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Ohje paivitetty 29.9.2021. Tama ohje korvaa 18.6.2021 annetun ohjeversion 8. Ohje on voimassa
31.12.2021 saakka.

Aluehallintovirastojen ja kunnanelainlaakareiden tekema tarkastustyo 
Ruokaviraston ohjeistamilla sektoreilla COVID-19-epidemian aikana

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet aluehallintovirastojen ja kuntien viranhaltijoiden tekemista elainten 
terveyden ja hyvinvoinnin viranomaistarkastuksista COVID-19-epidemian aikana. Ohjeet annetaan 
kriittisten tehtavien suorittamisen turvaamiseksi. Ohjeiden tarkoituksena on myos vahentaa 
tarkastushenkildstddn ja tarkastusten kohteisiin kohdistuvaa koronaviruksen aiheuttamaa 
tartunnanvaaraa. Tama ohje on voimassa 31.12.2021 saakka. Ruokavirasto on erikseen antanut kunnille 
ohjeet elintarvikevalvonnasta ja elainlaakaripalvelujen jarjestamisesta. Kaikki Ruokaviraston antama 
ohjeistus COVID-19-epidemiaan liittyen on luettavissa Pikantissa COVID-19 -sivuilla.

Ensisijaisesti tehdaan vaittamattdmat ja kiireelliset tarkastuskaynnit. Sen lisaksi tehdaan sellaisia 
tarkastuskaynteja, joissa riski koronatartunnan leviamiseen arvioidaan olevan pieni tai riski voidaan 
hallita esim. suojavarusteita kayttamalla. Arvioitaessa tarkastusten tekemista huomioidaan 
tarkastukseen luonteen lisaksi paikallinen tartuntatilanne. Tilanteen arvioinnissa voi kayttaa apuna mm. 
THL:n alueellista tilannekuvaa.

Ohjeita paivitetaan tarvittaessa koronaepidemiatilanteen mukaan. Ruokavirasto viestittaa ohjeista ja 
tilanteen kehittymisesta seka toimijoille etta tarkastajille saanndllisesti. Mikali Ruokaviraston 
laboratoriossa testauskapasiteetti ylittyy esim. henkilokunnan sairastumisten vuoksi, voi testitulosten 
saaminen viivastya. Mikali merkittavaa viivastymista on odotettavissa, laboratorio tiedottaa asiasta 
tutkimuksen tilaajaa. Ruokavirasto tiedottaa erikseen, mikali joidenkin naytteiden vastaanottoa 
joudutaan rajoittamaan.

Aluehallintovirastojen ja kunnallisten ymparistoterveydenhuollon yksikdiden tulee kirjata 
epidemiatilanteen aiheuttamat muutokset toiminnassaan valittdmasti Pikantin tydtilaan "COVID-19 
tilannekuva".

Tama ohje ei ole sitova.
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Vaittamattomia ja kiireellisia tarkastuksia ovat:

Vastustettavien elaintautien epailyjen ja tautitapausten takia tehtavat tarkastukset ja 
naytteenottokaynnit
Kiireellisiksi ja vakaviksi arvioidut epailyyn perustuvat elainsuojelutarkastukset
Viennin ja sisamarkkinasiirtojen ehtona olevat tarkastukset
Tarkastukset, silloin kun epaillaan vakavaa lainsaadannon rikkomista
Tarkastukset, jotka tehdaan toimijan lupahakemuksen kasittelyn tai hyvaksymismenettelyn
yhteydessa, jos kyseessa on elinkeinon harjoittaminen

Tarkastukset, joissa risk! koronavirustartunnan leviamiseen arvioidaan olevan pieni 
tai se voidaan hallita:

Tarkastuskaynnit, joissa pystytaan pitamaan henkildiden valiset kontaktit vahaisena ja
huolehtimaan riittavasta etaisyydesta toisiin paikalla oleviin henkiloihin. Esimerkkeja
tarkastuksista:
• Epailyyn perustuvat elainsuojelutarkastukset (muutkin kuin kiireelliset ja vakavat epailyt)
• Tarkastukset, kun epaillaan lainsaadannon rikkomista (muutkin kuin vakavan rikkomisen 

epailyt)
• Elainten terveysvalvonta ja -seuranta; siipikarjan salmonellavalvonta, riskiperusteinen 

virustautivalvonta kalanviljelylaitoksilla, vapaaehtoinen terveysvalvonta (BKD)
• Sivutuotevalvonnan suunnitelmalliset valvonnat; tilapoittolaitosten ja tilarehustamoiden 

valvonta (sen jalkeen, kun turkistarhojen pikkupentukausi loppuu)
• Elainkuljetusten valvonta
• Maatilojen otantavalvonta (esim. taydentavat ehdot, elainsuojelu, elainten laakitseminen), 

kun tilalla ei tarvitse tehda vierasainevalvontaohjelman naytteenottoa, jossa syntyisi 
lahikontaktia elaimen omistajan tai hoitajan kanssa

