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LUKIJALLE
Suomessa kuluttajat luottavat vahvasti elintarvikevalvonnan toimivuuteen ja vaikuttavuuteen. Suurilta kotoperäisiltä ruokaskandaaleilta
on tähän asti vältytty, ja globaalit skandaalit ovat tuoneet vain vähän
roiskeita tänne. Yhtenä syynä kuluttajien luottamukseen on osaava ja
tehokas, koko maan kattava valvontaketju pellolta pöytään.
Luomun eli luonnonmukaisen tuotannon ja markkinoiden kehittymisen kivijalka on nimenomaan kuluttajien usko siihen, että markkinoilla
oleva luomu on luomua. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita entistä enemmän ja maksamaan niistä. Luomutuotteiden käyttö on ollut kasvussa viime vuosien
taloudellisesta taantumasta huolimatta. Voisi sanoa, että luomulla
menee nyt hyvin. Sen lisäksi, että kuluttajat valitsevat luomua omaan
ostoskoriinsa, he haluavat sitä entistä enemmän myös ruokapalveluilta.
Viesti luomusta oikein -hankkeen Luomu Road Show -tilaisuuksia
(2015–2016) on järjestetty eri puolilla Suomea. Olemme tavanneet
satoja luomusta kiinnostuneita kuulijoita. Samalla olemme kuulleet
useita erilaisia tarinoita, joita yhdistää se, että luomutuotannolle kuluttajien luottamus on ensiarvoisen tärkeää. Kuluttajat haluavat enemmän luomutuotteita kaupoista ja toivovat lisää luomuvaihtoehtoja
ravintoloihin. Toimijat vastaavat kuluttajien toiveisiin.
Kaupoissa luomuna myytävien irtotuotteiden lisääntyminen, valikoimien kasvaminen ja norminpurkutalkoot ovat siirtäneet luomuvalvontaa enemmän kuntien vastuulle. Luomutuotteiden käyttö ja käytöstä
kertominen kuluttajille ovat myös lisääntyneet keittiöissä. Muutamassa
vuodessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämä aiheuttaa myös
markkinavalvonnalle uusia haasteita. Tarvitaan lisää osaamista eli
koulutusta ja ohjeita.
Tällä Luomun markkinavalvonta -kirjalla olemme yrittäneet tuoda
”kentän ääntä” näkyväksi kaikille. Olemme koonneet tähän niitä
keskeisiä teemoja ja kysymyksiä, joita meille on esitetty toistuvasti
Luomu Road Show -tilaisuuksissa. Keskeinen tavoite tämän julkai6

sun teksteissä on tarkastella asioita nimenomaan markkinavalvojan
näkökulmasta. Kirjan kukin luku käsittelee yhtä aihepiiriä, ja luvut
on pyritty nimeämään mahdollisimman selkeästi, jolloin tietyn aiheen
löytää helposti. Tarvittaessa kirjassa on viitattu toiseen lukuun, kun on
haluttu välttää asioiden toisto eri luvuissa.
Luomun markkinavalvonta -kirja ei pyri olemaan valvontaohje tai
-opas, vaan enemmänkin tietopaketti luomun erityispiirteistä, ja siitä
voi olla apua valvojille ja toisaalta valvonnan kohteille. Käsikirjassa
on tekstit myös valvonnan, kaupan ja ammattikeittiön osaajilta. He
tarkastelevat aihetta omista näkökulmistaan.
Antoisia lukuhetkiä luomun parissa!
Mikkelissä 2.5.2017
Mari Järvenmäki
lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
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Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mitä luomu on?
Luomu eli luonnonmukainen tuotanto on tapa tuottaa elintarvikkeita.
Se alkaa pellolta ja päättyy pöytään. Siihen liittyvät sovitut säännöt,
joita kaikki toiminnassa mukana olevat sitoutuvat noudattamaan.
Säännöt on koottu Euroopan unionissa lainsäädännöksi. Keskeistä
koko järjestelmässä on siihen kiinteästi liittyvä valvonta. Vain valvottu
luomu on luomua!
Kuva: Timo Vainikka/Darcmedia

Alkutuotannon luomu
Luomun tuotanto alkaa maatiloilla. Ilman niitä ei ole saatavilla maatalousperäisiä raaka-aineita luomujalostuksen käyttöön. Alkutuotannossa
luomu jaetaan kasvituotantoon, eläintuotantoon, mehiläistuotantoon
ja vähäiseen valmistukseen eli ns. alhaiseen jalostukseen. Maatila voi
liittyä luomuvalvontaan joko kokonaan tai osittain tuotannoittain.
8

Tilalla ei saa olla samaa tuotantoa sekä luomuna että tavanomaisena.
Esimerkiksi tilan kaikki pellot voivat olla luomuviljelyssä, mutta tilan
eläintuotanto voi olla tavanomaista. Lisäksi osa tuotannosta voi olla
siirtymävaiheen tuotannossa luomuun, jos on esimerkiksi ostettu
tai vuokrattu uutta peltoalaa, joka aiemmin on ollut tavanomaisessa
tuotannossa. Siirtymävaiheessa olevaa tuotantoa ei saa myydä tai markkinoida luomuna.
Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ostamaan elintarvikkeita
suoraan tiloilta, ja maatilat vastaavat tähän kysyntään panostamalla
suoramyyntiin. Markkinoinnissa tulee kuitenkin huomata, että
luomutilan kaikki tuotteet eivät välttämättä ole luomua. Esimerkiksi
”luomutilan” kananmunat eivät ole luomua, vaikka tilan pellot olisivatkin luomuvalvonnassa ja kanoille syötettäisiin vain omalla tilalla
tuotettua luomurehua. Markkinoitaessa tuotteita kuluttajalle ”luomutilan munina”, syntyy helposti mielikuva, jossa ostaja ymmärtää myös
munien olevan luomua. Varsinkin jos markkinoinnissa kerrotaan tilan
peltojen olevan luomussa ja kanojen ruuan tulevan omalta tilalta.
Kuitenkin kanojen tuotanto-olosuhteet, kuten tilan määrä/kana,
valaistus, kanalan rakenteet tai kanojen lääkintä, voivat olla aivan
samanlaisia kuin missä tahansa tehotuotantokanalassa. Vain liittämällä
munantuotanto luomuvalvontaan, voidaan saada luomumunia.
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Paikallisesti markkinavalvonnalla on merkittävä rooli huolehtia kuluttajalle suunnatun markkinoinnin ja viestinnän oikeellisuudesta ja sitä
kautta ehkäistä kuluttajiin kohdistuvaa harhaanjohtamista ja taloudellista tappiota. Aktiivisella paikallisten terveystarkastajien tekemällä
markkinoiden seuraamisella ja suoramyyntipaikoista selvillä ololla
rajoitetaan kuluttajaan kohdistuvaa epärehellistä tai harhaanjohtavaa
toimintaa, markkinointia ja viestintää. Sen lisäksi, että markkinointiviestinnässä ei luoda kuluttajille mielikuvaa ominaisuuksista, joita
tuotteella ei ole, pitää muistaa valvonnan vaatimuksen koskevan koko
ketjua ja sen kaikkia vaiheita.

