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1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA 

 
Sisämarkkinoilla tapahtuvissa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirroissa lähettävä maa ja 
vastaanottaja ovat vastuussa siitä, että lähetys täyttää EY-lainsäädännön vaatimukset.  
Sisämarkkinakaupan valvonnan tavoitteet toteutuivat. Suomessa ei havaittu uusia saapuneiden 
elävien eläinten tai sivutuotteiden mukana tulleita vastustettavia eläintauteja. Toimijoita 
rekisteröitiin ja heitä ohjeistettiin sisämarkkinatuonnin tai -viennin vaatimuksista ja tarkastuksista. 
Rekisteröintien yhteydessä paikallisille virkaeläinlääkäreille lähetettiin ohjeistukset tarvittavista 
tarkastuksista.  
 
Suomesta toisiin EU-maihin eläviä eläimiä ja sivutuotteita sisältäneiden lähetysten tarkastukset 
osoittivat, että lähetykset täyttivät lainsäädännön vaatimukset. Virkaeläinlääkärit tarkastivat elävät 
eläimet ennen lähetystä ja tekivät tuontitarkastuksia suunnitelman mukaisesti. Muista jäsenmaista 
raportoitiin jokunen rikkomus eläinten terveyteen liittyen Suomesta lähetettyjen vientien yhteydessä 
(5 poroa vietiin Viroon vaatimusten vastaisesti). Eläville eläimille laadittiin 815 todistusta, joista 
määränpäämaan viranomaiset raportoivat 179 (22 %) tarkastusta. Sivutuotteiden vientieriä oli 321, 
joista 247 (77 %) kohdalla raportoitiin valvonta.  
 
Elävien eläinten tuonti Suomeen lisääntyi vuodesta 2014 104 % ja sivutuotteiden 35 %. 
Sisämarkkinakaupan valvonnan voidaan kokonaisuutena katsoa onnistuneen hyvin. 
Merkittävimmän ongelman muodostavat laittomat lemmikkieläinten ja hevosten tuonnit, joihin on 
vaikea puuttua valvonnan keinoin, kun rajatarkastuksia ei sisämarkkinakaupassa ole. 
Harrastesiipikarjaa todennäköisesti tuodaan myös ilman, että lainsäädännön vaatimuksia 
noudatetaan.  
 
Toimivaltaisten viranomaisten ja Eviran välinen yhteistyö oli runsasta erityisesti laittomien 
tuontitapausten selvittelyssä. Tulli tai poliisi toimi osallisena osassa tapauksissa. Viranomaisten 
välisessä yhteistyössä ja ohjauksessa kohdistettiin painopistettä niihin tuonteihin, joissa arvioitiin 
olevan merkittävä eläintautiriski. Sisämarkkinakaupan valvonnan kattavuuden kulmakivi oli ja tulee 
olemaan viranomaisten resurssien riittävyys. 
 

2 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN  

 
Sisämarkkinatuonnin tarkastukset toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskiperusteisena 
otantana. Virkaeläinlääkärin tarkastamien tuontierien tarkastusten raportointi tapahtuu TRACES 
(Trade Control and Expert System) -järjestelmää hyväksikäyttäen. 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. TRACES ohjelmalla voidaan seurata myös kasviperäisten 
tuotteiden liikkumista. TRACES-järjestelmää käyttävät sekä viranomaiset että toimijat.  
 
TRACES –järjestelmän raportointiin perustuen viranomaiset tarkastivat Suomeen tulleiden elävien 
eläinten lähetyksiä lukumääräisesti enemmän kuin vuonna 2014. Tarkastettujen lähetysten 
prosentuaalinen määrä on kuitenkin pienentynyt: 5,2 % (2014) -> 3,9 % (2015).  
 
