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Yleistä täydentävien ehtojen valvonnasta ja laiminlyöntien arvioinnista 
vuonna 2020 -ohje 
 

Tarkastuskertomus -teksti korvaa ohjeen Tarkistuslista ja tarkastuskertomus (luku 7.2) vas-
taavan tekstin.  Kuuleminen ja lisätietojen antaminen (luku 9) tekstin ensimmäinen lause ja 
kolmas kappale on muotoiltu uudelleen.  
 

7.2. Tarkistuslista ja tarkastuskertomus  
 
Tarkastuskertomus (AVIn valvonnat) 

 
Kaikista tarkastuksista muodostetaan sovelluksessa tarkastuskertomus tilakäynnin jälkeen 
tai hallinnollisen laajennuksen asiakirjavalvonnan perusteella.  

 
Tarkastuskertomuksen osaksi tulostuvat tapauskohtaisesti ilmoitus vähäisestä laiminlyön-
nistä, ilmoitus 15 %:n seuraamuksen saavuttamisesta sekä lopullisen seuraamuksen muo-
dostuminen. Nämä ovat osa tarkastuskertomusta eikä niitä tarvitse erikseen liittää tarkas-
tuskertomukseen. Tarkastuskertomukseen pitää kuitenkin liittää kuulemisliite, joka tulee 
lähettää kaikille valvotuille tiloille, myös kunnossa oleville.  Kuulemisliite antaa viljelijälle 
myös mahdollisuuden toimittaa valvontaan liittyviä lisätietoja, vaikka tilalla ei olisi havaittu 
laiminlyöntejä. Halutessaan viljelijä voi allekirjoittaa ja palauttaa kuulemisliitteen tai antaa 
selvityksensä haluamallaan tavalla. Allekirjoittaminen ei estä viljelijän oikeutta muutoksen-
hakuun. 

 
AVIn valvonnoissa kuulemisosio on erotettu Tukisovelluksen tarkastuskertomuksesta eril-
liseksi kuulemisliitteeksi. Koska AVI lähettää laiminlyöntitapauksissa välivaiheen tarkastus-
kertomuksen kuulemiselle kirjeitse, tarkastuskertomus ja kuulemisliite pitää tallentaa erik-
seen manuaalisesti Tukisovelluksen sähköiseen arkistoon.  

 
Tukisovelluksessa Tarkastushavainnot -välilehdellä avautuu ”Täydentävien ehtojen havain-
not” -näkymä. Tästä avautuvat vaatimusryhmät vaatimuksineen. Jokainen vaatimus tallen-
netaan tarkistuslistalle merkittyjen kunnossa/laiminlyönti/ei koske valvontakohdetta tieto-
jen mukaisesti. Tallennuksen etenemisestä ks. Sovellusohje AVIlle. 

 
Menettelytavat erilaisissa valvontatapauksissa vaihtelevat sen mukaan, mikä valvonta on 
kysymyksessä, onko tilalla havaittu laiminlyöntejä ja onko tilalla otettu vierasainevalvon-
nan näytteitä: 

 
a. Tilan valvonta on kunnossa, otettu näytteitä/ ei otettu näytteitä 

 
Jos tilalla on otettu vierasainevalvonnan näytteitä, läänineläinlääkäri odottaa näytteiden 
tutkimustulosta ja tallentaa sen perusteella valvontahavainnot Tukisovellukseen. 
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Kaikki valvontahavainnot tallennetaan ja valvonta varmennetaan, jolloin se ”lukittuu” ja on 
koordinaattorin käytössä sen jälkeen, kun koordinointi on avattu. Samassa yhteydessä AVI 
toimittaa valmiin tarkastuskertomuksen viljelijälle sähköisellä postituksella. Kuulemisliite 
on tallennettava erikseen manuaalisesti tarkastuskertomuksen liitteeksi sähköistä posti-
tusta varten. Valmis tarkastuskertomus ja kuulemisliite arkistoituvat automaattisesti Tu-
kisovelluksen sähköiseen arkistoon. 

 
b. Tilalla on todettu laiminlyönti, otettu näytteitä/ ei otettu näytteitä.  

 
Jos tilalla on todettu laiminlyönti, suoritetaan kuuleminen mahdollisimman pian valvonnan 
ja tallennuksen jälkeen. Tämä voidaan tehdä jo ennen kuin vierasainevalvontanäytteen tut-
kimustulos on tiedossa. 