Jalostuksen luomu
Luomuraaka-aineista saadaan luomujalosteita, kun noudatetaan
luomutuotannon jalostukselle asetettuja lainsäädäntöjä ja toimija on
liittynyt luomuvalvontaan. Luomussa jalostukseksi lasketaan valmistus (säilöö/jalostaa, pakkaa/uudelleen pakkaa, tekee luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät/muuttaa näitä merkintöjä),
varastointi, tuonti ja vienti EU:n ulkopuolelle. Tehtävän voi antaa
joko kokonaan tai osittain myös kolmannen osapuolen tehtäväksi
alihankintana.
Keskeinen lainsäädäntö on koottu Euroopan Neuvoston asetukseen
(EY) N:o 834/2007 (luomuasetus) ja Euroopan Komission asetukseen
(EY) N:o 889/2008 (toimeenpanoasetus). Näiden lisäksi on olemassa
myös muita EU-asetuksia ja kansallista lainsäädäntöä luomuun liittyen.
Jalostuksessa lähtökohtana on, että kaikkien luomujalostajien pitää
liittyä Eviran tai ELY-keskusten luomuvalvontaan ennen toiminnan
aloittamista. Poikkeuksena tähän on ateriapalvelutoiminta, joka ei
kuulu luomulainsäädännön piiriin. Ateriapalveluun kuuluvat ammattikeittiöt (ravintolat, kahvilat, keskuskeittiöt jne.) ja siellä tapahtuva
toiminta, kun lopputulos tarjoillaan suoraan ruokailijalle. Toiminta
muuttuu ateriapalvelusta jalostukseksi, kun elintarvike pakataan vähittäismyyntiä varten ja siihen tehdään yleisen elintarvikelainsäädännön
mukaisia pakkausmerkintöjä.
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Sallitut raaka-aineet ja reseptiikka
Luomuelintarvikkeen ei tarvitse olla 100-prosenttisesti luomua, mutta
sen tulee täyttää luomulainsäädännön vaatimukset ja toimijan täytyy
kuulua luomuvalvontaan. Vehnäjauhot, tuore liha tai porkkanaraaste
ovat hyviä esimerkkejä 100-prosenttisesta luomutuotteesta. Kuitenkin valmistuksessa tarvitaan usein myös ainesosia, esimerkiksi vettä ja
suolaa. Leipää, jonka valmistuksessa on käytetty luomujauhoja, vettä
ja suolaa, voidaan nimittää luomuleiväksi. Tämä edellyttää kuitenkin
toimijan kuulumista valvontaan.
Kaikkia raaka-aineita ei ole maailmanmarkkinoilla riittävästi saatavana
luomuna, joten lainsäädännössä on listat raaka-aineista, joita voidaan
käyttää luomujalosteissa tavanomaisina. Tällaisia raaka-aineita on parikymmentä, ja niitä saa käyttää tuotteessa enintään 5 %. Tästä tavanomaisten sallittujen raaka-aineiden käytöstä puhutaan yleensä ns. 95
%:n sääntönä. Tämän säännön osalta tärkeintä on muistaa, että tämä ei
salli minkään muun raaka-aineen kuin listoista löytyvien käyttöä tavanomaisena, ei edes alle 5 prosentin määrää. Listat sallituista tavanomaisina käytettävistä raaka-aineista ovat Euroopan Komission asetuksen
(EY) N:o 889/2008 liitteissä 8 ja 9. Niistä on laadittu kooste sivulle 12.
Joidenkin raaka-aineiden kohdalla 5 % käyttömäärän yläraja ei ole
mikään ongelma; esimerkiksi mausteita tai gelatiinia ei yleensä reseptissä ole yli viittä prosenttia maatalousperäisistä raaka-aineista laskettuna (ei siis huomioida esim. suolaa ja vettä). Listassa on tuotteita,
joiden osalta tämä 5 %:n sääntö täytyy pitää mielessä. Esimerkiksi
myslisekoituksissa kuivattujen vadelmien tai herukoiden osalta määrä
ei saa ylittää viittä prosenttia. Lisäksi pitää huomata, että sallittuja
ovat ainoastaan kuivatut vadelmat ja punaherukat. Kaikkien muiden
kuivattujen marjojen, kuten esimerkiksi mustikoiden tai puolukoiden,
pitää olla luomua.
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LUOMUTUOTTEISSA TAVANOMAISINA
SALLITUT RAAKA-AINEET
Hedelmät, pähkinät ja siemenet:
•
Tammenterhot Quercus spp.
•
Kolapähkinät Cola acuminata
•
Karviaismarjat Ribes uvacrispa
HUOM! Saa käyttää tuoreita tavanomaisia
•
Passionhedelmät Passiflora edulis
•
Vadelmat (kuivatut) Rubus idaeus
HUOM! Vain kuivatut, tuoreiden pitää olla luomua
•
Punaherukat (kuivatut) Ribes rubrum
HUOM! Vain kuivatut, tuoreiden pitää olla luomua
Mausteet ja yrtit:
•
Rosépippuri Schinus molle L.
•
Piparjuuren siemenet Armoracia rusticana
•
Galangajuuri Alpinia officinarum
•
Saflorin kukat Carthamus tinctorius
•
Vesikrassi Nasturtium officinale
Myös tavanomaisen merilevän käyttö on sallittu. Muidenkaan
ruoanvalmistuksessa käytettävien levien ei tarvitse olla luomua.
Muita raaka-aineita, joiden ei tarvitse olla luomua:
•
Fruktoosi
•
Riisipaperi
•
Nostattamattomasta leivästä valmistettu paperi
•
Riisi- tai vahamaissitärkkelys, kemiallisesti muuntamaton
•
Hernevalkuainen Pisum spp.
•
Rommi, ainoastaan ruokosokerista valmistettu
•
Kirsikkaviina
•
Gelatiini
•
Herasuola
•
Suolet
Edellä listattujen ns. sallittujen tavanomaisten raaka-aineiden käyttö ei ole vapaata, vaan näitä raaka-aineita saa käyttää reseptissä
tai tuotteessa enintään 5 %.
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Tavanomaiset luomuraaka-aineita sisältävät jalosteet
Luomutuotteiden lisäksi markkinoilla voi olla jalosteita, joissa osa
valmistusaineista on tavanomaisia ja osa luomua. Tällaisista tuotteista
käytetään nimitystä tavanomainen tuote, joka sisältää luomuraaka-aineita. Joko sallittuja tavanomaisia raaka-aineita on yli 5 % tai jotain
muuta tavanomaista raaka-ainetta mikä tahansa määrä. Jos toimija
haluaa kertoa asiakkaalle pakkausmerkinnöissä, että tuotteen valmistukseen on käytetty luomuraaka-aineita, ne voidaan ilmoittaa ainesosaluettelossa. Edellytyksenä on, että tuotteen nimessä ei saa olla viittauksia luomuun, luomu ei saa korostua ainesosaluettelossa (esimerkiksi
ei luomukananmuna, vaan luomukananmuna) ja toimijan tulee olla
liittynyt Eviran luomuvalvontaan. Tällaisessa tuotteessa tulee myös
ilmoittaa luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien kokonaisprosenttiosuus tuotteen kaikista maatalousperäisistä tuotteista.
Jos toimija haluaa käyttää luomuraaka-aineita jalosteissa, mutta ei
kerro sitä mitenkään kuluttajalle, toiminta ei edellytä toimijalta mitään
toimenpiteitä. Markkinavalvonnassa on ehkä hyvä seurata toimijan
mainontaa ja markkinointia, ettei siinä ole viittauksia luomuun, mistä
kuluttajalle saattaa syntyä väärä mielikuva tuotteen luomuisuudesta.

Metsästyksestä ja kalastuksesta saadut tuotteet
Luonnonvaraiset eläimet (riista, poro ja luonnonkala) eivät ole luomua
missään tilanteessa. Jos näitä tuotteita halutaan käyttää valmistusaineena, tulee kiinnittää erityistä huomiota tuotteiden nimeämiseen.
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Jos tuotteessa halutaan käyttää luomuviittauksia, tulee kaikkien maatalousperäisten ainesosien olla luomua sekä pääasiallisena raaka-aineena on oltava metsästyksestä tai kalastuksesta saatava tuote. Tällainen olisi esimerkiksi tuote ”Muikkuja luomutomaattikastikkeessa”.
Tuotteen pääasiallinen (> 50 %) ainesosa on muikku. Tomaattikastikkeen kaikki raaka-aineet (paitsi vesi ja suola) ovat luomulaatuisia.
”Luomukukko Saimaan muikuilla” voi olla väärin nimetty elintarvike.
Tuotteen kokonaispainosta muikkujen osuus tuskin ylittää 50 prosenttia. Tässä vaaditaan reseptilaskentaa, jotta voidaan varmistua oikeasta
tuotteen nimestä. Jos muikkujen määrä jää alle 50 prosentin, pitää
tuotteen nimeä muuttaa esimerkiksi ”Kalakukko Saimaan muikuilla”,
ja ainesosaluettelossa voidaan sitten kuluttajalle kertoa, mitkä raaka-aineet ovat luomua. Valmistajan pitää molemmissa tapauksessa kuulua
Eviran luomuvalvontaan.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ONKO ELÄIN LUOMUTILALLA LUOMUA, JOS SE EI SYÖ LUOMUREHUA? ENTÄ JOS SE SYÖ LUOMUREHUA?
Ei ole luomua vaikka söisi luomurehua, jos eläintuotantoa ei ole liitetty luomuvalvontaan.

KUULUVATKO BIODYNAAMISET TILAT LUOMUTILOIHIN?
Biodynaamiset tilat ovat Suomessa luomutiloja.

ONKO LUOMUPOIMIJOILLA JOKIN KORTTI TAI LISENSSI?
Ei ole. Aiemmin oli luomupoimijakortti, mutta se on poistunut käytöstä.

VOIKO KERUUTUOTE OLLA LUOMUA?
Luomusertifioidusta metsästä kerätty keruutuote on luomutuote, jos sen keruuketju on luomuvalvonnassa. Jokamiehenoikeudella kerätyt tuotteet eivät ole
luomua, vaikka olisivatkin luomusertifioidusta metsästä kerättyjä.
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MITEN VOIN SAADA LUOMUMETSÄMARJOJA RAVINTOLAAN?
Luomumarjoja voi ostaa niitä välittävästä luomuvalvonnassa olevasta tukusta
tai luomuvalvonnassa olevalta marjanvälittäjältä.
Jos ravintola haluaa ostaa luomumarjoja suoraan kerääjiltä, tulee ravintolan
liittyä luomukeruun valvontaan. Valvonnalla varmistetaan, että marjat tulevat
luomusertifioidulta keruualueelta.

