Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024
Osa 2: Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet
Elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto
KEHITTÄMISTEEMA
Tiedolla johtaminen ja
digitalisaatio

PAINOPISTE
Valvontatulokset ohjaamaan
valvontaa
Jatkuu vuodelta 2020:
1. Kunnossapito (Oiva-rivit
2.2. ja 2.3)
2. Puhtaanapito (Oiva-rivit
3.1 ja 3.2)
3. Markkinointi (Oiva-rivi
13.3)
4. Valtakunnallinen suolan ja
ravintoarvomerkintöjen
valvontaprojekti (Oivarivit 13.1 ja 13.2)
Toteutus vuodesta 2022:
5. Lämpötilavalvonta (Oivarivit IEH 6.2 ja 6.4)
6. Jäljitettävyys (Oiva-rivit
16.1 ja 16.9)
7. Takaisinvedot (Oiva-rivi
16.6)

2021
Painopisteiden 1. – 4.
toteutus

Koordinoi ja ohjaa:
Ruokavirasto

Arvioi ja ohjaa
valvonnan järjestämistä
ja toteutumista: avit

Toteuttaa painotettua
valvontaa: kunnat

2022
Painopisteiden 1. – 4.
yhteenveto

Koordinoi seurannan ja
jatkotoimet:
Ruokavirasto

Laatii yhteenvedon,
viestii tuloksista,
osallistuu
jatkosuunnitteluun:
Ruokavirasto, avit,
kunnat

2023

2024

Painopisteiden 5. 7.suunnittelu

Suunnittelee:
Ruokavirasto

Osallistuu
suunnitteluun: avit,
kunnat

Painopisteiden 5. -7.toteutus

Koordinoi, ohjaa,
kouluttaa: Ruokavirasto

Osallistuu
kouluttamiseen, Arvioi
ja ohjaa valvonnan
järjestämistä ja
toteutumista: avit

Toteuttaa painotettua
valvontaa, osallistuu
koulutuksiin: kunnat

Kokoaa valvojan
työkalupakkia sekä
kouluttaa ja ohjaa
valtakunnallisesti.
Suunnitelma tarkentuu
vuoden 2021 aikana.
Ruokavirasto

Koordinoi koulutuksia
alueellisesti, arvioi ja

Painopisteiden 5. -7.toteutus

Koordinoi ja ohjaa:
Ruokavirasto

Arvioi ja ohjaa
valvonnan järjestämistä
ja toteutumista: avit

Toteuttaa painotettua
valvontaa: kunnat

Painopisteiden 5. -7.
yhteenveto

Koordinoi seurannan ja
jatkotoimet:
Ruokavirasto

Laatii yhteenvedon,
viestii tuloksista,
osallistuu
jatkosuunnitteluun:
Ruokavirasto, avit,
kunnat

Kokoaa valvojan
työkalupakkia sekä
kouluttaa ja ohjaa
valtakunnallisesti.
Suunnitelma tarkentuu
vuoden 2023 aikana.
Ruokavirasto

Koordinoi koulutuksia
alueellisesti, arvioi ja

Valvojan työkalupakki
Valvonnassa tarvittavan
osaamisen kokoaminen
valvojan työkalupakiksi, josta
tieto on löydettävissä helposti
ja ymmärrettävästi.



Suunnittelee
painopisteen
toteutuksen vuosille
2021-2024: 1-3/2021 ja
aloittaa toteutuksen:
4/2021: Ruokavirasto

Alustavia työkalupakin osaalueita ovat virkamiehen



Osallistuu suunnitteluun
esim.





