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Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024  
Osa 2: Toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet: päivitys vuodelle 2023 

Kasvintuotanto 
KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2022 2023 2024 

Tiedolla johtaminen ja 
digitalisaatio 

Siemenmarkkinavalvonta • ELY-keskukset tiedottavat, kouluttavat 

ja neuvovat alueensa siemenalan 

toimijoita kylvösiemenen markkinoinnin 

vaatimuksista / sertifioidusta 

siemenestä.   
 

• ELY-keskukset tiedottavat, 

kouluttavat ja neuvovat 

alueensa siemenalan toimijoita 

kylvösiemenen markkinoinnin 

vaatimuksista / sertifioidusta 

siemenestä.   
 

• ELY-keskukset tiedottavat, kouluttavat ja 

neuvovat alueensa siemenalan toimijoita 

kylvösiemenen markkinoinnin vaatimuksista / 

sertifioidusta siemenestä.   

 

 Hukkakauravalvonta • ELY-keskukset tekevät 

hukkakauravalvontaa peltovalvontojen 

ja tarvittaessa täydentävien valvontojen 

yhteydessä. 

• ELY-keskukset varmistavat hukkakauran 

torjuntasuunnitelmatilojen valvonnan 

• ELY-keskukset tiedottavat, kouluttavat 

ja neuvovat viljelijätilaisuuksissa  

• Uuden hukkakaura-asetuksen ja 

hukkakaurarekisterin aikaansaamien 

muutosten huomioiminen 

 
 

• ELY-keskukset tekevät 

hukkakauravalvontaa 

peltovalvontojen ja tarvittaessa 

täydentävien valvontojen 

yhteydessä. 

• ELY-keskukset varmistavat 

hukkakauran 

torjuntasuunnitelmatilojen 

valvonnan 

• ELY-keskukset tiedottavat, 

kouluttavat ja neuvovat 

viljelijätilaisuuksissa  
 

• ELY-keskukset tekevät hukkakauravalvontaa 

peltovalvontojen ja tarvittaessa täydentävien 

valvontojen yhteydessä. 

• ELY-keskukset varmistavat hukkakauran 

torjuntasuunnitelmatilojen valvonnan 

• ELY-keskukset tiedottavat, kouluttavat ja 

neuvovat viljelijätilaisuuksissa 

 Kasvinterveyden valvonta • Kasvipassitoimijoiden omavalvonta: 
ELY-keskukset tiedottavat ja neuvovat 
alueensa kasvipassivelvollisia toimijoita 
omavalvonnan vaatimuksista ja 
kannustavat heitä laatimaan 
vapaaehtoisen 

• Kasvipassitoimijoiden 
omavalvonta: ELY-keskukset 
tiedottavat ja neuvovat 
alueensa kasvipassivelvollisia 
toimijoita omavalvonnan 
vaatimuksista ja kannustavat 
heitä laatimaan vapaaehtoisen 

• Ruokavirasto ja ELY-keskukset kartoittavat 

pakollisten karanteenituhoojien lisäksi 

monivuotisen suunnitelman mukaisesti avomaalla 

esiintyviä kasvintuhoojia  
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riskinhallintasuunnitelman alla olevan 
tavoitteen mukaisesti 

o taimitarhat 20 %  
o kesä- ja 

ruukkukukkaviljelmät 50 
% 

o taimimyymälät 50 % 

riskinhallintasuunnitelman alla 
olevan tavoitteen mukaisesti 

o taimitarhat 20 %  
o kesä- ja 

ruukkukukkaviljelmät 
50 % 

o taimimyymälät 50 % 

  • ELY-keskukset neuvovat alueensa 
toimijoita uuden 
kasvinterveyslainsäädännön 
vaatimuksista tarkastuksien aikana 

• ELY-keskukset neuvovat 
alueensa toimijoita uuden 
kasvinterveyslainsäädännön 
vaatimuksista tarkastuksien 
aikana 

 

  • ELY-keskukset ja Tulli keräävät 
palautetta tarkastuksien aikana 
toimijoilta ja välittävät sen 
Ruokavirastolle 

• ELY-keskukset ja Tulli keräävät 
palautetta tarkastuksien aikana 
toimijoilta ja välittävät sen 
Ruokavirastolle 

 

  • Ruokavirasto ja Tulli osallistuvat 

komission Traces-järjestelmän 

kehittämiseen 

• Ruokavirasto ja ELY-keskukset 

kartoittavat pakollisten 

karanteenituhoojien lisäksi 

monivuotisen suunnitelman 

mukaisesti perunalla esiintyviä 

kasvintuhoojia 

 

  • Ruokavirasto ja Tulli arvioivat uuden 
kasvinterveyslainsäädännön 
toteutumista tuontivalvonnan osalta 

• Ruokavirasto ja Tulli toteuttavat 
matkustajatuonnin viestintäkampanjan 

  

 Kasvinsuojeluaineiden 
käytön valvonta 

 • Tukes informoi 

kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä 

kasvinsuojeluaineiden käyttöön 

liittyvistä vaatimuksista omilla 

internetsivuillaan ja esimerkiksi 

Ruokaviraston viljelijöille 

toimittamassa 

viljelijäuutiskirjeessä  

 



 

 
 
 

3 (4) 

KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2022 2023 2024 

• Ruokavirasto informoi 

ehdollisuuteen ja viljelijätukiin 

liittyvistä vaatimuksista 

tuenhakijoita.  