MILLAISIA SANKTIOITA ON, JOS ”LUOMUTUOTTAJA” EI KUULU
LUOMUVALVONTAAN?
Tuotteista on poistettava kaikki luomuun liittyvät viittaukset, samoin muusta
markkinointimateriaalista.
Tuotteita hankkineille asiakkaille on tiedotettava asiasta eli siitä, että kyseessä
ei ole ollut luomutuote.

PALJONKO SUOMESSA LÖYTYY LUOMUVÄÄRENNÖKSIÄ?
Toistaiseksi vielä hyvin vähän, vuosittain muutamia tapauksia paljastuu. Osa
niistä on sellaisia, että ne huomataan valvonnassa eivätkä tuotteet koskaan
edes ehdi markkinoille. Osa on sellaisia, että toimija on tulkinnut väärin luomusäännöksiä ja luomutuotteeksi tarkoitetusta tuotteesta onkin tullut vahingossa
tavanomainen tuote. Tai esimerkiksi tavanomaista tuotetta on vahingossa
pakattu luomupakkauksiin.

ONKO KAIKKI E-KOODIT KIELLETTYJÄ LUOMUSSA?
Ei ole. Luomutuotteissa saa käyttää noin 40 erilaista E-koodilla merkittyä ”lisäainetta”. Monessa niissäkin on erilaisia käyttörajoituksia eikä niitä voi käyttää
niin vapaasti kuin tavanomaisissa tuotteissa. Esimerkiksi natriumnitriittiä (E250)
saa käyttää makkaran valmistuksessa tavanomaisessa tuotteessa 120 mg/kg,
mutta luomussa suurin sallittu käyttömäärä on 80 mg/kg. Nitriittihän ehkäisee
ruokamyrkytyksiä aiheuttavan bakteerin kasvua.

PITÄÄKÖ SUOLAN OLLA LUOMUA? ENTÄ VEDEN?
Suolaa ja vettä ei viljellä missään eli ne eivät kuulu luomulainsäädännön piiriin.
Tavallista ruokasuolaa ja hanavettä voi käyttää vapaasti.

SAAKO HIIVAA KÄYTTÄÄ?
Suomen hiivan tuorehiivaa ja hiivakermaa saa käyttää luomutuotteissa.
Kuivahiivan osalta pitää erikseen varmentaa soveltuuko käytettäväksi aiottu
kuivahiiva tavanomaisena vai pitääkö sen olla luomua.
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Marja Pulkkinen :: maaseutuasiantuntija, Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY).
Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Maatilalla tapahtuva luomumaataloustuotteiden vähäinen valmistus
Vähäisellä valmistuksella (puhekielessä myös alhainen jalostus) tarkoitetaan omalla tilalla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden käsittelyä ja jalostusta.
Vähäiseksi valmistukseksi katsotaan esimerkiksi
• jauhojen, ryynien, hiutaleiden tms. valmistus
• juuresten ja kasvisten kuoriminen, pilkkominen ja ryöppääminen
• marjojen jäädyttäminen
• yrttien kuivaaminen
• mehujen valmistaminen ilman lisättyä sokeria tai elintarvikelisäaineita tai valmistuksen apuaineita
• luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään (esim. raasteet
tai yrttisekoitukset)
• leikkaamosta palautuvien pakattujen lihojen myynti sekä
pakkaamattomien lihojen pakkaaminen ja myynti.
Vähäiseen valmistukseen kuuluu myös käsittelyn jälkeen maatilalla
tehtävä tuotteiden pakkaaminen ja luomutuotteiksi merkitseminen,
esimerkiksi myllystä tulleiden hiutaleiden pakkaaminen tai hiutalesekoitusten tekeminen, pussitus ja pakkausmerkintöjen tekeminen.
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Kuva: Timo Vainikka/Darcmedia

Valvontaan hakeminen
Maatilan tulee tehdä ilmoitus valvovalle ELY-keskukselle ennen
toiminnan aloittamista. Tarvittavat lomakkeet löytyvät Eviran luomusivustolta.
Hakemukseen on liitettävä luomutuotteiden valmistusta koskeva
luomusuunnitelma. Suunnitelmassa tulee olla kuvaus toiminnasta ja
ne toimenpiteet, joilla toimija varmistaa, että luomusäädöksiä noudatetaan. Luomusuunnitelma pohjautuu kriittisten pisteiden eli vaaranpaikkojen kartoittamiseen ja niiden valvontaan. Tällaisia paikkoja
ovat kaikki ne kohdat luomutuotteiden valmistuksessa, varastoinnissa
ja kuljetuksessa, joissa on vaarana, että luomutuotteeseen sekoittuu
tavanomaisesti tuotettua tuotetta tai tavanomaisesti tuotettu tuote
merkitään luomutuotteeksi.
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Luomusuunnitelmassa tulee kuvata luomuvalvonnan piiriin haettavan toiminnan luonne eli valmistaminen. Alla olevaan taulukkoon on
kerätty erilaisia asioita, joita luomusuunnitelmassa (toiminnasta riippuen) voisi kuvata.
Mikäli tila valmistuttaa tuotteita jollain toisella toimijalla, myös tämä
toiminta tulee kirjoittaa auki luomusuunnitelmaan. Valmistuttamista
voi olla esimerkiksi viljojen jauhatus ja hiutaloittaminen myllyssä,
rypsiöljyn puristuttaminen öljypuristamossa tai mehun puristuttaminen (ei entsyymien käyttöä) mehupuristamossa. Oleellista valmistuttamisessa on, että tilalta lähteneeseen raaka-aineeseen ei ole lisätty
mitään valmistuksen aikana.

Luomusuunnitelmassa kuvattavia asioita
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VALMISTAJAT

VALMISTUTTAJAT

• onko toiminta jatkuvaa vai
kausiluontoista, valmistetaanko myös muita kuin luomutuotteita
• luettelo valmistettavista
luomutuotteista ja niihin käytettävistä raaka-aineista
• luomutuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen ja varastointiin käytettävät tilat
• kuvaus pakkausmerkinnöistä
• kuvaus tuotteiden kuljetuksista
• kuvaus niistä toimenpiteistä,
joilla toimija varmistaa, että
luomusäädöksiä noudatetaan
• kuvaus vaaran paikoista

Vasemmalla kuvattujen asioiden
lisäksi
• kuvaus valmistuttamisesta;
mitä toimintoja on ulkoistettu
ja minne/kenelle
• kirjalliset sopimukset alihankkijoiden kanssa
• listaus tuotteista/raaka-aineista, joita toimija aikoo valmistuttaa/ulkoistaa
• luettelo tuotteiden valmistajista sekä tiedot siitä, miten
niiden luomuvalvonta on
järjestetty, ja tiedot valvontaviranomaisista

Pakkausmerkinnät
Pakkausmerkintöjä tehtäessä tulee huomioida yleiset pakkausmerkintävaatimukset ja niiden lisäksi luomutuotteita koskevat erityisvaatimukset. Pakkausmerkinnöistä on käytävä ilmi, mitkä ainesosat ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Merkintä voi olla maininta elintarvikkeen
nimen yhteydessä tai kyseisen ainesosan kohdalla ainesosaluettelossa.
Esimerkkejä luomumerkinnöistä ainesosaluettelossa:
1. Luomu neljän viljan hiutale
• Ainekset: Luomuvehnä-, -kaura-, -ohra- ja -ruishiutale
2. Luomu neljän viljan hiutale
• Ainekset: *vehnä-, *kaura-, *ohra- ja *ruishiutale
* Luonnonmukaisesti tuotettu
Pakkausmerkinnöissä on oltava viimeisimmän tuotanto- tai valmistustoimenpiteen tarkastaneen viranomaisen tunnusnumero. Alhaisen
jalostusasteen valmistuksen tarkastusviranomainen on se ELY-keskus,
jonka alueella tila sijaitsee. Tarkastusviranomaisen tunnusnumero on
muotoa FI-EKO-XXX, jossa XXX on tilaa valvovan ELY-keskuksen
numero. Valvontaviranomaisten tunnusnumerot ovat muun muassa
Eviran internetsivuilla luomu > markkinointi ja merkinnät > pakolliset
merkinnät.
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Kuva: Merja Ylönen

EU:n luomutunnuksen käyttö on pakollista valmiiksi pakattujen
luomuelintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Tämän kirjan Luomumerkinnät luvussa (s. 30-36) on kerrottu tarkemmin EU:n luomutunnuksesta.

