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Hyvä vastaanottaja, 
tässä luomuinfossa tiedotetaan 
 
 

1. Lesitiinin tulee olla luonnonmukaisesti tuotettua  
2. Vuoden 2019 painopiste tarkastuksilla jäljitettävyys 
3. Keruuostotoiminta 
4. Höyrypainelaitteissa käytetyt kemikaalit 
5. Luomuvalvonnan tarkastusmaksut 
6. Sähköinen tarkastuslomake 
7. Traces NT – järjestelmä – tarkastussertifikaattien arkistointi 
8. Ylimääräiset tarkastukset aina ennaltailmoittamattomia  
9. Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua luomuvalvontaan 
10. Ruokavirasto valvoo alkoholittomia luomujuomia 
11. A- ja D- vitamiinien käyttö kasvipohjaisissa luomutuotteissa  
12. Luomuvalvonnan yhteystiedot 

 
 
 

1. Lesitiinin tulee olla luonnonmukaisesti tuotettua 1.1.2019 alkaen 
 
30.4.2016 julkaistiin komission asetus (EU) N:o 673/2016, joka muutti mm. luomun toimeenpano-asetuksen 
889/2008 liitettä VIII, joka koskee lisäaineita ja apuaineita. Tämä lista muuttui siten, että osa aiemmista rajoit-
teista poistui eli jo aiemmin sallittujen lisä- ja apuaineiden käyttöalue laajenee ja osassa tiukkenee, lisäksi lis-
talla on myös uusia lisäaineita. Muutokset tulivat voimaan 7.11.2016. Lesitiinin osalta muutos astui voimaan 
1.1.2019. E322 lesitiinien tulee olla luonnonmukaisesti tuotettua 1.1.2019 alkaen. 
 
Toimijoiden on hyvä huomioida nämä muutokset prosesseissaan sekä resepteissään.  
 
Linkki komission virallisessa lehdessä (eurlexissä) julkaistuun asetustekstiin: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&rid=1  
  

2. Vuoden 2019 painopiste tarkastuksilla jäljitettävyys 
 
Ruokavirasto on valinnut vuosien 2017 -2019 tarkastusvuosien teemaksi jäljitettävyyden. Vuoden 2019 ai-
kana tämä tarkoittaa, että vuositarkastuksilla arvioidaan luomuelintarvikkeiden sekä sisäistä että ulkoista jälji-
tettävyyttä. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarkastuksella tarkastetaan seuraavat asiat: 
 

• Onko luomusuunnitelmassa kuvattu jäljitettävyysosio ajan tasalla ja vastaako se käytännön toimenpi-
teitä. 

 

• Tarkastuksella tehdään tuotekohtaisia jäljitettävyystarkastuksia ja tarkastetaan, että tuotteen raaka-
aineet pystytään jäljittämään raaka-ainetoimittajiin elintarvikevalmistajilla. Tukkukauppaa (ostavat ja 
myyvät valmiiksi pakattuja tuotteita) harjoittavilla yrityksillä tarkastetaan, että tavarantoimittajan luomu-
todistus on voimassa.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&rid=1
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• Lähtevätkö luomuerät riittävillä tiedoilla eli onko tuotteen pakkausmerkinnät ja saateasiakirjat kun-
nossa. 

 
Jäljitettävyystarkastuksen perusteella tarkastaja antaa toimijalle kokonaisarvosanan siitä, miten hyvin jäljitet-
tävyys on hoidettu. Lue vinkit miten parantaa yrityksesi jäljitettävyyttä: https://www.ruokavirasto.fi/globalas-
sets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkeiden_jaljitettavyys_fi.pdf 
 
 

3. Keruuostotoiminta 
 
Kaikkien luomukeruutuotteiden ensimmäisten ostajien tulee kuulua luomuvalvontaan. Ensimmäinen ostaja on 
henkilö, yhteisö tai yritys, joka ostaa ja myy keruutuotteet.   
 
Luomukeruutuotteiden poimijoiden ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan, mutta poimijoiden on sitouduttava vuo-
sittain ennen poiminnan aloittamista kirjallisesti luomupoimintaohjeiden noudattamiseen. Poimija antaa si-
toumuksen tuotteiden ostajalle. Poimija voi myydä itse keräämiään luomukeruutuotteita vain luomuvalvontaan 
kuuluvalle ostajalle, jonka kanssa on tehnyt kirjallisen sitoumuksen poimintaohjeiden noudattamisesta.  
Poimija ei saa myydä keräämiään luomutuotteita suoraan kuluttajille.  
 
 

4. Höyrypainelaitteissa käytetyt kemikaalit 
 
Luomutoimijoiden, jotka valmistavat tuotteitaan höyrypainelaitteilla tulee tehdä riskinarvio käyttämistään höy-
rykemikaaleista Ruokaviraston ”höyryn turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta” koskevan ohjeen mukaisesti.  
 
Linkki ohjeeseen:  
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/hoyryn-turvallisuus-ja-vaatimustenmukaisuus/  
 
Mikäli käytetyllä höyrykemikaalituotteella tai sen yksittäisellä aineella on teknologista vaikutusta lopputuot-
teessa, tulee toimijan arvioida onko kyseessä lopputuotteen lisä- vai apuaine. Toimijoiden tulee huomioida, 
että luomutuotteissa lisä- ja apuaineiden käyttö on rajattu: sallitut lisä- ja apuaineet on listattu komission ase-
tuksen 889/2008 liitteeseen VIII. 
 

