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Elintarviketurvallisuusvirasto

 Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta ja 
laatua.

 Perustana tutkimuksen ja riskinarvioinnin tuottama 
tieteellinen tieto.

 Laboratoriotoiminta tukee elintarvikeketjua
riskien tunnistamisessa ja terveysvaarojen 
ehkäisyssä.
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Toiminta-ajatus

Evira edistää turvallisuutta, 
laatua ja luotettavuutta 
elintarvikeketjussa luonnosta lautaselle.
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Visio

Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat terveitä 
ja voivat hyvin.
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Arvot

 Tutkittuun tietoon 
perustuva asiantuntijuus

 Myönteiseen ajatteluun 
perustuva kumppanuus

 Rohkeus ja vastuullisuus

 Yhdessä tekemisestä
syntyvä työn ilo
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Strategiset päämäärät

 Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja 
kasvinterveyden korkea taso säilyy.

 Eläinten hyvinvointi paranee.

 Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset 
turvataan ja maa- ja elintarviketalouden 
tuotantokyky kasvaa.

 Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat 
kestävästi ilmastonmuutokseen.

 Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan 
todentaa.

 Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.
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Henkilöstö ja toimipaikat (2016)
651 työntekijää:

 434 Helsingissä

 112 muissa 
toimipaikoissa:
Turku, Loimaa, 
Lappeenranta, 
Joensuu, Seinäjoki, 
Kuopio ja Oulu

 105 teurastamoissa

• Kalatutkimus: Helsinki, 
Kuopio, Oulu
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Evira tekee laboratoriotutkimuksia

 elintarvikkeiden ja rehujen mikrobiologisesta ja kemiallisesta 
turvallisuudesta

 elintarvikkeiden koostumuksesta

 eläin- ja kasvitautien tunnistamiseksi

 lannoitteiden laadusta ja turvallisuudesta sekä siementen laadusta

 viralliseen valvontaan ja kansallisiin valvonta- ja seurantaohjelmiin

 yksityisille asiakkaille

 tieteelliseen tutkimukseen.

Evira on alansa kansallinen ja kansainvälinen vertailulaboratorio. 
Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan hyväksyttyjen 
laboratorioiden tutkimustulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus.

Laadun takeena akkreditoinnit (FINAS, ISTA).
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Tieteellinen tutkimus on osa
Eviran asiantuntijuutta

Tutkimustuloksia hyödynnetään

 valvonnan suuntaamisessa ja säädösvalmistelussa

 laboratoriodiagnostiikan kehittämisessä

 riskinarvioinneissa

 elintarviketurvallisuuden sekä eläinten ja kasvien 
terveyden parantamisessa.

Evira on mukana

 yhteistutkimushankkeissa muiden tutkimuslaitosten ja 
yliopistojen kanssa

 kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.
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Evira tekee kansainvälistä 
yhteistyötä

 kansallinen keskusviranomainen EU-verkostoissa ja 
kolmansiin maihin

 EU- ja muu kansainvälinen tutkimus- ja 
asiantuntijayhteistyö

 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn
työryhmät, EFSAn kansallinen yhteyspiste (Focal Point)

 kansallisen eläintautitiedon tuottaja 
Maailman eläintautijärjestölle (OIE)

 zoonoosikontaktipiste

 kansallinen vertailulaboratorio
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Kalatautitutkimuksen organisoituminen

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimiala: viranomaisasiat

Laboratoriopalvelut toimiala:
Eläintautibakteriologian ja patologian yksikkö/Villi- ja vesieläinpatologian jaosto:
Satu Viljamaa-Dirks, Kuopio (jaostopäällikkö)
Perttu Koski, Oulu
Anna Maria Eriksson-Kallio, Helsinki

Virologian yksikkö/Siipikarja- ja kalavirologia



Kalaterveyspalvelu: viljellyn kalan 
terveydenhuolto-ohjelma

 Kalaterveyspalvelua vastaava toiminta aloitettu jo vuonna 
1969

 Alun perin ainoa kalatautien tarkkailujärjestelmä

 Uudistettu vuonna 1992: kalanviljelylaitosten luokitus

 Uudistettu vuonna 2000: EU-direktiivien vaatima pakollinen 
virustautitarkkailu eriytettiin

 Uudistettu vuonna 2003: BKD-asetuksen vuoksi BKD-
seuranta poistettu

 Uudistettu vuonna 2010: sopeuttaminen 
terveyslupajärjestelmään
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Kalaterveyspalvelu lyhyesti

 Sopimus kattaa Eviran laitoksille tarjoamat 
palvelut ja laitosten velvollisuudet kalatautien 
hallinnassa

 Tautitapausten selvitys vuosimaksuun sisältyen, 
myös velvollisuus näytteiden lähettämiseen!

 Ns lämpimän veden näyte (bakteriologinen 
kartoitusnäyte)

 Laitoksen luokitukseen perustuvat toimintaohjeet 
mm. kalamateriaalin hankinnassa

 Lisätutkimukset, mm. vientinäytteet alennettuun 
hintaan

 Konsultointi, laitostodistukset

 Kalaterveyspäivä

 Erikseen sovittavat palvelut
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Kalaterveyspalvelu tänään

 100 poikasia tuottavaa laitosta

 26 ruokakalaa tuottavaa laitosta

 9 luonnonravintolammikkoyritystä
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Matkan varrella esitettyjä toiveita

 Enemmän laitoskohtaista konsultaatiota

 Nopeampi tutkimustulosten tiedoksisaanti

 Terveyspalvelun sisällyttäminen laatujärjestelmään

 Tuonnin hallinnan paremmat pelisäännöt

 Viennin edistäminen

 Laitoskohtaiset riskinarvioinnit

 Kalatautiongelmien ratkaiseminen projektitutkimuksilla

Kala-alan asiakastapaaminen suunnitteilla 2017
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