Valmistuksen valvonta
Vähäisen valmistuksen valvonta kuuluu paikalliselle ELY-keskukselle.
Valmistusta valvotaan tilalla tehtävän vuosittaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Pyritään siihen, että valmistuksen valvonnan ja tuotantotarkastuksen hoitaa sama henkilö yhdellä kertaa, vaikka valmistus
kuuluisikin Eviran valvontaan.
Jos luonnonmukaisten tuotteiden valmistuksessa käytetään tilalla
tuotettujen luonnonmukaisten maataloustuotteiden lisäksi tilan ulkopuolelta ostettuja, luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, elintarvikelisäaineita tai valmistuksen apuaineita, tuotteiden valmistus kuuluu
luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvontaan. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistusta
valvoo Evira. Maatilan kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai maakuntaan ja selvittää onko valmistustoiminnan osalta
vielä ilmoittauduttava Eviralle.
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Esimerkiksi jos tila jalostaa omista mansikoistaan mansikkahilloa ja
ostaa siihen sokerin tai jos tilalla valmistetaan omista hiutaleista mysliä,
johon lisätään rusinoita ja pähkinöitä, edellyttää se Eviran valvontaan
liittymistä. Poikkeuksena Evira on myöntänyt muutamia helpotuksia.
Hiivan ostamista leivontaan ei tulkita tilan ulkopuoliseksi ostopanokseksi niin, että siitä aiheutuisi velvoite liittyä Eviran valvontaan. Tai
esimerkiksi jos tilalla on toimitussopimus asiakkaan kanssa jostakin
tuotteesta ja tilan oma sato ei poikkeuksellisesti riitä koko vuodeksi,
satunnaisesti tila on voinut tehdä hankintoja esimerkiksi naapuritilalta
oman vajeen paikkaamiseksi.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
KUKA KÄY TARKASTAMASSA MAATILAT?
Valtuutetut tarkastajat käyvät vuosittain kaikkien luomutoimijoiden luona tarkastuksilla. Paikalliset Ely-keskukset vastaavat maatilojen tarkastuksista ja Evira
luomujalostajien valvonnasta ja tarkastamisesta.

SAAKO LUOMUTILA PAKATA LUOMUA JA TAVANOMAISIA
TUOTTEITA?
Periaatteessa kyllä. Luomun alkutuotannon säännöt asettavat joitakin ehtoja
toiminnalle.

LUOMUTUOTTEIDEN VALMISTAMINEN KOTITILALLA. PITÄÄKÖ
VALVOA?
Pitää valvoa. Jos toiminta tapahtuu luomutilalla tilan omista raaka-aineista,
valvonta tehdään tilan luomutarkastuksen yhteydessä.
Jos valmistus tapahtuu kotona tai tilalla ja raaka-aineet ostetaan, pitää liittyä
Eviran valvontaan, jolloin tarkastukset tehdään vuosittain Eviran toimeksiannolla samalla tavalla kuin muukin luomuvalvonta.

21

Taina Harmoinen :: projektipäällikkö, Viesti luomusta oikein -hanke,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Miten kertoa luomusta asiakkaalle?
Luomulainsäädäntö on erityislainsäädäntöä, mikä tulee toimijalle
muun elintarvikelainsäädännön lisäksi. Elintarvikelainsäädännössä
edellytetään toimijalta, ettei sen toiminta johda kuluttajaa harhaan tai
aiheuta kuluttajalle taloudellisia tappioita. (EU:n yleinen elintarvikeasetus 178/2002; Elintarvikelaki 23/2006). Tältä pohjalta markkinavalvonnassa tulee tehdä luomuun liittyvää valvontaa.
Tiedot, joita toimija antaa tuotteista tai aterioista kuluttajalle, on oltava
totuudenmukaisia. Se, mitä sanotaan luomuksi, on sitä oltava. Usein
vielä luomu on tavanomaista kalliimpaa, jolloin tuo taloudellisilta
tappioilta suojaaminen saa ehkä hieman uuden näkökulman normaaliin elintarvikevalvontaan verrattuna.
Ruokalistalla kannattaa kertoa luomuelintarvikkeiden käytöstä, vaikka
vain yksi raaka-aine ruoassa on luomua. Jos ruokalistalla ilmoitetaan tai
merkitään luomuraaka-aineet, on se tehtävä niin selkeästi, että asiakas
tietää, mitkä raaka-aineet ruoassa ovat luomua.
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Kuva: Taina Harmoinen

Luomuruoka tai -leivonnainen
Luomuruokana tai -leivonnaisena voi esitellä tuotteen, jonka kaikki
maatalousperäiset raaka-aineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.

Luomukasvissosekeitto
Esimerkiksi luomukasvissosekeitossa tulee kaikkien kasvisten, kasvisliemen ja mausteiden olla luomua. Luomuvaatimukset eivät koske suolaa
ja vettä. Tavanomaisesti tuotettuja raaka-aineita voivat olla luomuasetuksen sallimat tuotteet, ja näiden pitoisuus valmiissa tuotteessa saa
olla enintään 5 % (Euroopan Komission asetus (EY) N:o 889/2008,
liitteet 8 ja 9, ks. tämän kirjan sivut 11-12).
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Luomurahkapiirakka
Luomuleivonnaisissa pätevät samat ohjeet kuin luomuruoan valmistuksessa: raaka-aineiden tulee olla luomua. Keinotekoisten aromien
käyttö on kielletty luomutuotteissa. Esimerkiksi vanilliini pitää korvata
aidolla vaniljalla tai luomuvaniljasokerilla. Leivinjauheen tulee olla
luomua, tai sen tilalla voi käyttää ruokasoodaa tavanomaisena.

Luomuraaka-aineen nimeäminen ruokalistalla
Ruokalajin nimeämisessä voidaan luomuraaka-aineet mainita, jos
nimi on selkeä ja yksiselitteinen. Ruokalajien nimien yhteydessä tulee
muistaa luomuraaka-aineiden käytön lisäksi myös muut elintarvikeasetuksen velvoitteet.

Luomukaali-marjasalaatti Astikkalan marjoista
Salaatin raaka-aineina ovat luomukaali ja tavanomaiset marjat.
Marjoista on tuotu esille tuottajan nimi.

Chorizo-luomuohrasalaattia
Asiakkaalle tämä ei ole yksiselitteinen. Jos raaka-aineet ruoassa ovat
makkaraa lukuun ottamatta luomua, merkintä on oikein ja yksiselitteinen. Mikäli salaatissa on useita raaka-aineita, ja vain ohra on luomua,
merkintä ei enää olekaan oikein. Ohran kypsennyksessä on mausteiden ja mahdollisen liemijauheen pitänyt olla myös luomua. Selkeämpi
nimitys voisi olla ”chorizosalaatti, luomuohraa” jos vain ohra on
luomua.
Kuva: Taina Harmoinen
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Luomuraaka-aineiden merkintä erikseen
Ruokalajissa käytetyt luomuraaka-aineet voidaan ilmoittaa luettelomaisesti ruokalajin nimen yhteydessä. Tämä tapa on usein selkeä ja
yksiselitteinen ja sopii varsinkin, kun raaka-aineista vain muutama on
luomua.

Savulohi-spelttisalaattia *luomukananmuna
Kookos-vaniljavispipuuroa *luomumannasuurimo
Rukiinen vadelma-suklaakääretorttu *luomuruisjauho, luomukananmuna, luomuvehnäjauho
Yllä olevista nimiesimerkeistä asiakas tietää, mitkä raaka-aineet ovat
luomua. Rukiinen vadelma-suklaakääretorttu on nimenä varsin pitkä.
Kun nimen perään lisätään vielä kolme luomuraaka-ainetta, saadaan
melko pitkä nimi ravintolan ruokalistaan. Luomuraaka-aineet voi
kertoa myös merkinnöillä *luomuruisjauho, -kananmuna ja -vehnäjauho.

Keväinen kasvislautanen (kevätsipulia*, porkkanaa*, varhaisperunoita, parsaa, kukkakaalia, basilikaa*)
Salaattilajitelma (lollo rosso -salaattia, sikurisalaattia, kaalia*,
tomaattia*, kurkkua, kevätsipulia*, maissia, basilikaa*) ja ranskalainen öljykastike
* = luomutuotteita
Nykyisin monissa, erityisesti raakaruokaan ja kasvisruokiin erikoistuneissa ravintoloissa voidaan luetella ruokalajissa käytetyt pääraakaaineet. Tällöin luomuraaka-aineet voidaan merkitä luetteloon esimerkiksi *-merkinnällä. Tällöin kuluttajan nähtävillä täytyy olla, mitä
merkintä tarkoittaa.
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Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia

Ruokalistan yhteyteen voidaan merkitä esimerkiksi *-merkillä ne
ruokalajit, joiden valmistuksessa on käytetty luomuraaka-aineita.
Ruokalajien alle ruokalistaan luetellaan luomuraaka-aineet.

Ravintolamme käyttää luomukananmunia, luomuperunaa ja
luomumaitoa.
Tällainen merkintä voi olla ravintolassa ruokalistan yhteydessä tai vaikkapa linjaston yläpuolella. Se viestii, että kaikki valmistuksessa käytetyt
kananmunat, perunat ja maito ovat aina luomua. Viesti on selkeä ja
yksiselitteinen.
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Kuva: Taina Harmoinen

EkoCentrian Portaat luomuun -ohjelmassa on suosituksena ja lähtökohtana, että ohjelmaan liittyneessä keittiössä käytetään valittuja
tuotteita vain luomuna eikä niitä ole tavanomaisina saatavissa keittiössä. Tämä käytäntö mahdollistaa valvonnan ja ehkäisee kuluttajan
harhaanjohtamista.

