Monivuotinen kansallinen
valvontasuunnitelma
 Euroopan Yhteisöjen asetuksella (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus)
on annettu yleiset säännökset yhteisön ja jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa rehu- ja
elintarvikelainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan
lainsäädännön sekä kasvinterveyslainsäädännön virallista valvontaa
varten.
 Asetuksen 41 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava
kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla
varmistetaan valvonta-asetuksen ja EY:n yleisen elintarvikeasetuksen
(EY) N:o 178/2002 tehokas täytäntöönpano.
 VASUn keskeinen tavoite on asettaa suunnittelukaudelle
valvontajärjestelmän strategiset tavoitteet sekä kuvata toimenpiteet
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. VASU sisältää myös kattavan
kuvauksen valvontajärjestelmästä.
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Jäljittäminen rutiiniksi

Tavoite :
Toimenpide:

luomuketjun tuotteet voidaan aina jäljittää
jäljittäminen rutiiniksi

= Monivuotinen toimenpide, vuosille 2017- 2019
( strateginen valinta, kriittinen tekeminen valvonnan
onnistumiseksi)

(Edellinen 2014 – 2016 oli markkinavalvonta)
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Toimenpiteet vuosina 2017 - 2019
 1.vuosi:
– vastaako luomusuunnitelma todellisuutta jäljitettävyyden osalta?
– Koska suunnitelma päivitetty, onko siinä kuvattu sisäinen jäljitettävyys?
– onko kaikki tarpeellinen kirjattu, löytyykö kuvaus esim. siitä miten
kirjaavat kenelle myyvät tuotteita/ pystyvätkö selvittämään tämän?

 2.vuosi:
– Tuotekohtaisia jäljitettävyystarkastuksia, joissa lopputuotteesta edetään
taaksepäin aina peltoon/siemeneen/eläimen ostoon asti
– Kohdennettu sisäinen jäljitettävyys (esim. käytetyt raaka-aineet / kirjaus
– onko jäljitettävissä?)
– Tiedotusta, apumateriaalia toimijoille, malleja

 3.vuosi:
– kokonaisarvio toimijan jäljitettävyydestä (ulkoinen ja sisäinen
jäljitettävyys!)
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Jäljitettävyyttä koko ketjuun
 Tilojen välinen rehu(vilja)kauppa. Jäljitetään viljasiiloon toimitettu erä
viljelijään, tämän peltolohkoon sekä viljelyvuoteen , esimerkiksi, kun
tarkastettava tila on vuoden aikana myynyt rehua siirtymävaihetuotteena
toiselle luomutilalle.
 Eläintiloilla selvitetään luomukotieläintiloille ostettujen /
luomukotieläintiloilta myytyjen eläinten hankitaan /myyntiin liittyvät
asiakirjat. ( luomutodistus sekä kauppalasku tai saateasiakirja)
 Tarvittaessa Evira ja ELY-keskus tekee ristiintarkastuksia.
 Evirassa ja Valvirassa tehdään erillisiä jäljitettävyystarkastuksia, joiden
tavoitteena on jäljittää markkinoille toimitettu erä takaisin tuotteen
valmistajaan ja valmistuspäivään sekä raaka-aineisiin.
 Vähittäismyymälöissä konkreettisena toimenpiteenä valvoja varmistaa,
että ostaja on aina tarkastanut tavaraerän toimittajan luomutodistuksen
eli asiakirjaselvityksen tai sertifikaatin.
 Ulkomaisia ristiin tarkastuksia varten Evira avannut s-postilaatikon
crosscheckorganic@evira.fi
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MIKSI
 Lupauksemme kuluttajalle: luomuun voit luottaa

 Reilu peli
 Petokset yleistyvät , jäljittäminen pitää tarvittaessa
onnistua
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