen valvonnoissa ei havaittu laiminlyöntejä.

2.2.2 Todetuista säännöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne
Tuotantoeläimiin kohdistuvat tarttuvat taudit aiheuttavat tuotannon menetyksiä ja
eläimiä voidaan joutua lopettamaan tartunnan johdosta. Lisäksi tarttuvien eläintautien
esiintyminen voi vaikuttaa myös elintarvikkeiden vientiin.
Sisämarkkinatuonneissa todetut säännöstenvastaisuudet eivät olleet laittomia lemmikkieläintuonteja lukuun ottamatta riskiltään merkittäviä. Väärät eläin- tai tuotemäärät todistuksissa vaikeuttavat tilastointia. Väärät määräpaikat aiheuttavat ongelmia
jäljitettävyydessä, mutta todetut tapaukset olisi kuitenkin voitu helposti jäljittää tarvittaessa. Eläinten terveyttä koskevan osion virheellisyydet todettiin pääsääntöisesti
teknisluonteisiksi.
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Koirien ja kissojen laiton tuonti voi aiheuttaa riskin kansanterveydelle. Raivotautia
kantava eläin saattaa esimerkiksi puremalla siirtää hengenvaarallisen taudin ihmiseen ja näin aiheuttaa ihmisen kuoleman. Vaara ei siis rajoitu pelkästään eläimiin.
Suomi on toistaiseksi vapaa ihmiselle vaarallisesta myyräekinokokista (Echinoccus
multilocularis). Ihminen voi saada ekinokokkitartunnan pääisännän (petoeläimen)
ulosteissa olevien munien välityksellä. Loismadon munat päätyvät maastoon petoeläinten ulosteiden mukana. Myyräekinokokkitartunta saattaa johtaa kuolemaan
ihmisellä, mutta on oireeton koiralla ja kissalla. Myös raivotautia kantava eläin saattaa
olla täysin oireeton vielä kuukausia tuonnin jälkeen, joten vain tuontivaatimuksia noudattamalla ja elävien eläinten tuonnit tarkoin harkitsemalla pystytään ylläpitämään
Suomen hyvä tautitilanne ja suojaamaan sekä ihmisiä että eläimiä.
2.2.3 Todettujen säännöstenvastaisuuksien perimmäiset syyt
Tuoja saattaa olla tietämätön tuontiehdoista tai välinpitämätön noudattamaan niitä.
Edullinen hintataso vaikuttaa ulkomaantuontien suosioon. Ihmisten halu pelastaa
lemmikkieläimiä, kuten koiria ja kissoja huonoista oloista ulkomailla, voi saada ihmiset tuomaan eläimet ilman, että tuontiehdot on selvitetty tai että ne ehdittäisiin hoitaa
kuntoon ennen tuontia. Lemmikkieläimen tuojan tietämättömyys tai ymmärtämättömyys laittoman tuonnin mahdollisesti erittäin vaarallisistakin seurauksista saattaa johtaa siihen, ettei tuontivaatimusten noudattamista koeta tärkeäksi.
Sisämarkkinatuonnissa terveystodistuksissa todettuihin puutteisiin oli useimmiten
syynä lähettävän maan virkaeläinlääkärin kokemattomuus TRACES-järjestelmän käytössä.
3 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE
Sisämarkkinakaupassa ei toteutettu vuonna 2011 auditointeja.
Mallitaulukko 3. Sektorilla suoritetut sisäiset auditoinnit.
Auditoinnin kohteena
ollut viranomainen
Evira

Auditointien
määrä

Auditoinnin teema(t)

Keskeiset havainnot

AVI
ELY-keskus
Kunta
Valtuutettu tarkastaja
jne

4 KORJAAVAT TOIMENPITEET (TOIMET TEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI)
4.1 Toimijoille annetut seuraamukset ja korjaavien toimenpiteiden varmistaminen
Toimijoille lähetettyjä ohjeita rekisteröitymisen yhteydessä on lisätty ja selkeytetty.
Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden sisämarkkinakauppaa koskevia Eviran internetsivuja on kehitetty. Virkaeläinlääkäreitä koulutettiin, ohjeistettiin ja tiedotettiin, jotta he osaavat paremmin ohjeistaa ja valvoa toimijoita. Erityisesti lemmikkieläinten laittomat tuonnit olivat paljon esillä mediassa. Vuonna 2011 järjestettiin kampanja
laittomien eläintuontien estämiseksi. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa vuosittain.
8
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4.2 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet
Eläinlääkäreille luennoitiin ajankohtaisista sisämarkkinakauppaan ja vientiin liittyvistä
eläintautiasioista vuosittaisella koulutuspäivällä ajankohtaisista tarttuvista eläintaudeista. Läänineläinlääkäreitä koulutettiin lisäksi neljästi vuodessa järjestettävillä
läänineläinlääkärien koulutuspäivillä Evirassa. Koulutuspäivillä käsitellään myös ajankohtaisia sisämarkkinakaupan ja viennin valvontaan liittyviä asioita
Vuonna 2010 aloitettiin hanke, jonka puitteissa järjestettiin virkaeläinlääkäreille TRACES-koulutusta. Koulutuksia on jatkossa säännöllisesti tarpeen mukaan ja niitä tullaan järjestämään myös maakunnissa. Myös eläinlääketieteen opiskelijoille annettiin
koulutusta sisämarkkinakaupan edellytyksistä ja erityisesti TRACES-järjestelmän
käytöstä.
Mallitaulukko 4.2. Viranomaisille ja toimijoille annettu ohjeistus.
2009