Kaupassa luomutuotteet pitää merkitä selvästi
Luomutuotteille tarkoitettuihin omiin erillisiin irtomyyntipisteisiin ei
saa laittaa tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Valmiiksi pakatut
luomutuotteet voidaan sijoittaa tavanomaisten tuotteiden rinnalle,
koska niissä on luomumerkinnät. Luomu-sana tuodaan yleensä jo
tuotteen nimessä esille.
Hyllyn hintamerkinnöissä luomutunnus helpottaa kuluttajaa luomutuotteen löytämisessä.
Kuva: Merja Ylönen
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Kuva: Jenni Huovinen

Irtotuotteiden osalta kaupan pitää huolehtia luomutuotteiden sijoittelusta niin, etteivät asiakkaat vahingossa sekoita luomutuotteita ja
vastaavia tavanomaisia tuotteita keskenään.
Kuva: Taina Harmoinen

Tuotetarra irtomyyntinä olevassa tuotteessa on yksi vaihtoehto luomutuotteesta viestimiseen. Kovin pieniin tuotteisiin tällainen tarra ei ole
järkevä, mutta esimerkiksi keräkaalissa se on selkeä ja hyvä ratkaisu.
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LUOMUSALAATTI
Laatuluokka 1
2,80 €/kg
Suomi

65

Irtomyynnissä olevien
hedelmien ja vihannesten myyntiesitteeseen
pitää merkitä tuotteen
nimi, hinta, laatuluokka, tarvittaessa
lajike ja alkuperämaa.

Katso video luomuruoan merkitsemisestä
https://youtu.be/R70nK_ZIP64
YouTube -> Luomuruoka ravintolassa

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
VOIKO OLLA SUOMALAINEN LUOMUMUSTIKKA TUOTTEEN
NIMESSÄ?
Voi, jos mustikat on kerätty valvotussa järjestelmässä sertifioidusta luomumetsästä.

RIITTÄÄKÖ, ETTÄ 95 % ON LUOMUA, JOTTA LUOMU-SANAA VOI
KÄYTTÄÄ RUOAN NIMESSÄ?
Kaikkien maatalousperäisten raaka-aineiden tulee olla luomua. Ainoastaan
Luomuasetuksen EY N:o 889/2008 liitteessä IX lueteltuja tavanomaisia raakaaineita voi olla enintään 5 %.

PITÄÄKÖ RAVINTOLALLA OLLA LUOMUTODISTUS?
Ei voi olla. Ruoan valmistus ja tarjoilu sekä siinä toiminnassa kerrotut tiedot
luomun käytöstä ja luomutuotteista kuuluvat terveystarkastajien markkinavalvontaan luomuvalvonnan sijaa, koska luomulainsäädäntö ei koske ravintoloita.
Ravintolalla pitää olla todistukset hankkimistaan luomuraaka-aineista.

29

Taina Harmoinen :: projektipäällikkö, Viesti luomusta oikein -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Luomumerkinnät
Luomu eli luonnonmukainen tuotanto on aina valvottua tuotantoa.
Suomessa Evira valvoo elintarvikejalostajia, ELY-keskukset alkutuotantoa ja Valvira alkoholituotteita. Luomutuotteiden maahantuontia
EU:n ulkopuolelta valvoo Tulli. EU:n luomutunnuksen käyttö on
pakollista pakatuissa luomutuotteissa.
EU:n luomutunnusta saa käyttää merkinnöissä vain, kun toimija
kuuluu valvontajärjestelmään (EU Komission päätös (EY) N:o
271/2010 luonnonmukaisten tuotteiden merkitsemisestä). Tunnusta
saa käyttää vain niissä luonnonmukaisesti tuotetuissa tuotteissa, jotka
ovat Euroopan Neuvoston asetukseen (EY) N:o 834/2007 (luomuasetus) mukaiset. Asetuksessa kielletään luonnonmukaiseen tuotantoon
viittaavien ilmaisujen käyttö tuotteen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa, mikäli tuote tai sen ainesosat ei ole
tuotettu säädöksen määräämällä tavalla luonnonmukaisesti.
Jalostetut elintarvikkeet voidaan merkitä luonnonmukaisiksi vain, kun
kaikki maatalousperäiset tuotteet ovat luonnonmukaisia tai asetuksen
sallimalla tavalla tavanomaisesti tuotettuja. Jalostuksessa sallituista
tavanomaisista raaka-aineista ja apuaineista on tarkemmin kerrottu
tämän kirjan sivuilla 10-13.
Kuva: Timo Vainikka/Darcmedia

30

EU:n luomutunnus
EU:n luomutunnus on pakollinen valmiiksi pakatuissa luonnonmukaisesti tuotetuissa tuotteissa, jotka on valmistettu EU:n alueella. Määräys
koskee sekä kuluttaja- että suurkeittiöpakkauksia. EU:n luomutunnus koostuu Eurolehti-merkistä, valvontaviranomaisen tunnuksesta ja
tiedosta maataloustuotteiden alkuperästä. Kaikki tunnukseen kuuluvat
asiat tulee sijoittaa samaan visuaaliseen kenttään.

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa
Finskt jordbruk
Finland Agriculture
Eurolehti-merkki
Luomutunnuksen graafisessa ohjeessa määritellään Eurolehti-merkin
minimikooksi 9 mm x 13,5 mm. Tunnuksen mittasuhteiden tulee olla
1:1,5. Erittäin pienissä pakkauksissa voidaan käyttää tätäkin pienempää kokoa (korkeus 6 mm). Eurolehti-merkin värin tulee olla vihreä.
Vihreää logoa pitää käyttää aina, kun pakkauksessa on käytetty ns. neliväripainatusta. Vihreän värin tarkka värinmääritys löytyy graafisesta
ohjeesta. Tunnusta voidaan käyttää mustavalkoisena vain mustavalkoisessa pakkauksessa. Jotta tunnus erottuisi värikkäästä pakkauksesta, sen
ympärillä voi olla valkoinen reunus. Tunnuksen ympärille on määritelty myös suoja-alue, jolle ei voi laittaa merkintöjä. Tarkka graafinen
ohjeistus on saatavissa Euroopan komission internetsivuilla.
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Eurolehti-merkki voi olla pakkauksessa yksistään, kun EU:n luomutunnus pakkauksen yhdessä kohdassa on täydellisessä muodossaan eli
sisältää Eurolehti-merkin, valvontaviranomaisen tunnuksen ja tiedon
maataloustuotteiden alkuperästä. Esimerkiksi pakkauksen etupuolella on Eurolehti-merkki, jonka tavoitteena on kiinnittää kuluttajan
huomio hyllyssä, ja pakkauksen kääntöpuolella on täydellinen EU:n
luomutunnus.

Valvontaviranomaisen tunnus FI-EKO-201
EU:n luomutunnuksen yhteydessä tulee olla viimeisen tuotanto- tai
valmistustoimenpiteen valvonnasta vastaavan tarkastusviranomaisen
tunnusnumero.
Valvontaviranomaisen tunnus on kolmiosainen kirjan- ja numerosarja.
Kaksi ensimmäistä kirjainta ovat valvontaviranomaisen maatunnus: FI
on Suomi, SE on Ruotsi ja esimerkiksi FR on Ranska. Kolme seuraavaa kirjainta viittaavat luomuun. Suomessa käytetään kirjaintunnusta
EKO. Tämä tunnus voi olla ÖKÖ, ORG, BIO tai muu vastaava riippuen maasta. Tunnuksen lopussa oleva kolmen numeron sarja yksilöi
valvontaviranomaisen. Suomessa alkutuotannon valvontaviranomaisia
ovat ELY-keskukset, joiden numerosarjat ovat 100-sarjaa (101–115).
Elintarvikkeiden jalostusta, tukkumyyntiä ja maahantuontia valvoo
Evira, jonka tunnuksen loppuosa on 201. Alkoholia valvovan Valviran
tunnuksen loppuosa on 301.
Tuotantopaikka voidaan ilmaista seuraavasti:
1. Tuotettu + maan nimi, esim. ”Tuotettu Suomessa”, ”Tuotettu
Saksassa”, ”Tuotettu Kiinassa”. Tällöin kaikki tuotteeseen sisältyvät maataloustuotteet on tuotettu kyseisessä maassa.
2. ”Tuotettu EU:ssa”, kun maataloustuotteiden alkuperä on Euroopan unionin alueella.
3. ”Tuotettu EU:n ulkopuolella”, jos maataloustuotteiden alkuperä
on kolmansissa maissa.
4. ”Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella”. Tällöin maataloustuotteet on tuotettu jossain, yhdessä tai useamassa, EU-maassa ja osa
EU:n ulkopuolella.
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Merkintöjen ”Tuotettu EU:ssa”, ”Tuotettu EU:n ulkopuolella” tai
”Tuotettu + maan nimi” osalta voidaan jättää huomioimatta määrältään vähäiset ainesosat, joiden kokonaismäärä maataloustuotteiden
ainesosista laskettuna on enintään kaksi prosenttia.
Jos tuotantopaikasta käytetään käännöksiä toiselle kielelle, niiden tulee
olla kunkin jäsenvaltion luomulainsäädännössä määriteltyjen käännöksien mukaisia. ”Tuotettu Suomessa” -merkintää vastaava merkintä
suomalaisten tuotteiden ruotsinkielisissä tiedoissa on ”Finskt jordbruk” tai ”Finland-jordbruk”.

