
Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I 

Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 

Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016 - 2017  

Kasvintuotannon 
edellytysten ja 
kasvinterveyden 
prosessi 

 Toimenpiteet /painopisteet Viranomaiset, joita toimenpide koskee, merkitty rastilla (X) 

2016 2017 AVI:t ELY-
keskuk-
set 

Kunnat Tulli Valvira Tukes Evira 

Kylvösiementen 
sertifiointi, 
lajiketutkimustehtävä
t ja siemenkauppa 

Elinkeinoharjoittajarekisterin 
vieminen Elmoon 

Valvontaa kohdistetaan 
sisämarkkinoilta tuleviin 
kylvösiemeneriin 

  x         x 

Tiedottaminen sertifioiduista 
siemenestä myös ELY-
keskuksissa Eviran tuottaman 
materiaalin pohjalta. 

Luomusiemen valvonta ja 
tiedotus 

 x     x 

Hukkakaura Pahoin saastuneiden tilojen 
valvonta kesäkuussa ennen 
ruiskutuksia, jotta torjunnat 
tulisivat tehtyä oikeilla aineilla 
ja oikeaan aikaan, Eviran 
tekemät tarkastukset 
kohdistuivat enemmän 
ohjaukseen, neuvontaan ja 
tutorointiin 

Yhteistoiminta-alueiden ohjausta, 
koulutusta ja neuvontaa 
tehostetaan hukkakauran 
torjunnassa. 

  x x       x 

Lannoitevalmisteet Elmon sähköisen asioinnin 
kehittäminen 

Elmon sähköisen asioinnin 
kehittäminen 

           x 

 Puhdistamolietteiden 
valvontajärjestelmän 
suunnittelu 

Puhdistamolietteiden 
valvontajärjestelmän suunnittelu 

      x 

 Sivutuotelannoitta käyttävien 
maatilojen rekisteröinti 

Sivutuotelannoitta käyttävien 
maatilojen rekisteröinti 

      x 

 Valvontatietojen tehokkaampi 
hyödyntäminen 
riskiperusteisen 
valvontasuunnitelman 
laadinnassa 

Valvontatietojen tehokkaampi 
hyödyntäminen riskiperusteisen 
valvontasuunnitelman 
laadinnassa 

      x 

  EU tuoteturvallisuus ja  x     x 



markkinavalvontapaketin 
huomioiminen 
lannoitevalmisteiden valvonnassa 

Kasvinsuojeluaineet Riskiperusteisen valvonnan, 
valvonnan vaikuttavuuden ja 
niiden arvioinnin kehittäminen 
sekä yhteistyön lisääminen 
muiden valvontaviranomaisten 
kanssa FVOn auditoinnista 
saadun palautteen mukaisesti. 

    x    x    x x 

Kasvinterveys, 
taimiaineisto ja 
metsänviljelyaineisto 

Puisen pakkausmateriaalin ja 
maahantuotavan 
lehtipuutavaran valvonnan 
kehittäminen 

Puisen pakkausmateriaalin ja 
maahantuotavan lehtipuutavaran 
valvonnan kehittäminen 

       

 Verkkokauppojen valvonnan 
aloittaminen. 

Verkkokauppojen valvonnan 
aloittaminen. 

      x 

 Selvitetään solukkoviljelyä 
varten kehitettävien 
klooniyhdistelmien 
rekisteröinnin perusteita ja 
mitä muutoksia MEVI -
tietojärjestelmään on tehtävä, 
jotta rekisteröinti ja siihen 
liittyvä tuotantomäärien 
seuranta voidaan toteuttaa.  

Selvitetään solukkoviljelyä varten 
kehitettävien klooniyhdistelmien 
rekisteröinnin perusteita ja mitä 
muutoksia MEVI -
tietojärjestelmään on tehtävä, 
jotta rekisteröinti ja siihen liittyvä 
tuotantomäärien seuranta 
voidaan toteuttaa.  

      x 

 Toimeenpannaan 
yhteistyössä Metlan, MMM:n 
ja alan toimijoiden kanssa 
Metlan hankkeessa 
”Metsänviljelyaineiston 
käyttöalueiden määrittely” 
saadut tulokset. 