2010

2011

49

50

56

1

6

55

62

1

6

Ohjeet toimijoille
-

päivitytetyt, kpl

-

uudet, kpl

Ohjeet viranomaisille
-

päivitetyt, kpl

-

uudet, kpl

50

5 ARVIO VALVONNAN ONNISTUMISESTA
Sisämarkkinakaupan tavoitteet toteutuivat. Kaikki toimijat rekisteröitiin ja ohjeistettiin
tuonnin/viennin vaatimuksista ja tarkastuksista. Rekisteröintien yhteydessä virkaeläinlääkäreille (läänin- ja kunnan/kaupungineläinlääkärit) lähetettiin ohjeistukset tarvittavista tarkastuksista. Sellaisiin saapuneisiin lähetyksiin, joissa tuonnin edellytykset eivät täyttyneet, pystyttiin puuttumaan välittömästi. Virkaeläinlääkärit tarkastivat kaikki
vientilähetykset ja tekivät tuontitarkastuksia riittävässä laajuudessa. Vientilähetysten
terveystodistukset laadittiin pääsääntöisesti TRACES-järjestelmässä. Sen sijaan
kaikkia tehtyjä tuontitarkastuksia ei raportoitu TRACES-järjestelmään.
Sisämarkkinakaupan valvonnan voidaan kokonaisuutena katsoa onnistuneen hyvin.
Merkittävimmän ongelman muodostavat laittomat lemmikkieläinten tuonnit, joihin on
vaikea puuttua valvonnan keinoin, kun rajatarkastuksia ei sisämarkkinakaupassa ole.
Suomeen ei levinnyt saapuneiden elävien eläinten ja sivutuotteiden mukana vastustettavia eläintauteja. Suomesta toisiin EU-maihin eläviä eläimiä ja sivutuotteita sisältäneiden lähetysten tarkastukset osoittivat, että lähetykset täyttivät lainsäädännön
vaatimukset.
Virkaeläinlääkäreiden valmiuteen käyttää TRACES-järjestelmää panostetaan edelleen koulutuksen avulla. Toimijoille ja virkaeläinlääkäreille annettavaa ohjeistusta sisämarkkinakaupan edellytyksistä tarkennetaan ja sen saatavuutta parannetaan esim.
internetin avulla.
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Yhteenveto sisämarkkinakaupan tuontilähetyksistä saadaan TRACES-järjestelmästä.
Järjestelmän Data Warehouse:sta (DWH) saadaan tilastot laadituista terveystodistuksista ja Suomessa tehdyistä lähetysten valvonnoista.
6 MUUTOKSET VASUUN

Vuonna 2011otettiin käyttöön mahdollisuus tapauskohtaiseen karanteeniin
laittomien lemmikkien palautusten ja lopetusten lisäksi. Virallisen karanteenin
puuttumisen johdosta Suomessa ei ole käytetty aikaisempina vuosina tätä
lainsäädännön suomaa vaihtoehtoa.
Vuonna 2012 toteutetaan tiedotuskampanja laittomien eläintuontien ennalta
ehkäisemiseksi. Vuonna 2012 otetaan käyttöön ohje toimenpiteistä, joita virkaeläinlääkärit tekevät laittomasti tuotujen hevosten tapauksissa.
Nyt voimassa oleva ”lemmikkieläinasetus” 998/2003 kumotaan ja sen tilalle
EU:n komissio on valmistelemassa kokonaan uutta asetusta. Uusi asetus
muuttaa lemmikkien jäsenmaiden välistä matkustamista ja tuo tullessaan
muutoksia myös valvontaan.
Uusi eläintautilaki tulee aiheuttamaan muutoksia mm. rekisteröintivelvoitteen
muuttuessa vuosittain tehtävästä kolmen vuoden välein tehtäväksi. Elävien
eläinten vientirekisteröinti tulee uutena velvoitteena.
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