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Sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä niitä sisältävien viljelmien, 
kudosten, eritteiden ja muiden vastaavien tavaroiden sisämarkkinatuonti 
on sallittua vain Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla. 

Tuontiluvassa Ruokaviraston on asetettava eläinten terveyttä koskevat 
välttämättömät ehdot.

Eläintautilaki 441/2013, 63 §.
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Sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

• Tuontilupaa haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. 

• Tuontiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kyseisten tuotteiden 
sisämarkkinatuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. 

• Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta, jota varten tuotteet 
toimitetaan Suomeen ja eläintautien leviämisvaaran arvioimiseksi 
tarvittavat selvitykset.
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Tuontiluvan ehdot I

• Näytteet toimitetaan suoraan luvan saneeseen laitokseen.

• Materiaali käytetään ainoastaan hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen 
eikä sitä saa luovuttaa edelleen.

• Materiaali hävitetään niin, ettei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.
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Tuontiluvan ehdot II

• Tuojan on pidettävä luetteloa vastaanottamistaan lähetyksistä ja sitä on 
säilytettävä ainakin 5 vuotta.

• Tuontiluettelossa on oltava seuraavat tiedot:
- saapumispäivämäärä
- lähetyksen sisältö
- lähtömaa, -paikka ja lähettäjä
- määräpaikka Suomessa
- tuontiasiakirjat
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Ruokavirastoon osoitetut erät

• Toisista jäsenvaltioista voidaan toimittaa Ruokavirastolle sen tehtävien 
suorittamiseksi eläintauteja aiheuttavia mikrobeja ja loisia ja niitä sisältäviä 
viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita ilman erillistä 
tuontilupaa.

Virva Valle 2.10.2019



Sisämarkkinavienti

• Eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten sekä niitä sisältävien 
viljelmien, kudosten, eritteiden ja muiden vastaavien tavaroiden 
sisämarkkinaviennissä on noudatettava määränpäänä olevan jäsenvaltion 
eläinlääkintäviranomaisten asettamia vaatimuksia.
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Tuonti EU:n ulkopuolisista maista I

• Eläintauteja aiheuttavien mikrobien ja loisten tuonti on sallittu vain 
Ruokaviraston tuontiluvalla, jossa määritelty tarkemmat tuontiehdot.

• Tuontilupavaatimus koskee eriä, jotka eivät täytä EU-lainsäädännön tai 
niiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia (MMMa 
1370/2004, muut 203/2016, Liite 3C) mm. eläimistä saatavat kudokset 
tutkimustarkoituksiin.
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Tuonti EU:n ulkopuolisista maista II

• Tuontiluvan hakuohje ja hakulomake löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-
ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/sivutuotteet/materiaalin-
tuontilupa/

• Hakemuksessa oltava mm.:
• Luettelo tuotavien mikrobikantojen ja loisten nimistä 
• vakuutus siitä, etteivät ne aiheuta laboratoriokäytössä ihmisten tai eläinten 

tautien leviämisen riskiä. 

• Tuontilupahakemus toimitetaan Ruokaviraston Eläinten terveyden ja 
lääkitsemisen yksikköön.

Virva Valle 2.10.2019

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/sivutuotteet/materiaalin-tuontilupa/


Tuonti EU:n ulkopuolisista maista III

• Hakijan tulee hakemuksessa vakuuttaa: 
• tuontierä käytetään ainoastaan hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen eikä 

sitä luovuteta edelleen;
• tuontierä ja siitä syntyvät jätteet hävitetään siten, ettei niistä aiheudu vaaraa 

ihmisten tai eläinten terveydelle. 

• Tuontiluvassa määritellään  tuotteen tai siitä johdettujen tuotteiden 
lähetys- ja jatkokäsittelyvaatimukset (eläintautien leviämisen riskin 
minimoiminen).

• Tuojan kirjanpitovelvollisuus tuomistaan eristä.
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Tuonti EU:n ulkopuolisista maista, kanavointi

• Kanavointivaatimus = lähetys on lähetettävä saapumispaikasta suoraan 
hyväksytylle käyttäjälle.

• Koskee vain erityisiin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoitettuja eriä.

• Tuontiluvassa maininta, jos tuotteella on kanavointitarve.

• Tuoja ilmoittaa saapuneesta erästä kunnan/kaupungineläinlääkärille, joka 
kuittaa TRACES-järjestelmään erän saapuneeksi määränpäähän. 
Rajatarkastusasemalla seurataan erien kulkua. 
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Virva Valle
virva.valle@ruokavirasto.fi

KIITOS!
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