Kokoaa valvojan
työkalupakkia sekä
kouluttaa ja ohjaa
valtakunnallisesti.
Suunnitelma tarkentuu
vuoden 2022 aikana.
Ruokavirasto
Koordinoi koulutuksia
alueellisesti, arvioi ja

KEHITTÄMISTEEMA

PAINOPISTE
vastuut ja velvollisuudet,
pakkokeinojen käyttäminen,
tiedon löytäminen ja
hyödyntäminen, tarkastuksen
toteuttaminen ml.
etätarkastukset, vuorovaikutus
ja valmentava ote sekä
johtaminen – esimiehen
vastuut ja velvollisuudet.
Työkalunpakkiin lisätään osaalueita tarpeen mukaan ja eri
vuosina painotetaan ja
kehitetään eri asioita.
Kohteet valvonnan piiriin
Kehitetään toimintatapoja,
jotta saadaan sellaiset toimijat
valvonnan piiriin, jotka sinne
kuuluvat.
Aktiivisten kohteiden ja
kohdetoimintojen saattaminen
ajan tasalle
Koronarajoitusten
myötä muuttunut
toiminta, ml.
etämyynti
Eläinperäisten
elintarvikkeiden
sisämarkkinatuonti

2021
työpajatyöskentelynä:
avit, kunnat,
Puolustusvoimat
(soveltuvin osin),
Valvira (soveltuvin osin)

Hyödyntää työkaluja
valvontakäytännöissään:
kunnat,
Puolustusvoimat
(soveltuvin osin),
Valvira (soveltuvin osin)

2022
ohjaa valvonnan
järjestämistä ja
toteutumista: avit

Osallistuu koulutuksiin,
hyödyntää työkaluja
valvontakäytännöissään:
kunnat,
Puolustusvoimat
(soveltuvin osin),
Valvira (soveltuvin osin)

2023
ohjaa valvonnan
järjestämistä ja
toteutumista: avit

Osallistuu koulutuksiin,
hyödyntää työkaluja
valvontakäytännöissään:
kunnat,
Puolustusvoimat
(soveltuvin osin),
Valvira (soveltuvin osin)

2024
ohjaa valvonnan
järjestämistä ja
toteutumista: avit

Osallistuu koulutuksiin,
hyödyntää työkaluja
valvontakäytännöissään:
kunnat,
Puolustusvoimat
(soveltuvin osin),
Valvira (soveltuvin osin)














Osallistuu suunnitteluun
esim.
työpajatyöskentelynä:
Ruokavirasto, kunnat,
Puolustusvoimat, avit
Selvittää parhaat
tiedonvälityskeinot,
selkeyttää ohjeistusta ja
kartoittaa
yhteistyökumppanit:
Ruokavirasto
Seuraa painotetun
valvonnan toteutumista:
avit
Tarkastaa aktiiviset
kohdetoiminnot esim.
ESP ja koronan myötä
muuttuneet toiminnot,
kuten etämyynnin
aloitus: kunnat,
Puolustusvoimat








Selkeyttää ohjeistusta:
Ruokavirasto, avit,
kunnat,
Puolustusvoimat
Kartoittaa valvonnan
ulkopuolella olevien
toimijoiden
etsintäkeinot ja
tiedottaa
yhteistyötahoja:
Ruokavirasto
Koordinoi
tunnistamistyötä omalla
alueellaan: avit, kunnat,
Puolustusvoimat
Seuraa painotetun
valvonnan toteutumista:
avit
Tarkastaa aktiiviset
kohdetoiminnot esim.
ESP ja koronan myötä
muuttuneet toiminnot,
kuten etämyynnin
aloitus: kunnat,
Puolustusvoimat






Seuraa, viestii ja
toteuttaa valvonnan
piiriin kuulumattomien
toimijoiden
etsintäkeinoja:
Ruokavirasto
Koordinoi
tunnistamistyötä omalla
alueellaan: avit, kunnat,
Puolustusvoimat
Seuraa ja ohjeistaa: avit
Ohjeistaa: kunnat,
Puolustusvoimat



Raportoi, selvittää
tulosten
hyödyntämiskeinot ja
viestii: Ruokavirasto,
avit
Hyödyntää tulokset ja
viestii: kunnat,
Puolustusvoimat