Muita tuontieriä kuin sivutuotteita oli yhteensä 2890 lähetystä. Näistä 112 kohdalla raportoitiin 
valvonta. Sivutuotteita tuotiin 2260 erää, joista viranomainen kuittasi saapuneiksi 1640 (73 %). 
Loput ovat oletettavasti luokan kolme sivutuotteita, joiden perillepääsyä viranomaisen ei 
tarvitsekaan varmentaa. Eviran ylitarkastajat sekä kunnan- ja läänineläinlääkärit seurasivat 
säännöllisesti eläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden liikkeitä sekä tarkastivat erien 
terveystodistuksia. Tuotantoeläinten tuonneissa noudatetaan myös Eläintautien torjuntayhdistys 
ETT ry:n ehtoja ja se vähentää riskiä tautien siirtymisestä Suomeen. Tuoja on vastuussa erien 
tuontiehtojen täyttymisestä ja hän voi aina pyytää myös virkaeläinlääkäriä tarkastamaan 
vastaanottamansa erän. AVIt tarkastivat pistokokeina jäsenmaiden välillä siirrettävien 
lemmikkieläinten asiakirjoja ja tunnistusmerkintöjä. ESAVI suoritti yhden nk. rajaratsian Helsingin 
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satamassa ja LSAVIn Turun satamassa. Rajaratsioissa yleisin havaittu rikkomus oli koirilta 
puuttuva loislääkitys. 
 

3 SUOMEN JA MUIDEN EU:N JÄSENMAIDEN VÄLILLÄ SIIRRETYT ELÄIMET JA 
SIVUTUOTTEET 

 
Virkaeläinlääkäri tarkastaa kaikki lähetykset, joilta edellytetään terveystodistusta, ennen 
todistuksen laatimista. Myönnetyistä TRACES todistuksista sekä toimijoiden laatimista kaupallisista 
asiakirjoista laaditaan vuosittain tilasto niistä eläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden siirroista, 
joissa Suomi on ollut joko lähettäjä- tai vastaanottajamaa (taulukko 1 ja 2).  
 
TRACES-järjestelmästä ei saada kattavaa tilastollista tietoa sivutuotteiden, hevos-, turkis- ja 
lemmikkieläinten kuljetuksista jäsenmaitten välillä. Väärät eläinmäärät todistuksissa vaikeuttavat 
tilastointia, samoin sivutuotteiden satunnaisesti väärät tullinimikekoodit kaupallisissa asiakirjoissa. 
TRACES-järjestelmään raportoidaan satunnaisia ei kaupallisia lemmikkieläinten kuljetuksia. 
Lainsäädäntö ei myöskään velvoita tallentamaan rekisteröityjen hevoseläinten ja turkiseläinten 
todistusta TRACES -järjestelmään. Näin vain osa EU:n alueella siirretyistä lemmikki-, hevos- ja 
turkiseläimistä tilastoituu.  
 
Siirrettäessä luokan 1. tai 2. sivutuotteita EU:n jäsenvaltiosta toiseen edellytetään aina, että 
siirrosta jää kaupallinen asiakirja TRACES järjestelmään. Sivutuoteluokan 3. tuotteista ainoastaan 
käsitelty eläinvalkuainen edellyttää TRACES järjestelmässä laaditun kaupallisen asiakirjan. 
Kansallisen lainsäädäntömme mukaisesti tuli luokkaan 3 kuuluvat teurastuksen sivutuotteet ja 
kalasta saatavat sivutuotteet raportoida järjestelmään vielä kesäkuun aikana. Heinäkuusta lähtien 
näiden sivutuotteiden raportointivelvollisuus poistui.  Edellä mainitusta syystä taulukoissa olevat 
sivutuotteita koskevat luvut ovat ainoastaan suuntaa-antavia.  
 