Toimeenpannaan yhteistyössä 
Metlan, MMM:n ja alan 
toimijoiden kanssa Metlan 
hankkeessa 
”Metsänviljelyaineiston 
käyttöalueiden määrittely” saadut 
tulokset. 

      x 

Luonnonmukainen 
tuotanto 

Luomutuotteiden 
markkinavalvonta, eli 
markkinoilla olevien 
luomutuotteiden aitous 

 x x x x x   x 

 Luomuvalvonnan 
kokonaisohjaus 

Luomuvalvonnan kokonaisohjaus x x x x x  x 

 Elmo sähköinen asiointi 
(tarveselvitys, kuvaus, 
rahoitus?)  

Elmo sähköinen asiointi, toteutus 
 

 x   x  x 

Muuntogeeniset 
tuotantopanokset ja 
elintarvikkeet 

               x 



Liite 2. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimenpiteet 2016 – 2017 

Eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin 
prosessi 

Valvontasuunnitelmiin sisällytettävä valvonnan painopiste 2016 2017 

Evira AVI Kunta Evira AVI Kunta 

Yhteiset Eläinlääkintähuollon arviointi- ja ohjauskäyntien toteuttaminen x x    x x  

 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevien uusien 
vaatimusten toimeenpano 

 x x    x  

 Elvi:n käyttöönotto x x (x) x x x 

Eläinten terveys Uudistetun eläintautilain toimeenpano x x x    

 Lemmikkieläinten pistokoeluonteinen valvonta sisämarkkinarajoilla   x      

 EU -eläintautilain toimeenpano  x     x   

Eläinten merkintä ja 
rekisteröinti 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteröinnin valvonnan tehostaminen x x x    

Eläinten lääkitseminen Uudistetun eläinten lääkitsemistä ja lääkkeiden luovutusta koskevan 
lainsäädännön toimeenpano 

x x x x x x 

Eläinten hyvinvointi Uudistetun eläinsuojelulain toimeenpano     x x x 

Eläimistä saatavat 
sivutuotteet 

Uuden sivutuotelain toimeenpano  x x      

 Kattavan ja riskiperusteisen sivutuotevalvontasuunnitelman 
toimeenpano 

x x x    



Liite 3. Elintarviketurvallisuuden toimenpiteet 2016 – 2017 

Elintarviketurvallis
uuden prosessi 

Toimenpiteet /painopisteet Viranomaiset, joita toimenpide koskee, merkitty rastilla (X) 

2016 2017 AVI:t ELY-
keskuk
-set 

Kunna
t 

Kunna
n-
eläin-
lääkäri
t 

Tulli Valvira Puolus
tus-
voimat 

Evira 

Yhteiset  KUTI-kokonaisuuden käytön 
varmistaminen, tietojen käyttö ja 
päivitys 

x  x x x   x 

 Uuden riskiluokituksen 
toimeenpano 

 x  x     x 

Elintarvikkeiden 
alkutuotanto 

Alkutuotannon 
hygieniavalvonta tiloilla, 
joiden raakamaitoa 
toimitetaan kuluttajien 
käyttöön 

Alkutuotannon hygieniavalvonta 
tiloilla, joiden raakamaitoa toimitetaan 
kuluttajien käyttöön 

x  x      

Lihantarkastus    x  
(porot) 

            x 

Elintarvikkeiden 
valmistus 

Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen 
Oivan käyttöönoton 
jälkeen 

Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen Oivan 
käyttöönoton jälkeen 

x   x       x x 

Reseptivalvontaprojekti Reseptivalvontaprojekti x 
(2017) 

 x 
(2017) 

   x 
(2017) 

x 

Elintarvikepatogeeniproje
kti (juustot) 

Elintarvikepatogeeniprojekti x  x     x 

Kuljetus Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen 
Oivan käyttöönoton 
jälkeen 

Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen Oivan 
käyttöönoton jälkeen 

x   x         x 

Elintarvikkeiden 
myynti ja tarjoilu 

Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen 
Oivan käyttöönoton 
jälkeen 

Elintarvikevalvonnan 
yhdenmukaistaminen Oivan 
käyttöönoton jälkeen 

x   x       x x 

 Elintarvikepatogeeniproje
kti (juustot) 

Elintarvikepatogeeniprojekti x  x    x x 

Sisämarkkinakauppa        x   x     x 

Vienti Vientivalvontajärjestelmie
n kehittäminen (Kiina, 
Tulliliitto, USA) 

Vientivalvontajärjestelmien 
kehittäminen 

  x      



Tuonti  Tuontilihan 
vierasainevalvonta, 
näytteenoton 
järjestäminen 

      x   x     x 

 

 Maitojauheen interventio, 
ostoerien näytteenotto 

     x   x 

Kontaktimateriaaliala
n toiminnat 

                 x 

Rehuvalvonta     x           x 

 