5. Luomuvalvonnan tarkastusmaksut 
 
Luomuvalvonta on maksullista viranomaistoimintaa. Luomutarkastuksen maksu koostuu sekä tuotantotarkas-
tuksen perusmaksusta että elintarvike valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tarkastusmaksusta. Nämä mo-
lemmat maksut ovat muuttuneet. 
 
Uudet hinnat ovat: 

• tarkastuksen perusmaksu 140 e 

• elintarvike valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan valvontamaksu 140 e /alkava tunti. 
 
 
Lisäksi luomutarkastusmaksu maatiloilla, jotka valmistavat luomuelintarvikkeita tuottamistaan raaka-aineista, 
on muuttunut. Vuoden 2019 alkaen tarkastusmaksu heille on 60 e. 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkeiden_jaljitettavyys_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkeiden_jaljitettavyys_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/hoyryn-turvallisuus-ja-vaatimustenmukaisuus/
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6. Sähköinen tarkastuslomake 
 
Ruokavirasto on korvannut entisen paperisen tarkastuslomakkeen sähköisellä lomakkeella. Tarkastuskerto-
mus vahvistetaan sähköpostin kautta tulevaa linkkiä painamalla.  
 
 

7. Traces NT – järjestelmä – tarkastussertifikaattien arkistointi 
 
Yritykset, jotka käyttävät luomuelintarvikkeiden tuonnissa TracesNT -järjestelmää huomioikaa, että sähköiset 
tarkastussertifikaatit tulee tallentaa yrityksin omiin tiedostoihin, joista ne tulee voida näyttää tarkastajalle luo-
mutarkastuksella. TracesNT – järjestelmä ei siis toimi sähköisenä arkistona. 
 
 

8. Ylimääräiset tarkastukset aina ennaltailmoittamattomia  
 
Vuoden 2019 aikana tehtävät ylimääräiset luomutarkastukset tehdään aina ennaltailmoittamatta. Valtuutettu 
tarkastaja ei ilmoita tarkastusajankohdasta yritykselle etukäteen vaan tarkastus tehdään heti tarkastajan saa-
vuttua yrityksen toimitiloihin. 
 
Aiempina vuosina valtuutettu tarkastaja on mahdollisesti ollut yhteydessä ylimääräisestä tarkastuksesta jo 
tarkastusta edeltävänä päivänä. Tämä käytäntö siis poistuu. Ylimääräiset tarkastukset ovat aina maksuttomia 
yritykselle. 
 

9. Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua luomuvalvontaan 
 
Toimija, joka myy ja markkinoi luomutuotteita internetissä (verkkokaupassa), on kuuluttava Ruokaviraston luo-
muvalvontaan. Jos ostat verkkokaupasta luomutuotteita ja valmistat niistä omia luomutuotteita, niin muista 
aina pyytää verkkokaupan myyjältä tämän voimassa oleva luomutodistus.  
 

10. Ruokavirasto valvoo alkoholittomia luomujuomia 
 
Ruokavirasto valvoo luomujuomia, joiden etyylialkoholipitoisuus on korkeintaan 2,8 tilavuusprosenttia.  
Valvira valvoo luomualkoholijuomia, joiden etyylialkoholipitoisuus on enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia. 
Mikäli yrityksellä on valikoimissaan sekä alkoholijuomia, että alkoholittomia juomia (tai juomia, joissa etyylial-
koholia on korkeintaan 2,8 tilavuusprosenttia), tulee toimijan kuulua molempien viranomaisten valvontaan. 
 

11. A- ja D- vitamiinien käyttö kasvipohjaisissa luomutuotteissa  
 
Ruotsin kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen tiettyjen luomu kasvituotteiden valmistuksessa on velvoi-
tettu käyttämään A- ja D-vitamiinia. Nämä tuotteet ovat: kasvituotteet, jotka korvaavat kulutusmaidon, fermen-
toidut kasvituotteet, jotka korvaavat vastaavat maitotuotteet sekä margariini ja kasvirasvaseokset tai vastaa-
vat juoksevat tuotteet. Edellä mainittuja tuotteita ei kuitenkaan saa myydä Suomessa, koska Suomi noudattaa 
asiassa EU-lainsäädäntöä, joka kieltää vitamiinilisäykset luomutuotteissa.  
 
Jos toimija haluaa valmistaa näitä tuotteita Ruotsin markkinoille, Ruokavirasto voi valvoa näiden tuotteiden 
valmistusta ja antaa erillisen hyväksynnän vientierälle. Tällöin tuotteiden valmistus ja sen kirjanpito tulee pitää 
erillään luomuvalmistuksesta. 
 
 



   
 

  
 
  
 Date DNo 
LUOMUINFO 1/2019 
Luomuelintarvikevalvonnan tiedote  

22.5.2019 4369/04.02.20.10/2019 

  4 (4) 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 
 

12. Ruokaviraston luomuvalvonnan yhteystiedot 
 
Teitä palvelevat luomuelintarvikevalvonnassa seuraavat henkilöt:  
 
ylitarkastaja Teija Lindén (tuontimenettelyasiat) 029 520 4632 
ylitarkastaja Marika Määttä    029 520 4744 
ylitarkastaja Anne Relander   029 520 4922 
ylitarkastaja Tarja Vanninen  (luomuvientiasiat) 029 520 5138 
jaostopäällikkö Beata Meinander  029 520 4687 
 
 
Kysymyksiä voi lisäksi lähettää sähköpostiosoitteeseemme: 
 
luomuelintarvike@ruokavirasto.fi  