KEHITTÄMISTEEMA

Petoksellisen
toiminnan torjunta
viranomaisyhteistyönä

PAINOPISTE
Sähköisen asioinnin
kehittäminen
1. Luonnonmukainen
tuotanto: Sähköinen
asiakaspalvelu 2020–2022
2. Rehuvalvonta 2021–2024:
Erakko-Elmo järjestelmän
kehittäminen raportoinnin
tarpeisiin
3. Elintarvikevalvonta: VATIn
jatkuva kehittäminen
4. Alkoholivalvonta:
Alkoholielinkeinorekisterin
uudistaminen
Elintarvikeketjun rikollisuuden
torjunnan kehittäminen

2021

Kehittää sähköisiä
asiointijärjestelmiä:
Ruokavirasto, Valvira

Osallistuu
kehittämiseen: kunnat,
ELY-keskukset, avit
(soveltuvin osin)

2022

Kehittää sähköisiä
asiointijärjestelmiä:
Ruokavirasto, Valvira

Osallistuu
kehittämiseen: kunnat,
ELY-keskukset, avit
(soveltuvin osin)



Suunnittelee, koordinoi,
toteuttaa painotettua
valvontaa:
Ruokavirasto, Tulli
Osallistuu suunnitteluun
ja yhteistyötapaamisiin:
avit, kunnat, Valvira



Suunnittelee, koordinoi,
ohjaa, kouluttaa:
Ruokavirasto
Ohjaa ja seuraa
alueellisesti: ELYkeskukset
Arvioi ja ohjaa
(tarvittaessa): avit
Suunnittelee, toteuttaa
painotettua valvontaa:
ELY-keskukset,
valtuutetut tarkastajat,
kunnat, Valvira, Tulli





Petosten valvonnan ja
torjunnan valmiuden
kehittäminen
luonnonmukaisessa
tuotannossa 2020-2022












Koordinoi seurannan ja
jatkotoimet:
Ruokavirasto, Tulli
Laatii yhteenvedon,
viestii tuloksista,
osallistuu
jatkosuunnitteluun:
Ruokavirasto, Tulli, avit,
kunnat, Valvira
Koordinoi, ohjaa,
kouluttaa: Ruokavirasto
Ohjaa ja seuraa
alueellisesti: ELYkeskukset
Arvioi ja ohjaa
(tarvittaessa): avit
Toteuttaa painotettua
valvontaa: ELYkeskukset, valtuutetut
tarkastajat, kunnat,
Valvira, Tulli

2023




Koordinoi seurannan ja
jatkotoimet:
Ruokavirasto
Laatii yhteenvedon,
viestii tuloksista,
osallistuu
jatkosuunnitteluun:
Ruokavirasto, ELYkeskukset, Valvira, Tulli,
avit (tarvittaessa)

2024

KEHITTÄMISTEEMA
Valmius ja
kriisinhallinta

PAINOPISTE
Pandemiavalmiuden
kehittäminen koronapandemian opit
elintarvikevalvonnassa ja
eläinlääkintähuollossa

2021

Suunnittelee ja
koordinoi: Ruokavirasto

Arvioi omaa
toimintaansa, päivittää
oman
valmiussuunnitelmansa:
MMM, Ruokavirasto,
Tulli, Puolustusvoimat,
avit, kunnat

2022

Koordinoi, kokoaa
tiedon ja ohjaa:
Ruokavirasto

Osallistuu työryhmiin,
onnistumisen arviointiin
ja valmiuden
kehittämiseen: MMM,
Ruokavirasto, Tulli,
Puolustusvoimat, avit,
kunnat

2023

Koordinoi ja ohjaa:
Ruokavirasto

Ottaa käyttöön sovitut
toimintatavat: MMM,
Ruokavirasto, Tulli, avit,
Puolustusvoimat,
kunnat

2024

Arvioi painopistetyön
onnistumista