Kuva: Taina Harmoinen
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Muita luomutuotteissa esiintyviä merkkejä
Pakollisten luomumerkintöjen lisäksi pakkauksiin voidaan lisätä tekstielementtejä tai myös muita luomumerkkejä, kunhan ne eivät muuta
EU:n luomutunnuksen luonnetta.
EU:n luomutunnuksen lisäksi monissa maissa on käytössä omia
luomumerkkejä. Ne eivät korvaa EU:n luomutunnusta, vaan niitä
käytetään monesti lisäksi.
Aurinkomerkki on Suomen oma kansallinen
luomumerkki, jonka maa- ja metsätalousministeriö omistaa. Evira myöntää merkin
käyttöoikeuden tuotteelle, jonka on täytettävä
EU:n luomuasetuksen ehdot. Merkki kertoo,
että tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa. Merkin käyttöä ei aktiivisesti
valvota.
Leppäkerttumerkki on Luomuliiton myöntämä ja valvoma luomumerkki suomalaisille
luomutuotteille.
Krav on yhden ruotsalaisen luomujärjestön
valvontamerkki.

Edellä olevien merkkien lisäksi tuotteissa voi olla muita eurooppalaisten sertifiointilaitoksien luomutuotteiden merkkejä.
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Luomutiedot ainesosaluettelossa
Luomutuotteissa tulee olla lainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät. Luomutuotteissa ainesosaluettelo on tärkeä.
Jalostamattomien luomumaataloustuotteiden, jotka koostuvat vain
yhdestä ainesosasta ja joiden myyntinimi on tuo ainesosannimi, kuten
luomuporkkana tai luomukaali, pakkauksissa ei tarvitse ilmoittaa
ainesosaluetteloa.
Jalostettujen luomutuotteiden ainesosaluettelossa on kerrottava, mikä
ainesosat ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomujalosteissa vähintään 95 % maataloustuotteiden ainesosista tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja, jolloin tuotteen nimessä voi käyttää sanaa luomu eikä
luomuainesosien prosenttimääriä tarvitse ilmoittaa.
Tavanomaisissa elintarvikkeissa, joihin on käytetty luomuainesosia ja
joiden valmistaja haluaa kertoa niistä kuluttajille, tulee luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien määrä ilmoittaa ainesosaluettelossa prosentteina maataloustuotteiden määrästä. Tällöin toimijan tulee kuulua
luomuvalvontaan. Tuotteen nimessä ei saa olla viittausta luomuun.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
VOIKO ULKOMAISIIN LUOMUMERKKEIHIN LUOTTAA?
Esimerkiksi eurooppalaiset luomumerkit takaavat samanlaisen luomutuotteen
kuin Suomen valvonnassa olevakin tuote on. Monet kolmansissa maissa olevat
valmistajat käyttävät eurooppalaisia tarkastuslaitoksia, koska haluavat vakuuttaa kuluttajaa tuotteen luomulaadulla. Esimerkiksi kiinalaisessa tuotepakkauksessa voi siten olla ranskalaisen tarkastuslaitoksen tunnukset.

ONKO LEHTIMERKKI EUROOPPALAINEN?
Kyllä, se on nimenomaan EU:n lehtimerkki eli on käytössä EU:n alueella. Myös
luomulainsäädäntö on EU:ssa yhteinen

35

TARKOITTAAKO LUOMUMERKINNÄSSÄ ”TUOTETTU SUOMESSA”
VALMISTUSMAATA?
Ei. Jos raaka-aine kasvaa Suomessa ja se viedään jalostettavaksi vaikkapa
Viroon, niin valmiiseen tuotteeseen tulee merkintä ”Tuotettu Suomessa”.

VOIKO EU-LEHTIMERKIN TUOTANTOPAIKAN LAITTAA ERI KIELILLÄ?
Voi laittaa, mutta käännösten tulee olla lainsäädännön mukaiset.

MITEN MERKITÄÄN, JOS RAAKA-AINEET TULEVAT ERI MAISTA?
Esimerkiksi marjahillo, jossa sokeri tulee EU:n ulkopuolelta ja marjat Suomesta,
merkitään ”tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella”.
Jos kaikki maatalousperäiset aineet tulevat EU:n eri maista, niin silloin ”Tuotettu
EU:ssa” on oikea valinta.
Jos kaikki muut maatalousperäiset aineet tulevat esimerkiksi Suomesta, mutta
tuotteeseen on käytetty jotakin valmistusainetta alle 2 % (esimerkiksi mauste),
niin silloin voidaan käyttää merkintää ”Tuotettu Suomessa”.
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Taina Harmoinen :: projektipäällikkö, Viesti luomusta oikein -hanke,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Luomun asiakirjat
Luomun asiakirjojen ja dokumentoinnin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen tuote on mahdollista jäljittää kaikissa tuotanto-,
valmistus- ja jakeluvaiheissa. Jäljitettävyyden ja luomun luomuisuuden
varmistamiseksi jokaisen ruokaketjun toimijan tulee varmentaa hankkimiensa luomutuotteiden aitous luomutodistuksella ja dokumentoida
luomutuotteiden käsittely toiminnassaan.

Luomutodistus
Jokaisen luomutoimijan tulee kuulua luomuvalvonnan piiriin.
Luomutoimija saa vuosittaisen luomutarkastuksen todistukseksi asiakirjaselvityksen, josta nykyisin käytetään nimitystä luomutodistus.
Luomutodistuksella yritys todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Se
on jokaisella luomutuotteita myyvällä yrityksellä, lukuun ottamatta
vähittäiskauppaa.
Myös tukuilla, jotka myyvät ja välittävät luomutuotteita, on yrityskohtainen luomutodistus, koska niiden tulee kuulua luomuvalvontaan.
Tukusta tuotteita ostettaessa riittää, että ostaja varmentaa tukun oman
(myyjän) luomutodistuksen. Tuotteiden valmistajien luomutodistuksia
ei tarvitse varmentaa. Tukun luomutarkastuksella sitten varmennetaan,
että kaikkien tukusta välitettävien luomutuotteiden tuottajien luomutodistukset ovat kunnossa.
Luomutodistuksesta näkyy, milloin toimijalle on tehty viimeisin tarkastus, mitkä yrityksen toiminnoista on luomuvalvonnassa ja mikä viranomainen kyseistä luomutoimijaa valvoo. Luomutodistus on voimassa
määräajan.
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Luomutodistus voi olla Eviran tai ELY-keskuksen myöntämä riippuen
siitä, onko yritys jalostaja vai alkutuottaja. Alkoholin valmistajille
luomutodistuksen myöntää Valvira. Todistus ja siinä esitettävät tiedot
ovat muuten samanlaiset.

1
2

3
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1
4

TARKASTA LUOMUTODISTUKSESTA
SEURAAVAT ASIAT:

1

Asiakirjan numero
molemmilla sivuilla on
sama

3

Luomutodistus on
voimassa

2

Luomutodistus on sen
yrityksen, jonka kanssa
olet aikonut tehdä
kauppaa

4

Tuoteryhmistä löytyvät
ne tuotteet, joita olet
aikonut hankkia ko. yritykseltä

Saateasiakirjat
Pääsääntönä on, että tuotteet kuljetetaan suljetussa pakkauksessa tai
ajoneuvossa. Toimijan tulee huolehtia, että kuljetuksen aikana tuotteet pysyvät erillään. Kuljetusta varten luomutuotteet tulee olla siten
pakattu, ettei pakkausten sisältöä voida muuttaa huomaamatta,
esimerkiksi pakkausta rikkomatta.
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Luomutuotteen lähetyslistan pitää olla varustettuna merkinnöillä,
joista ilmenee tuotteen lähettävän toimijan nimi ja osoite, tuotteen
nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan, tuotteen tarkastuksesta vastaavan tarkastusviranomaisen tunnusnumero ja tarvittaessa
erätunnus sekä kuljetusliikkeen tiedot. Nämä tiedot voidaan esittää
saateasiakirjassa, joka voi olla esimerkiksi rahtikirja tai lähete. Alkutuotannossa suoraan viljelijältä lähtevissä tavaraerissä tiedot voidaan
merkitä viljelijän antamaan vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen.