 
Sovelluksen Muistiinpanot, ei yhteenvedolle -kenttään tallennetaan, milloin välivaiheen 
tarkastuskertomus lähetetään kuulemiselle. Valvontahavainnot tallennetaan ja välivaiheen 
tarkastuskertomuksesta, kuulemisliitteestä sekä muista mahdollisista välttämättömistä val-
vonta-asiakirjoista otetaan kopiot. 

 

Tarkastuskertomuksen ensimmäiselle sivulle on lisäksi merkittävä manuaalisesti kuulemi-
sen lähettämispäivämäärä viljelijää varten (vrt. kuulemisliitteen teksti, jossa viitataan etusi-
vuun). Asiakirjat lähetetään kirjeitse viljelijälle kuulemista varten. Tämä välivaiheen tarkas-
tuskertomus, kuulemisliite ja muut mahdolliset välttämättömät täydentävien ehtojen val-
vonta-asiakirjat on tallennettava erikseen manuaalisesti Tukisovelluksen sähköiseen arkis-
toon.  

 

Kuulemisajan päätyttyä Tukisovelluksen Muistiinpanot, ei yhteenvedolle -kenttään tallen-
netaan tieto siitä, onko viljelijä toimittanut selvityksen ja milloin sekä, onko selvitys vaikut-
tanut seuraamusehdotukseen. Viljelijän antama mahdollinen selvitys tallennetaan Tukiso-
velluksen sähköiseen arkistoon. 

 
Jos tilalla on otettu vierasainevalvontanäyte, odotetaan tietoa tutkimustuloksesta. Kun AVI 
on saanut tutkimustuloksen, läänineläinlääkäri tallentaa sen perusteella valvontahavainnot 
Tukisovellukseen ja varmentaa valvonnan.  

 
Valmis tarkastuskertomus toimitetaan viljelijälle sähköisellä postituksella ilman kuulemislii-
tettä. Sähköisen postituksen yhteydessä valmis tarkastuskertomus arkistoituu automaatti-
sesti Tukisovelluksen sähköiseen arkistoon. 

 
Yleistä  

 
Kun valvonta on varmennettu, tapaus siirtyy koordinaattorin käsiteltäväksi.  

 
Kun tapaus siirretään sähköiseen postitukseen, on ensin ”Valvontatapahtuman tiedot” -

sivulla käytettävä painiketta ”Allekirjoitus ja lähetä yhteenveto”. Valitaan 
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tarkastuskertomuksen allekirjoittaja ja sekä lisätietojen antaja. Lisätietojen antaja on 
yleensä myös allekirjoittaja.  

 
Tukisovelluksen sähköiseen arkistoon manuaalisesti tallennetavat asiakirjat (tarkastusker-
tomus, kuulemisliite ja viljelijän selvitys) on tallennettava pdf-muodossa. 

 
Tukisovellukseen tallentamisesta, sähköisestä postituksesta ja tallentamisesta Tukisovel-
luksen sähköiseen arkistoon on annettu erilliset ohjeet, jotka löytyvät Pikantista 
https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/TAYD/Yleisohjeistus+ja+lomakkeet 

 
AVI tallentaa oman menettelyohjeistuksensa mukaisesti täydentävien ehtojen valvonnan 
yhteydessä laadittavat substanssivalvonnan asiakirjat aluehallintoviraston arkistoon (esi-
merkiksi vierasainevalvonnan asiakirjat).  
 
Tarkastuskertomus (ELYn valvonnat) 

 
ELYn valvonnoissa kuulemisosio on osa tarkastuskertomusta. ELYt odottavat rehunäytteen 
tulosta ja tallentavat tarkastuskertomuksen valmiiksi, jonka jälkeen toimittavat tarkastus-
kertomuksen kuulemiselle. Näin menetellään myös laiminlyöntitapauksissa.  
 

9 Kuuleminen ja lisätietojen antaminen  
 

AVIn valvonnoissa kaikille tarkastuksessa olleille tiloille toimitetaan tarkastuskertomuksen 
lisäksi erillinen kuulemisliite. 
 
Tarkastuskertomus tulee toimittaa laiminlyöntitapauksissa kirjeitse kuulemiselle pian val-
vontakäynnin jälkeen, vaikka vierasainevalvonnan näytteen tulos ei ole vielä selvillä. 
 
 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/TAYD/Yleisohjeistus+ja+lomakkeet