 
Taulukko 1. Suomeen vuonna 2015 tulleet lähetykset tiettyjen eläinten ja tuotteiden osalta 
 
 

Laji  Alkuperämaa Saapuneet 
(lkm tai kg) 

Saapuneet 
erät 

Nauta  SE, DK 49 6 

Naudan sperma  SE, NO, DK, DE, UK, FR, 
NL, SV, BE, IE 

705 278 101 

Naudan alkiot  DK, NL, FR 263 13 

    

Sika   NO, SE, DK, AT 191 8 

Sian sperma  NO 855 48 

    

Lampaat  LV 2 1 

Lampaan sperma   0 0 

    

Siipikarja, untuvikot  SE,DE,UK, NL, BE, FR   976 677 51 

Siipikarjan siitosmunat  SE, DK, NL, FR 3 453 980 108 

    

Viljelykalat  DK, SE (vain erät voidaan 
raportoida luotettavasti) 

? 30 

Mäti, maiti  DK, SE 334 kg 4 

    

Mehiläiset ja 
kimalaiset 

NL, BE, SI. IT, MT, DE, ES, 
SE, AT (vain erät) 

? 234 

    

Hevosen sperma  5027 363 
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Porot  NO, SE 2602 63 

Laamat, alpakat, 
muflonit  

SE, SV (Sveitsi) 21 4 

Muut märehtijät 
(eläintarhat) 

 3 2 

    

Kaupallisesti tuodut 
koirat ja kissat  

ES, CY, RO, EE, HU, BG Koiria 2031, 
kissoja 37 

486 

    

Sirkuseläimet  SE, NL  3 

    

Kädelliset  NL 2 1 

    

Sivutuotteet, luokka 1  - - - 

Sivutuotteet, luokka 2  UK, NO, SE, ES, EE, DK, PL, 
IE, NL, DE 

42 252 486 
kg 

1 172 

Sivutuotteet, luokka 3  SE, EE, DE, DK, NL, UK, LT 7 853 590 kg 410 

 
 
Taulukko 2. Suomesta vuonna 2015 sisämarkkinoille toimitetut lähetykset tiettyjen elävien eläinten 
ja tuotteiden osalta. 

 

Laji  Kohdemaa Viedyt 
(lkm tai kg) 

Erät 

Nauta  EE, CZ, DK 109 14 

Naudan sperma  DK, SE, FR 333 941 59 

Naudan alkiot  SE 4 1 

    

Sika   PL, EE, SE 35 376 98 

Sian sperma  - - - 

    

Lampaat  EE, LV 267 5 

Lampaan sperma  UK 130 1 

    

Siipikarja, untuvikot  EE 433 530 11 

Siipikarjan siitosmunat  LT, NL, IT, PL 1 350 000 16 

    

Viljelykalat  SE, IT 9 401 kg 7 

Mäti, maiti  AT, SE, IT, DE, LV 187,2 kg 13 

    

Mehiläiset ja kimalaiset - - - 

    

Hevosen sperma  1057 13 

    

Porot  BU, UK, NO, SE, EE 3 350 19 

Laamat, alpakat, muflonit  - - - 

Muut märehtijät (eläintarhat)  9 4 

    

Kaupallisesti viedyt koirat ja kissat  - - - 

    

Sirkuseläimet    2 

    

Kädelliset  NL 5 4 
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Sivutuotteet, luokka 1 (renderöity 
rasva) 

DK, CZ, NO, DE 3029150 kg 89 

Sivutuotteet, luokka 2  EE (käsitelty lanta) 941 544 kg 31 

Sivutuotteet, luokka 3  nahat (märehtijä) 
käsitelty eläinvalkuainen 

467 kg 
23 720 kg 

1 
1 

 

4 TOIMINNAN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 

 
Suurin osa toimijoista on vakiintuneita ja hoitaa lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet.  
 
 
4.1 Todetut puutteet ja niiden yleisyys tuonnissa Suomeen 
 
Ruotsista tuotiin erä mehiläisiä ilman terveystodistusta. Tuodut mehiläiset tutkittiin esikotelomädän 
varalta mutta tautia aiheuttavaa bakteeria ei löytynyt. Yksi toimija toi Virosta 13 kyyhkyä, jotka eivät 
täyttäneet Newcastlen taudin varalta säädettyjä tuontivaatimuksia. Linnut eristettiin ja ne rokotettiin 
Newcastlen taudin varalta.  
 
