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1. Tuontiluvan myöntämisedellytykset
Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, näyttelyesineiden ja selkärangattomien koe-eläinten
tuonti Suomeen tai kauttakuljetus Suomen kautta on sallittua ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä
tuontiluvalla. Tuontiluvassa asetetaan tuontia koskevat välttämättömät tuontiehdot.
1.1 Määritelmät
Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja
tuotteita, jotka on tarkoitettu tutkimukseen osana diagnostisia toimia tai määritykseen tieteen ja
tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa.
Kaupalliset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on
tarkoitettu tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä
eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa
tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita.
Näyttelyesineillä tarkoitetaan eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on
tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa.
Selkärangattomat koe-eläimet ovat tutkimustarkoitukseen tarkoitettuja selkärangattomia eläimiä, kuten
esim. hyönteiset.
1.2 Tuontiluvan haku
Tuontilupaa haetaan Ruokaviraston Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ja sisämarkkinakaupan jaostosta
täyttämällä hakemus. Tuontilupaa voidaan hakea vähäiselle määrälle elintarvikkeita tai muita tuotteita
(sivutuotteet), jotka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa kaupallisina näytteinä tai
näyttelytarkoituksiin taikka erityisiin tutkimustarkoituksiin. Tuontiluvassa asetetaan välttämättömät
ehdot tuonnille, joita toimijan tulee noudattaa. Kyseisiä tuontieriä ei saa pitää kaupan eikä tarjoilla.
Tuontierät on käytön jälkeen hävitettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle. Tuontilupa on voimassa 2 vuotta ja maksaa kulloinkin voimassa olevassa Ruokaviraston
maksuasetuksessa MMMa 1146/2018 asetetun hinnan mukaisesti 147 €.
Kaupallisiksi näytteiksi tai näyttelytarkoituksiin tuotaville tuotteille tuontilupa voidaan myöntää
tuontierälle, joka tuodaan sellaisesta maasta tai kyseessä olevan maan alueelta, josta kyseisten eläimistä
saatavien tuotteiden tuonti EU:n alueelle on sallittua.
1.3 Sivutuoteluokka
Tuontierätietoihin tulee merkitä tuontierän sivutuoteluokka. Tarkempi luettelo luokkiin kuuluvista
aineksista on asetuksen (EY) N:o 1069/2009 artikloissa 8,9 ja 10.
1.4 Määränpään rekisteröintinumero ja rekisteröintiviranomainen
Sivutuotelain 517/2015 34 § mukaisesti Ruokaviraston rehu- ja lannoitevalvontayksikkö rekisteröi
toimijat, jotka käyttävät sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita tutkimustarkoituksiin. Tuontilupaa
hakiessa on ilmoitettava rekisteröintinumero. Tällä lomakkeella voi myös hakea rekisteröintiä.
Tuontilupa voidaan myöntää ainoastaan rekisteröityyn määränpäähän.
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1.5 Määränpäälaitosta valvovan kunnaneläinlääkärin nimi ja sähköpostiosoite
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön on
sivutuotelain 517/2015 12 § mukaan haettava lupa käyttäjän toimialueen kunnaneläinlääkäriltä. Lupaa
ei kuitenkaan tarvita Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tai Ruokaviraston käyttöön
toimitettaville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille.
1.6 Tuontiluvan käsittely ja kieli
Tuontilupakäsittely kestää Ruokavirastossa 1-4 viikkoa, riippuen mm. asian kiireellisyydestä. Tuontilupa
myönnetään joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, riippuen hakemuksen kielestä. Ruokavirasto ei
toimita käännöksiä luvista. Tuoja voi tarvittaessa käännättää luvan haluamalleen kielelle auktorisoidulla
kääntäjällä.
1.7 Tuontilupahakemuksen lähettäminen Ruokavirastoon
Word-pohjainen tuontilupahakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tuontilupa@ruokavirasto.fi.
Jos samanaikaisesti haetaan myös tutkimusnäytteitä käyttävän tahon rekisteröintiä, lähetetään
hakemus myös osoitteeseen abp@ruokavirasto.fi.
Webropol-pohjainen tuontilupahakemus tulee automaattisesti Ruokavirastoon osoitteeseen
tuontilupa@ruokavirasto.fi
1.8 Tuontiluvan lähettäminen Ruokavirastosta hakijalle
Ruokavirastosta tuontilupa lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin liitetiedostona muine
tarvittavine liitteineen, johon kuuluvat: kopio hakemuksesta, valitusosoitus, oikaisuvaatimusosoitus sekä
päätöksentekoon vaikuttavat mahdolliset muut asiakirjat tai ohje pääsystä niihin.
1.9 Muodollisuudet rajanylityspaikoilla
Selvitä tuotteen reitti ja ole tarvittaessa yhteydessä siihen rajatarkastusasemaan, jota kautta erä saapuu
EU:n alueelle.
1.10 Tutkimus- ja diagnostisten näytteiden tuonti
Jos tutkimusmateriaalin tuonti tapahtuu EU:n ulkopuolelta suoraan Suomeen, tuojan tulee pitää
tuontilupa mukanaan ja se on esitettävä pyydettäessä tullille. Jos tuonti tapahtuu muun EU-jäsenmaan
kautta, erä on toimitettava eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle.
Tutkimusnäytteille ja diagnostisille näytteille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mutta erä tulee
toimittaa suoraan määränpäälaitokseen. Erän saapuessa määränpäähän tuojan on ilmoitettava erän
saapumisesta laitosta valvovalle kunnaneläinlääkärille esim. sähköpostitse. Jos kyseessä on ensimmäisen
luokan sivutuote, kunnaneläinlääkärin tulee myöntää 517/2015 12 § mukainen lupa käyttöön.
Selkärangattomille koe-eläimille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, vaan tuonnin ehdot
luetellaan tuontiluvassa. Selkärangattomilla koe-eläimillä ei myöskään ole sivutuoteluokkaa.

