Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilinpäätös 2018
Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus säilyivät hyvällä tasolla
Vuonna 2018 helposti leviäviä tai vaarallisia eläintauteja ei edelleenkään todettu Etelä-Suomen alueella.
Eläinten laittomaan maahantuontiin kohdistettiin voimavaroja, jotta toiminta saataisiin kuriin. Kiireellisten
tai vakavien eläinsuojelutapausten osuus pysyi korkealla tasolla muuhun Suomeen verrattuna. Uimavesi- tai
talousvesivälitteisiä epidemioita ei ollut. Elintarvikevalvonnassa riskiperusteisuutta ja valvonnan
yhdenmukaisuutta edistettiin edelleen ohjaamalla valvojia yhtenäisempään OIVA-arviointiin
Vuoden aikana varauduttiin erityisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaan sekä valvottiin maahan tulevien
eläinten terveydellisten vaatimusten täyttymistä. Hankkeena selvitettiin eläinlääkäreiden tuotantotiloille
tekemien lääkkeiden luovutuksia ja todettiin näiden olevan säännösten mukaisia. Eläinten hyvinvoinnin
osalta tuotantotilojen otantatarkastukset ja niistä tehtävät johtopäätökset toteutettiin tavoitteiden
mukaisesti. Epäilyyn perustuvaa valvontaa oli aikaisempien vuosien tapaan runsaasti.
Etelä-Suomi elintarviketurvallisuuden painopistealue
Etelä-Suomesta tai sen kautta tulee suuri osa valmistettavista ja varastoitavista sekä maahan saapuvista
elintarvikkeista. Elintarvikevalvonnan kohteita on alueella lähes 23 000 (31 % koko maan kohteista).
Maataloudessa tilatukea hakevia tiloja on edelleen runsaasti ja maatiloilla pidetään kotieläimiä joko
maataloustuotantoa varten tai harrastusmielessä. Tilojen määrän arvioidaan vähenevän Suomessa
huomattavasti tulevina vuosina samalla kun tilojen koko suurenee.
Harrastuseläimiä on paljon varsinkin alueen kaupungeissa ja taajamissa. Alueella on keskittyneenä runsaasti
eläinsuojelun, eläinkuljetusten, elintarvikealan ja sivutuotteita koskevia valvontakohteita sekä yksityisiä
eläinlääkäripalveluja.
Eläinten laiton tuonti maahan tapahtuu suurelta osin Helsingin sataman kautta. ESAVIn alue toimii myös
Euroopan unionin rajana. ESAVI on tiedottanut aktiivisesti eläinten laittoman maahantuonnin tautiriskeistä,
jotka voivat olla kohtalokkaita niin eläimille kuin ihmisillekin.
ESAVIn alueella on kunnaneläinlääkäreitä 106 ja yksityisiä eläinlääkäripalveluntuottajia noin 269.
LUKEn maatalouspalvelun 2017-2018 tietojen perusteella ESAVIn alueella on:
Nautatiloja
Sikatiloja
Lammastiloja
Vuohitiloja
Hevostalleja
Kalanviljelylaitoksia
Luonnonravintolammikoita
Mehiläisten pitopaikkoja
Siipikarjan salmonellavalvontaa
pitopaikoissa

1336
116
252
31
900 (Elite-rekisteri)
29
68
790
79

Elintarvikevalvonnassa riskiperusteisuutta ja valvonnan yhdenmukaisuutta edistettiin edelleen ohjaamalla
valvojia yhtenäisempään OIVA-arviointiin. OIVA-arvosanoissa A-luokan osuus lisääntyi ja vastaavasti
muiden väheni hienoisesti, mikä on tavoitteen mukaista. Terveydensuojelun ja tupakkalain tehtävissä
tehtävien hoito toteutui tavoitetasolla.

Eläinsuojelutapauksia muuta maata enemmän
Vuonna 2018 ESAVI teki tuotantotiloilla 26 täydentävien ehtojen ja 23 eläinten hyvinvoinnin
otantatarkastusta. Kuntien valvontaeläinlääkärit tekivät epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia
alueella vuonna 2018 noin 2 400 (37 % koko maan tarkastuksista). Tarkastuksista noin 90 % koski
seuraeläimiä. Eläinsuojelulain 44 §:n perusteella kiireellisiä viranomaistoimenpiteitä vaatineiden tapausten
osuus kaikista tarkastuksista oli arviolta 14 %, mikä on huomattavasti suurempi osuus kuin muualla
Suomessa. Tapaukset painottuivat erityisesti suuriin kaupunkeihin, joista näiden osuus oli noin 25 %.
Talousvedet ja uimavedet kunnossa
Alueella oli 102 yleistä EU-uimarantaa. Vilkkaita uimarantoja koskee EU:n uimavesidirektiivi, jonka tarkoitus
on tiedottaa kansalaisille vesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä. Näiden rantojen veden laatu oli
suurelta osin erinomaisessa kunnossa. Valviran luettelo
Talousveden suhteen ei ollut laatupoikkeamia vuonna 2017, mutta vuoden 2018 raportointi on vielä
toteutumatta. Uimavesi- tai talousvesivälitteisiä epidemioita ei ollut. Toiminnassaan ESAVI edisti ja turvasi
ihmisten elinympäristöjen terveellisyyttä. Terveydensuojeluvalvonnan kehittymiseen vaikutettiin etenkin
asumisterveyden, talous- ja uimavesien laadun sekä häiriötilanteisiin varautumisen alueilla.
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