54:ltä laittomasti tuodulta hevoselta otettiin näytteet tiettyjen vastustettavien eläintautien osalta ja 
kaikki olivat negatiivisia. Hevosilla havaittiin puutteita tunnistusasiakirjoissa tai niillä ei ollut 
vaadittua terveystodistusta. Tunnistusasiakirjat olivat väärennettyjä tai niiden tiedot eivät 
vastanneet kyseessä olevaa hevosta.  Virkaeläinlääkärit ryhtyivät tarvittaviin toimenpiteisiin, kun 
puutteita havaittiin. 
 
64 tapauksessa toisista EU-maista lemmikkieläiminä tuodut koirat ja kissat eivät täyttäneet 
tuontiehtoja. Kissoilta ja koirilta puuttui lemmikkieläinpassi tai esim. voimassa oleva 
raivotautirokotus. Vastoin tuontivaatimuksia tuoduista koirista ja kissoista suurin osa asetettiin 
eristykseen, muutama palautettiin lähtömaahan ja yksi jouduttiin lopettamaan. Koirien ja kissojen 
kaupallisessa tuonnissa puolestaan oli muutama yksittäinen tapaus, jossa toimija oli laiminlyönyt 
tuojan velvollisuuksia.  
 
Suomalaiset toimijat eivät kaikilta osin toimineet lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja 
raportoineet virkaeläinlääkärille terveystodistuksissa todetuista puutteista. Todetuista rikkeistä 
(todistus puutteellinen, rekisteröiminen puuttunut jne.) ei pidetty erillistä tilastoa.  
 
4.2 Todetut puutteet ja niiden yleisyys viennissä Suomesta 
 
Eläinten hyvinvointiin tai terveyteen liittyviä rikkomuksia ei havaittu TRACESiin raportoiduissa 
tarkastuksissa. Yhdessä nautalähetykseen tehdyssä tarkastuksessa raportoitiin puutteita eläinten 
tunnistamisessa (eläimet eivät vastanneet lähetystä). Raporttiin ei ole kirjattu puutteita seuranneita 
toimenpiteitä. Suomesta vietiin 5 poroa Viroon ilman tarvittavia tutkimuksia ja terveystodistuksia. 
Tapausta selvitettiin yhteistyössä PSAVI:n ja Viron eläinlääkintöviranomaisten kanssa. 
 
4.3 Puutteiden analyysi 

 
4.3.1. Puutteiden esiintyminen 

 
Jos terveystodistuksen eläinten terveyttä koskevassa osiossa on puute, kyseessä on yleensä 
vahinko. Tekninen virhe voidaan korjata, kun se huomataan.  
 
Laittomia lemmikkieläin- ja hevostuonteja esiintyy paljon. Hallintopäätöksiä tehdään vuosittain 
useita kymmeniä ja on todennäköistä, että kaikki eivät jää kiinni, koska rajatarkastuksia ei 
sisämarkkinakaupassa ole. Tullilla ei ole toimivaltuuksia tarkastaa EU:n sisällä siirtyviä eläimiä ja 
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niiden asiakirjoja kuin selkeissä rikosepäilyissä. Lemmikkieläinten, siipikarjan ja hevosten kohdalla 
on tavattu myös eläinten ammattimaista salakuljetusta. Tällaisissa tapauksissa virkaeläinlääkärit 
ovat tehneet tuojista tutkintapyynnön poliisille. Vuonna 2015 Eviran tietoon ei tullut laitonta 
vientierää.  
 