Saateasiakirjoissa on oltava
1. lähettävän yrityksen nimi, osoite ja sitä valvovan viranomaisen
tunnus
2. kuljetusliikkeen tiedot
3. luomutuotteen tiedot: viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan tuoterivillä ja tuotteen valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen tunnus.
Asikas no

Reitti

155970

TOIMITUSLUETTELO

Toimittaja
MEIRA NOVA OY

1

Lähetysosoite
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY
RAVINTOLA TALLI
PATTERISTONKATU 2
50100 MIKKELI
Laskutusosoite
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

400 KUOPIO

PL 299
02066 DOCUSCAN

Kuljetusliike A. Pitkälähetys Oy

Rivi nrAsiakkaan
ostotilaus
viite
10 ISA-19.4.20
20 ISA-19.4.20
30 ISA-19.4.20
40 ISA-19.4.20
50 ISA-19.4.20
60 ISA-19.4.20
70 ISA-19.4.20
80 ISA-19.4.20
90 ISA-19.4.20

40

460556

FI-EKO-201

Toimitus Nr
97264471

Toimituksen arvo

Sivu
1

Kuljetus Nr
234738

Veroton yhteensä
Vero yhteensä

193,79
27,14

Verollinen yhteensä

220,93

Kuorma sisään lastaus/ huolto-oven kautta

Tavaran nimi

MINI-REVITYT GTON 18X110G VUOHELAN HERKK
GTON UNIKKOSÄMP. VALLM.8X280G / 32KPL FRI
SAARENTYT. LUOMURUISLE. 12X310G FI-EKO-201
RUISPALAT RUSTIIKKI 50X60G KYPSÄ VAASA
SAARISTOLAISPALALEIPÄ 72X60G KYPSÄ VAASA
APPELSIINILOHKO 5X1KG ORKLA
OOLANNIN PERUNAMUUSI 1X8KG ORKLA
PAKATTU PURJO 4X2,5KG/10KG PY4610 ARDO
LUOMUKETSUPPI SE-EKO-005 6X2,5KG

Myy. Til
numero

3

17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801

2
M nova
nimike
numero
1072381
1075005
1072470
1072354
1072327
104518
1079205
1035331
106443

Tilattu
määrä
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Toimitettu Yks
määrä
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

ALV 0 % ALV +
a-hinta a-hinta
31,47
22,90
18,28
13,11
18,53
26,03
20,15
7,70
17,34

35,88
26,11
20,84
14,95
21,12
29,67
22,97
8,78
19,77

ALV 0 % ALV +
kok.hinta kok. hinta
31,47
22,90
36,56
13,11
18,53
26,03
20,15
7,70
17,34

35,88
26,11
41,68
14,95
21,12
29,67
22,97
8,78
19,77

VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS

Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja
komission asetuksen (EY) 889/2008 mukaisesti tuotettu
tuote

Tunniste (1)
Toimija (2)
Toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero (3)
Yhteystiedot
Tuote (4)

Tuotteen nimi

Tuotantovuosi (5)

Määrä

Vaihe (6)

Lisätietoja (7)

Vakuutuksen laatimispaikka ja –päivämäärä

Allekirjoitus (8)

Ohjeita vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen täyttämiseksi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Kukin vakuutus on varustettava tunnisteella tuotantopanos- ja tuotekirjanpitoon viittaamisen helpottamiseksi.
Vakuutuksen antavan toimijan tulee olla sama kuin viimeisimmässä asiakirjaselvityksessä (luomutodistus)
Valvovan viranomaisen tunnusnumero on alkutuotannon osalta muotoa FI-EKO-ELY-keskuksen tunnusnumero ja
valmistuksen osalta muotoa FI-EKO-201.
”Tuote” on kuvattava yksiselitteisesti (kasvi-/eläinlaji tai tuotteen nimi, määrä, tuotantotapa), jotta vakuutus voidaan yhdistää
kyseiseen tuotteeseen.
Tuotantovuosi on vuosi, jolloin kyseinen erä on tuotettu. Jos sama vakuutus koskee useiden vuosien eriä, jokainen vuosi
merkitään omalle rivilleen.
Vaihe on joko luonnonmukainen (merkitään koodilla 1) tai siirtymävaihe (merkitään koodilla 2). Eläimiä eloon tai teuraaksi
myytäessä vaihe on luonnonmukainen.
Lisätietoja erästä, esim. raaka-aineen jalostajan merkinnät tuotteen käsittelystä ja kuittaus allekirjoituksella. Mikä
vaatimuksenmukaisuusvakuutusta käytetään asiakirjana, ja erän toimittaa/kuljettaa eri toimija kuin asiakirjan antaja,
merkitään myös toimittajan/kuljettajan yhteystiedot.
Vakuutukseen sisällytettävien allekirjoitusten lukumäärä määräytyy toimittajaorganisaation oman käytännön
vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Malli perustuu standardiin ISO/IEC Guide 22
ELY-keskusten tunnusnumerot
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa

101
102
103
104
105

Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

106
107
108
109
110

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

111
112
113
114
115

Alkutuotannossa saateasiakirjana käytetään usein vaatimuksenmu09.03.2017
kaisuusvakuutusta.
Se on tuottajan itsensä antama todistus siitä, että
hänen myymänsä tuote-erä on luomua. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on lähinnä saateasiakirja, eikä sillä voi korvata luomutodistusta.
Voimassa olevan tuottajan luomutodistuksen saa hakea ja varmentaa
Eviran sivuilta.
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Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Luomu omavalvonnassa
Kaupan ja keittiön pitää huomioida omassa omavalvontasuunnitelmassaan luomun käyttö ja siitä asiakkaille kertominen. Keittiön ja kaupan
omavalvonnassa kolme keskeistä vaaran paikkaa ovat luomutuotteiden
tilaaminen, tavaran vastaanotto ja luomusta kertominen.

Keittiön omavalvonnassa huomioitavaa
Omavalvontasuunnitelma keittiöissä rakentuu elintarviketurvallisuuden ympärille. Luomutuotteiden käyttö ei ole millään tavalla riski
elintarviketurvallisuudelle, jolloin sen huomioiminen omavalvonnassa
vaatii asian huomioimista erikseen. Lisäksi pitää luomun osalta ajatella
hieman eri tavalla, koska tavoitteena on oikean tiedon jakaminen
asiakkaille, eli kuluttajaa ei saa johtaa harhaan.
Keittiöt voidaan jaotella kahteen eri kategoriaan; luomua satunnaisesti esimerkiksi teemaviikoilla käyttäviin ja jatkuvasti luomutuotteita
käyttäviin. Satunnaisesti luomua käyttävillä luomun huomioiminen
omavalvonnassa on haastavampaa, koska luomuun liittyvistä asiakirjoista, luomumerkinnöistä ja muusta erityislainsäädännön mukanaan
tuomista erilaisista termeistä ja toimintatavoista ei muodostu osaavaa
rutiinia. Silloin helposti unohdetaan kokonaan luomun omavalvonta,
luotetaan tavarantoimittajalta saatuihin tietoihin eikä varmisteta
asioita itse. Luomuun liittyvän osaamisen ylläpitäminen on hankalaa.
Satunnaisesti luomutuotteitta käyttävissä keittiöissä valvonnan rooli
korostuu ja niissä ohjauksen ja neuvonnan tarve on suurempi todennäköisesti kuin jatkuvasti luomua käyttävissä keittiöissä.

Kaupan omavalvonnassa huomioitavaa
Kaupassa luomutuotteiden myynti on yleensä huomioitu jo ketjuohjauksesta saadussa omavalvontasuunnitelmassa, johon kaupan työntekijöiden tulisi tutustua. Luomuun liittyvät asiat tulisi muistaa myös
uusien työntekijöiden opastuksessa. Usein kaupoissa käytetään paljon
osa-aikaista tilapäistyövoimaa, jonka työnopastuksessa luomutuotteet
tulisi huomioida kunnolla.
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Jos kaupassa on myynnissä ainoastaan keskusliikkeen kautta tulevia,
pakattuja luomuelintarvikkeita, rajoittuu luomun huomioiminen
omavalvonnassa vastaanottotarkastuksiin ja hyllytykseen. Hyllytyksessä pitää huomioida, ettei kaupassa oleviin, erityisesti irtotuotteita
sisältäviin luomuhyllyihin voi sijoittaa tavanomaisia elintarvikkeita
edes tilapäisesti. Jos luomutuotteet ovat loppuneet, luomuhyllyt on
pidettävä tyhjinä, kunnes uusi kuorma tavaraa saapuu kauppaan.