• Muu vierasainevalvonta, jossa ei synny lahikontaktia elaimen omistajan tai hoitajan kanssa

Tarkastuskaynnit, joissa lahikontaktia elainten hoitajaan ei voida vaittaa, voidaan tehda, mikali 
COVID-19-epidemiatilanne on paikallisesti rauhallinen ja suojavarusteita on kaytettavissa. 
Esimerkkeja tarkastuksista:
• AI/ND -seurantanaytteenotto pitopaikoissa
• maedi-visnan vapaaehtoinen terveysvalvonta
• vierasainevalvonnan naytteenotoista esim. verinaytteiden otto pitopaikoissa
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Jos paikkakunnalla on COVID-19 tapauksia ihmisilla, tehdaan turkistarhoilla vain vaittamattomiksi tai 
kiireellisiksi luokitellut tarkastukset.
Ruokavirasto ohjeistaa tarkemmin elainten terveysvalvontaohjelmien toteuttamisesta COVID-19- 
epidemian aikana ja naytteenoton mahdollisen viivastymisen vaikutuksista pitopaikan terveysluokkaan 
Pikantissa COVID_19 tilannekuvatydtilan kysymys-vastaus -palstalla.

Ohjeet tarkastustoiminnalle:
Suositaan asiakirjatarkastusten tai etayhteyksien kautta tehtyjen tarkastusten tekemista 
fyysisten tarkastusten sijaan aina silloin, kun se on mahdollista ja silla voidaan saavuttaa 
tarkastuksen tavoitteet.
Tehdaan suunnitelmat riittavan tarkastushenkiidkunnan varmistamiseen sairastumisten ja 
muiden poissaolojen varalta.

COVID-19-epidemian aikaisten tarkastusten suunnittelussa huomioitavaa:
- Tarkastajat, joilla on todettu koronavirustartunta tai siihen viittaavia oireita, eivat tee tarkastuksia 

valvontakohteissa.
- Tarkastajan perheenjasenten koronavirustartuntojen ja karanteenien osalta noudatetaan THL:n 

ohieistusta.
- Tarkastusten suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet vaittaa ihmiskontakteja (mm. pinta-ala, 

ihmismaara).

Tarkastuskaynneilla toimitaan seuraavasti:
Tarkastuskaynnille ei pida lahtea, jos tuntee itsensa vahankaan sairaaksi. Tassa seurataan THL:n 
ohieistusta.
Ennaltailmoittamattomuusperiaatteesta voidaan tarvittaessa joustaa, jolloin 
tarkastuskohteeseen ollaan puhelimitse yhteydessa etukateen ja varmistetaan, etta 
tarkastuskohteessa ei ole henkiloita, joilla on koronavirustartuntaan viittavia oireita tai jotka ovat 
karanteenissa.
Tarkastuskaynneilla ovat lasna vain vaittamattomat henkildt.
Tarkastuskohteessa ei katella ihmisia ja pidetaan riittava etaisyys (yli 2 m) asiakkaaseen ja muihin 
henkildihin.
Pestaan kadet tarkastuskohteeseen tullessa ja lahtiessa. Jos kasienpesu ei ole mahdollista, 
kaytetaan kasidesia tahan tarkoitukseen. Muutenkin pestaan kasia normaalia useammin. 
Noudatetaan tarkastuksen kohteen hygieniaohjeita.
Kaytetaan suojavarusteita tavanomaisen suojavarustusohjeistuksen mukaisesti elleivat 
Valtioneuvoston, aluehallintoviraston, tydnantajan, THL:n tai TTL:n ohjeet muuta edellyta. 
Suu-nenasuojia (maskeja) suositellaan paasaantoisesti kaytettavaksi kaikilla tarkastuksilla.
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Hengityssuojaimia (FFP3), silmasuojia (esim. visiiri tai suojalasit), kertakayttoisia haalareita ja 
suojakasineita voidaan lisaksi kayttaa, jos tarkastuksen kohde niin haluaa tai ne koetaan muista 
syista tarpeelliseksi (esim. turvavaleja ei pystyta noudattamaan).
Jos tarkastuskohde on turkistarha, eika tarhalla ole epailya SARS-CoV-2 -tartunnasta, tulee 
tarkastuksella kayttaa kirurgisia suu-nenasuojia tai venttiilitonta FFP2-suojainta, kertakayttoisia 
kasineita ja suojahaalareita ja kaynnin jalkeen desinfioitavia saappaita. Samana paivana ei kayda 
muilla turkistarhoilla.
Ruokavirasto ohjeistaa erikseen toiminnasta niissa tilanteissa, joissa turkiselaimilla epaillaan SARS- 
CoV-2 -tartuntaa.

Paajohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Ylijohtaja Pia Makela
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