 

4.3.2. Puutteista aiheutuvat riskit 
 
Tuotantoeläinten mukana mahdollisesti tulevat tarttuvat taudit aiheuttaisivat tuotannon menetyksiä 
ja eläimiä jouduttaisiin ehkä lopettamaan tartunnan johdosta. Osa eläintaudeista voisi tarttua myös 
ihmisiin. Lisäksi uusien tarttuvien eläintautien tulo Suomeen voisi vaikuttaa elintarvikkeiden vientiin. 
 
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 (lemmikin tai petoeläimen) ulosteissa olevien munien välityksellä. 
Loismadon munia päätyy maastoon loisia kantavien eläinten ulosteissa. Myyräekinokokkitartunta 
johtaa pahimmillaan ihmisen kuolemaan, mutta on oireeton lemmikillä. Myös raivotautia kantava 
eläin saattaa olla täysin oireeton vielä kuukausia tuonnin jälkeen. Vain tuontivaatimuksia 
noudattamalla ja elävien eläinten tuonnit tarkoin harkitsemalla pystytään ylläpitämään Suomen 
hyvä tautitilanne ja suojaamaan sekä ihmisiä että eläimiä. 
 
Hevosten aktiivinen liikkuminen EU-maiden välillä on merkittävä riski sille, että Suomeen voi levitä 
jokin lainsäädännössämme hevoselle vaaralliseksi luokiteltu tai helposti leviäviä tauti. Esim. 
näivetystautitapauksia on todettu viime vuosina useissa EU-maissa. 
 

 
4.3.3. Puutteiden syyt 

 
Tuoja saattaa olla tietämätön tuonti- tai vientiehdoista 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. Lemmikkien, siipikarjan ja hevosten laittomassa tuonnissa toimii myös ammattimaisia 
tuojia, jotka tuovat ulkomailta tuontivaatimusten vastaisesti eläimiä ja myyvät eläimet halvalla 
suomalaisille ostajille. Myös kilpahevosia kuljetetaan valitettavan paljon ilman, että 
sisämarkkinakaupan terveysvaatimuksia huomioidaan.  

 
Terveystodistuksissa todettuihin puutteisiin oli useimmiten syynä lähettävän maan 
virkaeläinlääkärin tekemät virheet terveystodistuksen laatimisessa.  

 

5 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE 

 
FVO ei auditoinut Suomen sisämarkkinakaupan valvontaa vuonna 2015. 
 
Eviran ylitarkastajat tekivät sisämarkkinakaupan TRACES-järjestelmän arviointi- ja ohjauskäynnin 
(Ajo-käynti) Etelä-Suomen AVIin (ESAVI). Ajo-käynti sujui hyvin eikä poikkeumia havaittu. Sen 
sijaan kehittämiskohteita löydettiin viisi ja ESAVI korjasi toimintaansa yhteisesti sovitussa 
aikataulussa.  
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6 ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 

 
6.1 Toimijoiden ja viranomaisten säädösten tuntemuksen varmistaminen 

 
Toimijoille tehtyjä ohjeita päivitetään ja kehitetään jatkuvasti (taulukko 3). Sidosryhmien (mm. 
Hippos ja ETT) kanssa järjestettiin kokouksia, joissa käsiteltiin lainsäädännön vaatimuksia. Elävien 
eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden sisämarkkinakauppaa koskevia Eviran internetsivuja on 
kehitetty. Erityisesti lemmikkieläinten ja hevosten laittomat tuonnit olivat esillä mediassa.  
Virkaeläinlääkäreitä koulutettiin ja ohjeistettiin sekä heille tiedotettiin valvonnassa havaituista 
puutteista, jotta he osaavat paremmin ohjeistaa ja valvoa toimijoita. Läänineläinlääkäreitä 
koulutettiin kahdesti vuodessa järjestettävillä AVI-Evira -neuvottelupäivillä Evirassa. 
Koulutuspäivillä käsiteltiin ajankohtaisia sisämarkkinakaupan valvontaan liittyviä asioita. Laittomista 
tuonneista järjestettiin erillinen kokous Etelä-Suomen AVIn, ministeriön ja Eviran kanssa. 
Kokouksessa sovittiin uusista linjauksista viranomaisten toimenpiteiden osalta. 
 
