Eviran luomuvalvontaa koskeva asiakaskysely &quot;Anna palautetta
luomuvalvonnasta&quot;
1. Onko luomuvalvonnasta hyötyä? (eli valvonnan hyöty suomalaiselle luomutuotannolle)
Vastaajien määrä: 167

2. Onko tarkastuksista hyötyä? (eli hyöty toimijalle)
Vastaajien määrä: 167

Avoimet vastaukset: Perustelut valinnallesi
4. Myös kuluttaja tietää luomutuottajan tuottavan tuotteitaan tietyllä tavalla kun luomusta on kriteerit ja niin
luomumerkinnöillä olevan tuotteen valitseva kuluttaja voi luottaa tuotteen tuotannon toimintatapoihin.
Tarkastusten takia käytävä neuvotteluja Eviran kanssa eriävän näkökannan takia.
en osaa sanoa, sillä välillä saa kuvan että tarkastuksista ei ole aina hyötyä, tietäen että väärinkäytöksiä
tapahtuu.
Tarkastusten luoma stressi saattaa ylittää hyödyn. Jos olisi neuvontaa ensin enemmän ja sitten tarkastukset...?
ehkäisee moraalikatoa ja tukee näin sääntöjä noudattavaa viljelijää epäreilulta kilpailulta
Järjestelmä on ainakin nyt tämä koko Euroopassa, pitää joku systeemi olla.
varsinkin alussa tulee kiinnitettyä huomiota potentiaalisiin epäkohtiin.
vaihtelee toimijan osaamisessa
paljon, koska kun tarkastukset ovat luotettavia, tuottajat hyötyvät myös siitä.
neuvonta jäänyt pois.
Hyöty = Saa tuotteet sertifioitua
paljon, koska muutenhan se olisi ainoastaan väittämä ei todistettavissa
riippuu tarkastajasta

-

vähän hyötyä-liian kiireisiä-liian vähän aikaa neuvonnalle-liian kalliita hyötyyn nähden
ei lainkaan, toimijat kantavat vastuun myös luomusta
Saa ajankohtaista tietoa rahojensa vastineeksi.
Valitsen 1. en osaa sanoa. Riippuu tarkastajasta onko hyötyä
Valvonta tukee toimijan kaupankäyntiä ja selkeyttää toimintaa.
oletan, että todellinen luomutuottaja kyllä itse hoitaa viljelyn asiallisesti.
rehellisyys ei ole itsestään selvyys
Hyöty toimijalle voi olla hyvin vaihelevaa. Toiminnan alkuvaliheessa neuvoja ja valvontaa olisi syytä olla
riittävästi. Ns. jälkivalvontaa tulisi tehdä enemmän riskiperusteisti.
haittaa on paljon, mutta myös uskottavuushyötyä
vastaukseni olisi ollut 3.vähän, jos sen olisi voinut tämän perustelun ohella valita. Perustelu: ensimmäisessä
tarkastuksessa varmistui, että kaikki on tehty oikein. Sen jälkeen ei ole ollut enää mitään hyötyä meille.
tulee kerrattua asioita ja arvioitua omaa toimintaa, kun joku on tulossa peräänkatsomaan
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3. Mistä saat tietoa tuotantoehdoista? (saa merkitä useampia vaihtoehtoja)
Vastaajien määrä: 166

Avoimet vastaukset: 9.Muualta, mistä?
työkavereilta
Luomuliiton jäsen lehti
MTK:sta
EU lainsäädännöstä
muista sanoma- ja aikakauslehdistä
netistä
koulutustilaisuuksissa
saman ammatin harjoittajilta
eviran sähköpostikirjeistä
Käyn keksusteluja luomutuottajien kanssa käyttääkseni tietojani opetuksessa.
eri paikoista saatu tieto usein erilaista

-

en tiedä mistä tietoa saa
Toisilta viljelijöiltä, koulutustilaisuuksista silloin kun vielä ehdin niihin.
Kaveri tietää!
omista verkostoista
ProAgria, Hy Mikkeli , ulkomailta
Eviran luomuviljelijäkirjeestä, muilta viljelijöiltä
kollegoilta
Luomusopimuksesta
tavarantoimittajilta
Äärettömän hankala löytää, ellei sattumalta osu oikeisiin sijamuotoihin.
netistä
keskustelu muiden tarkastajien kanssa
Jos neuvot tulisi tarkastajalta, se lienee kyllä liian myöhäistä JA taitaapa se olla säännösten vastaistakin.
internet, yliopisto-opinnot
Ei välttämättä mistään, ellei osaa oikeaa kysymystä mielikuvituksellaankaan keksiä.
muiden tahojen nettisivuilta, ekoviljelijät mm
muilta viljelijöiltä
Luomuviljelijöillä on kokemukseen perustuvaa tietoa. Kaikki tieto ei ole netissä. Ja tieto, jonka kaikki tietävät, ei
ole arvokasta. Se pitää ymmärtää.
suoraan eu asetuksista
kurssit

4. Mikä näistä on ensisijainen tietolähde tuotantoehdoista? (vain yksi vaihtoehto)
Vastaajien määrä: 163

Avoimet vastaukset: 9.Muualta, mistä
eu asetukset ja eu-nettisivut
Eviran nettisivut silloin kun toimivat
netstä
Luomusopimuksen ohjeista

-

omat verkostot
eviran luomuviljelijäkirje
kauppiaalta

5. Evira on julkaissut luomutuotannon ohjeita jotka pohjautuvat Euroopan Unionin lakisääteisiin
tuotantosääntöihin eli tuotantoehtoihin. Kuinka selkeitä ja helppotajuisia ovat Eviran tuotantoohjeet?
Vastaajien määrä: 140
3.Ei
5.Helpp 4.Melko

2.Melko
hyvä

otajuis

helppot

1.Vaike
vaikea

eikä
et

ajuiset

Yhteensä

ka.

131

2,48

at
tajuiset

huono
Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto

11

70

30

16

4

Eläintuotanto

2

40

29

18

9

98

2,92

Elintarvikkeet

6

38

33

19

6

102

2,81

Mehiläishoito

1

27

34

10

2

74

2,8

Keruutuotanto

4

28

34

8

2

76

2,68

Tuonti

4

20

31

17

3

75

2,93

Rehut

1

35

32

11

7

86

2,86

Alhainen jalostus

4

31

37

11

4

87

2,77

Lisäysaineiston pakkaaminen

2

26

33

11

2

74

2,8

6. Mikä on roolisi/asiakasryhmäsi? (voit valita useamman vaihtoehdon)
Vastaajien määrä: 167

7. Valitse se ELY-keskus, onka alueella pääasiassa toimit.
Vastaajien määrä: 168

