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maakunnallisesti – luomuvalvonnan 

painopistealueet 2016



Yksiselitteisesti:
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 Luomua valvotaan Etelä-Savossa juuri siten kuin 

muissakin ELY-keskuksissa luomuvalvontaa 

ohjaavan viranomaisen, Eviran, kanssa 

vuosittaisissa sopimusneuvotteluissa on sovittu   

-> valvonta on yhdenmukaista ja tasavertaista.



Etelä-Savossa luomutuotanto on 

monipuolista
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Vilja- ja nurmitilojen lisäksi meillä on 

emolehmä-, lypsykarja-, lammas-, kana-, 

mehiläistuotantoon suuntautuneita yrittäjiä 

puutarha- ja vihannestiloja unohtamatta. 

Uutena ”aluevaltauksena” metsien 

luomusertifiointi.



Luomun lisääntyminen 2011-2015
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Määrällisesti
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 Etelä-Savossa 270 luomutoimijaa

 Tarkastettavaa pinta-alaa 10 300 ha

 Eviran kouluttamia tarkastajia, jotka ELY-keskus 

valtuuttaa tekemään tarkastuksia, Etelä-Savossa 

vuosittain noin 10 tarkastajaa
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Miten tätä kaikkea meillä Etelä-Savossa valvotaan?



Arvomme

• Asiakaslähtöisyys 

• Osaaminen 

• Yhteistyö 

• Avoimuus
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 Toimintaympäristön tunnistaminen

 Asiantuntijuuden jakaminen ja yhdistäminen -> 

Luomuinstituutti, Ruralia, Metsäkeskus, MTT, 

MTK, ProAgria, luomuyrittäjät

 Luomuvalvonnasta avoimesti kertomalla ja 

yhdessä tekemällä -> valvonnan vaikuttavuus 

lisääntyy
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 Luomuvalvontaa tehdään ympärivuotisesti -> 

entistä enemmän riskiperusteisempaa ja 

vähemmän ennalta-arvattavampaa -> tarkastus 

tehdään yritykseen silloin, kun mahdollisuus 

toimia toisin kuin säädökset edellyttävät on 

suurin.



Valvontatulosten tarkastelu
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 Onko toiminta ollut luotettavaa?

 Voidaanko luomua pitää uskottavana?

 Valvonta on ollut merkityksellistä silloin, kun 

yksikin poikkeama ketjussa havaitaan -> 

kuluttajan luottamus luomuun säilyy



Tulosten pohjalta tehdään ennalta 

estävää työtä ennen kuin jotain 

pääsee tapahtumaan….

11

 ELY-keskus järjestää erilaisia info- ja 

koulutustilaisuuksia sekä on mukana erilaisissa 

tapahtumissa -> yrittäjät mukana myös tarinan 

kertojina -> kokemusten ja hyvien käytäntöjen 

jakaminen tekee  mahdottomasta mahdollisen ->

toiminta on sekä ulkoisesti että sisäisesti ehtojen  

mukaista.



Erityiset painopistealueet vuodelle 2016
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 ELY-keskukset -> yhtenäiset käytännöt 

markkina-asiakirjojen tarkastamisen ( 

luomutodistukset), saateasiakirjat sekä 

vaatimuksenmukaisuusvakuutusten osalta –

poikkeuslupia ja seuraamuksenantoa 

unohtamatta.

 Toimijat -> maataloustuotteiden 

markkinavalvonta ( tilojen välinen kauppa ), 

tuotteiden jäljitettävyys
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Kiitos !