Eläinlääketieteen opiskelijoita koulutettiin (HY:n ELH I ja II -kurssit) sisämarkkinakaupan 
edellytyksistä ja erityisesti uuden lemmikkieläinasetuksen tuomista muutoksista lemmikkieläinten 
matkustamisessa ja TRACES-järjestelmän käytöstä.  
 
6.2 Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamistoimenpiteiden varmistaminen 

 
Virkaeläinlääkärit tekivät ammattimaisista lemmikkieläimiä tai hevosia salakuljettavista toimijoista 
tarvittaessa tutkintapyyntöjä poliisille.  
 
6.3 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet 

 
Eviran avasi sähköisen rekisteröitymispalvelun eläinten siirtäjille kesällä 2015. Samalla voidaan 
varmistaa, että toimijoilta saadaan kaikki rekisteröitymiseen edellytettävät tiedot. 
Eviran rekisteri eläinten siirtäjistä EU:n alueella julkaistiin syksyllä 2015 Eviranetissä. Rekisterin 
tietoja pääsevät katsomaan kaikki virkaeläinlääkärit. Näin virkaeläinlääkäreillä on käytettävissään 
aina ajantasainen tieto alueensa sisämarkkinoilla toimivista toimijoista ilman, että heidän on 
pidettävä tiedoista omaa kirjanpitoaan. Rekisteri mahdollistaa esim. eläintautiepidemian vuoksi 
lähetettävän sähköposti-ilmoituksen rekisteröityneille tuojille nopealla aikataululla.  

 
Virkaeläinlääkäreille tehdyt ohjeet toimenpiteistä, joita virkaeläinlääkärit tekevät laittomasti tuotujen 
hevosten, koirien, kissojen ja frettien tapauksissa, päivitettiin uusien linjausten mukaisesti (taulukko 
3).  
 

Taulukko 3. Viranomaisille ja toimijoille annettu ohjeistus. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ohjeet toimijoille        

- päivitytetyt, 
kpl 

49 50 56 27 
39 82 32 

- uudet, kpl  1 6 0 7 2 0 

Ohjeet viranomaisille 50       

- päivitetyt, kpl  55 62 5 4 12 20 

- uudet, kpl  1 6 4 7 4 3 

 

7 TOIMINNAN RESURSSIT 

 



 

Sisämarkkinakaupan valvontaraportti 2015 
  

 10 

Aluehallintovirastojen käytössä olevat resurssit on raportoitu yhteisesti kaiken eläinten terveyden 
valvonnan osalta ja julkaistaan eläinten terveyttä koskevassa valvontaraportissa. Lukuihin sisältyy 
esimerkiksi sisämarkkina- tai kolmasmaatuonnin valvontaa, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin 
valvontaa AVIssa sekä mahdollisesti osittain sivutuotevalvontaa tekevien henkilöiden työpanosta 
varsinaisen eläinten terveyden valvonnan lisäksi. ESAVI on varoittanut, että laittoman tuonnin 
osalta resurssit eivät vastaa lisääntyvää työmäärää. 

 

8 MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN TOIMINTAAN 

 
Uuden lemmikkieläinasetuksen tuomat velvollisuudet aiheuttavat lisätyötä valvoville viranomaisille.  
Jäsenmaiden on suoritettava rajoillaan asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksia 
lemmikkieläimille.  
 
Ainakin ESAVIn alueella tuontivaatimusten vastaisesti tuotujen eläinten tapausten käsittely tullee 
lisääntymään. Tarkoitus on motivoida myös yksityiset eläinlääkärit ilmoittamaan aktiivisemmin 
havainnoistaan. 
 
Vuoden 2016 aikana on tarkoitus selkeyttää vientihyväksyttyjen siipikarjalaitosten valvontaa. 

 