• Ely-keskus tekee 

kasvinsuojeluaineiden käytön 

valvontaa, joka kohdistuu 

toimijoihin, jotka käyttävä 

ammatissaan 

kasvinsuojeluaineita 

• Ely-keskus valvoo 

kasvinsuojeluaineiden käytön 

asianmukaisuutta maatiloilla 

täydentävien ehtojen ja 

ympäristökorvauksen valvonnan 

yhteydessä. 

Petoksellisen toiminnan 
torjunta 
viranomaisyhteistyönä 

Lannoitevalmisteiden 
markkinavalvonta 

ELY-keskusten tekemän valvonnan 

yhteydessä selvitetään 

toiminnanharjoittajia, jotka eivät ole 

ilmoittautuneen toimijarekisteriin tai 

joiden markkinointi on epäilyttävää. 

• ELY-keskusten tekemän 

valvonnan yhteydessä 

selvitetään 

toiminnanharjoittajia, jotka 

eivät ole ilmoittautuneen 

toimijarekisteriin tai joiden 

markkinointi on epäilyttävää. 

ELY-keskusten tekemän valvonnan yhteydessä 

selvitetään toiminnanharjoittajia, jotka eivät ole 

ilmoittautuneen toimijarekisteriin tai joiden 

markkinointi on epäilyttävää. 

 Siemenmarkkinavalvonta • ELY-keskukset kohdistavat valvontaa 
erityisesti siemenperunan 
vähittäismyyntiin ja kuluttajille 
markkinoitaviin vihanneskasvien 
siemeniin 

• Toimijarekisterin ajantasaisuuden 

varmistaminen 

• ELY-keskukset kohdistavat 

valvontaa erityisalaan, joka 

sovitaan myöhemmin 

• Toimijarekisterin 

ajantasaisuuden varmistaminen 

• ELY-keskukset kohdistavat valvontaa erityisalaan, 

joka sovitaan myöhemmin 

• Toimijarekisterin ajantasaisuuden varmistaminen 

 Siemenmarkkinavalvonta • ELY-keskukset valvovat ja puuttuvat 
sertifioimattoman siemenen myyntiin: 
eri medioissa tapahtuva markkinointi ja 
aktiivinen selvitystyö 

• ELY-keskukset valvovat ja 
puuttuvat sertifioimattoman 
siemenen myyntiin: eri 
medioissa tapahtuva 

• ELY-keskukset valvovat ja puuttuvat 
sertifioimattoman siemenen myyntiin: eri 
medioissa tapahtuva markkinointi ja aktiivinen 
selvitystyö 
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markkinointi ja aktiivinen 
selvitystyö 

 Kasvinterveyden valvonta • ELY-keskusten tekemän valvonnan 
yhteydessä selvitetään 
toiminnanharjoittajia, jotka eivät ole 
ilmoittautuneet kasvinterveysrekisteriin 

• ELY-keskusten tekemän 
valvonnan yhteydessä 
selvitetään 
toiminnanharjoittajia, jotka 
eivät ole ilmoittautuneet 
kasvinterveysrekisteriin 

• Vuoden 2024 toimenpiteet täsmentyvät 
myöhemmin 

  • Tuontivalvonnan viranomaisyhteistyö: 
Tulli ja Ruokavirasto vaihtavat tietoa 
toimijoista, joiden toiminta on 
epäilyttävää. 

• Tuontivalvonnan 
viranomaisyhteistyö: Tulli ja 
Ruokavirasto vaihtavat tietoa 
toimijoista, joiden toiminta on 
epäilyttävää. 

 

 Kasvinsuojeluaineiden 
käytön valvonta 

 • Kasvinsuojeluaineiden käytön 
valvonnan yhteydessä ELY-
keskusten tarkastajat 
kiinnitetään huomiota 
mahdolliseen petokselliseen 
toimintaan kuten 
väärennettyjen 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön.  

 

Valmius ja kriisinhallinta Kasvinterveyden valvonta • Ruokavirasto laatii prioriteettituhoojille 
valmiussuunnitelmat  
ELYn tarkastajat ja Tulli kommentoivat 
valmiussuunnitelmia 

• Ruokavirasto suunnittelee ja 
järjestää valmiusharjoituksen 

• ELYn tarkastajia ja Tulli 
osallistuvat harjoitukseen  

• Vuoden 2024 toimenpiteet täsmentyvät 

myöhemmin 

 
 