Luomutodistuksen varmentaminen
Luomun kannalta tärkein varmennuskohta on jo ennen varsinaisen
tilauksen tekemistä, kun varmennetaan myyjän voimassa oleva luomutodistus.
Kun julkiset keittiöt hankkivat luomuraaka-aineet hankintayksikön
kautta, luomutodistukset todennäköisesti varmennetaan hankintasopimuksia tehtäessä. Jos keittiö tekee hankintoja muualta kuin hankintayksiköstä, pitää luomutodistus varmentaa. Hankintayksikköä käyttävät
vain julkiset keittiöt. Kaikkien yksityisten luomua käyttävien keittiöiden tulee aina varmentaa luomutodistukset. Samoin jos kauppa hankkii luomutuotteita muita kanavia pitkin kuin keskusliikkeen kautta,
ennen hankintapäätöstä pitää varmistaa myyjän voimassa oleva luomutodistus.
Omavalvonnassaan toimijan pitää kuvata, miten luomu varmistetaan
ja miten varmistus eli luomutodistuksen tarkistaminen dokumentoidaan. Satunnaisissa ostoerissä myyjän voimassa oleva luomutodistus kannattaa varmentaa ennen hankintapäätöksen tekoa jokaisen myyntierän yhteydessä. Jos on kyse säännöllisestä ostamisesta,
voi olla järkevää koota luomutodistuksista kopiot yhteen kansioon,
ja hankkia uudet kopiot aina voimassaoloaikojen umpeutuessa tai
säännöllisesti vuosittain.
Ostaja voi varmentaa ja tulostaa elintarvikkeiden luomutodistuksen
evira.fi-sivuilla olevasta luomuhakupalvelusta ennen tilauksen tekoa.
Eviran hakupalvelusta löytyvät kaikki luomuvalvonnassa olevat toimijat, heidän voimassa olevat luomutodistuksensa ja valvontahistoriansa.
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Hakukoneesta voi tulostaa toimijan luomutodistuksen tai kirjata
omavalvontaan tarkastuksen tuloksen, päivämäärän ja tarkastajan
nimen.

Tavaran vastaanotto
Tavaran vastaanotto on sekä keittiössä että kaupassa yksi vaaranpaikka,
jossa tavanomainen ja luomuelintarvike voivat mennä sekaisin. Kuorman purkajan tulee olla tietoinen luomuelintarvikkeiden asiakirjojen
lisätiedoista ja osata tarkastaa asiakirjojen ja saapuneen tavaran merkintöjen yhdenmukaisuus.
Luomutuotteiden vastaanotto pitää huomioida omavalvonnassa, koska
se eroaa paljon tavanomaisten tuotteiden vastaanotosta. Toki lämpötilat ja pakkausten eheys ovat tärkeitä myös luomutuotteissa, mutta
niiden tarkastaminen ei pelkästään riitä.
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Kuva: iStock/nullplus

Omavalvontasuunnitelmassa on hyvä kuvata, millaiset ovat luomun
pakolliset pakkausmerkinnät. Ne tulee olla kaikissa pakatuissa elintarvikkeissa, myös suurkeittiöön tulevissa. Saateasiakirjoissa olevat
luomumerkinnät ja niiden vertaaminen saapuneissa tuotteissa oleviin
merkintöihin kannattaa kuvata omavalvontasuunnitelmassa selkeästi.
Sen lisäksi kannattaa suunnitella, miten luomutuotteiden vastaanottotarkastuksista pidetään dokumentaatio, koska dokumentointi
on valvojan ainoa mahdollisuus todeta tarkastuksella, että keittiö on
huolehtinut velvoitteistaan.
Luomutuotteita lähettävä luomutoimija laittaa saateasiakirjoihin
luomulainsäädännön velvoittamat tiedot: lähettäjää valvovan viranomaisen tunnuksen kuljetusliikkeen tiedot, tuotetta valvovan viranomaisen tunnukset, lähettäjän nimen ja osoitteen sekä tuoteriveille
maininnan luomusta.
Vastaanotettaessa luomutuotteita tai mitä tahansa muita tuotteita
täytyy lähetykselle tehdä vastaanottotarkastus. Siinä varmennutaan,
että yrityksen vastaanottamat tuotteet ovat luomua ja että tuote ei ole
vaihtunut eikä sitä ole korvattu toisella.
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Vastaanottotarkastuksessa tarkastettavat asiat:
1. Saateasiakirjojen pakollisia tietoja ovat:
a. myyjän/lähettävän toimijan nimi ja osoite
b. myyjää valvovan valvontaviranomaisen tunnus (esim. Eviran
tunnus FI-EKO-201),
c. viittaukset tuoteriveillä (esim. luomukaurahiutale, luomuruisleipä)
d. kuljetusliikkeen tiedot
Asikas no

Reitti

155970

460556

TOIMITUSLUETTELO

Toimittaja
MEIRA NOVA OY

a

Lähetysosoite
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY
RAVINTOLA TALLI
PATTERISTONKATU 2
50100 MIKKELI
Laskutusosoite
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

400 KUOPIO

PL 299
02066 DOCUSCAN

Kuljetusliike A. Pitkälähetys Oy

Rivi nrAsiakkaan
ostotilaus
viite
10 ISA-19.4.20
20 ISA-19.4.20
30 ISA-19.4.20
40 ISA-19.4.20
50 ISA-19.4.20
60 ISA-19.4.20
70 ISA-19.4.20
80 ISA-19.4.20
90 ISA-19.4.20

c

FI-EKO-201

b

Toimitus Nr
97264471

Sivu
1

Kuljetus Nr
234738

Veroton yhteensä
Vero yhteensä

193,79
27,14

Verollinen yhteensä

220,93

Kuorma sisään lastaus/ huolto-oven kautta

Tavaran nimi

MINI-REVITYT GTON 18X110G VUOHELAN HERKK
GTON UNIKKOSÄMP. VALLM.8X280G / 32KPL FRI
SAARENTYT. LUOMURUISLE. 12X310G FI-EKO-201
RUISPALAT RUSTIIKKI 50X60G KYPSÄ VAASA
SAARISTOLAISPALALEIPÄ 72X60G KYPSÄ VAASA
APPELSIINILOHKO 5X1KG ORKLA
OOLANNIN PERUNAMUUSI 1X8KG ORKLA
PAKATTU PURJO 4X2,5KG/10KG PY4610 ARDO
LUOMUKETSUPPI SE-EKO-005 6X2,5KG

Myy. Til
numero
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801
17228801

d
M nova
nimike
numero
1072381
1075005
1072470
1072354
1072327
104518
1079205
1035331
106443

Tilattu
määrä
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Toimitettu Yks
määrä
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2. Pakkauksissa luomumerkinnät sisältävät seuraavat asiat:
a. tuotteen nimi (esim. luomuruisleipä)
b. valvontaviranomaisen tunnus (esim. FI-EKO-201)
c. EU:n luomutunnus
3. Pakkausten luomumerkintöjen ja asiakirjojen merkintöjen
vastaavuus
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Toimituksen arvo

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

ALV 0 % ALV +
a-hinta a-hinta
31,47
22,90
18,28
13,11
18,53
26,03
20,15
7,70
17,34

35,88
26,11
20,84
14,95
21,12
29,67
22,97
8,78
19,77

ALV 0 % ALV +
kok.hinta kok. hinta
31,47
22,90
36,56
13,11
18,53
26,03
20,15
7,70
17,34

35,88
26,11
41,68
14,95
21,12
29,67
22,97
8,78
19,77

Omavalvontasuunnitelmaan tulee selkeästi ohjeistaa vastaanottotarkastuksessa tehtävät toimenpiteet ja se, miten ne kirjataan omavalvontaan,
esimerkiksi saateasiakirjoihin. Tulee myös ohjeistaa, miten puutteet
tai poikkeamat kirjataan ylös ja miten selitetään, kuinka poikkeaman
suhteen on toimittu.
Esimerkki: Tuoterivillä lukee ”luomukaurahiutale FI-EKO-201”,
joten kaurahiutalepaketissa pitää myös lukea luomukaurahiutale ja
olla pakolliset luomumerkinnät, joissa valvovan viranomaisen tunnus
on FI-EKO-201. Jos merkinnät eivät täsmää, keittiön pitää ratkaista,
käyttääkö se tuotteen luomutuotteena vai tavanomaisena. Ratkaisusta
tehdään merkintä omavalvontaan.
Omavalvonnan vastaanottotarkastuksista tulee kertoa ravintolan salin
puolelle. Jos luomukananmunia ei olekaan saatu, vaan on otettu vastaan
tavanomaisia kananmunia, tulee muistaa muuttaa tiedot luomukananmunien käytöstä.

Luomusta kertominen asiakkaille
Keittiö voi monella eri tavalla kertoa luomutuotteiden käytöstä asiakkaille. Omavalvontasuunnitelmassa on hyvä kuvata, millä tavoin keittiö kertoo asiasta. Valvojan on helppo tarkastuksessa huomioida asia ja
varmentua siitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.
Jos tarkastuksessa havaitaan viittauksia luomuun ruokalistalla, linjastolla tai yleisellä ilmoituksella, esimerkiksi Portaat Luomuun -diplomilla, olisi hyvä myös valvovannassa varmentua pistokokein, että
annetut tiedot pitävät paikkansa, ja tarvittaessa ohjata ja neuvoa toimijaa oikeanlaisesta viestinnästä.

Katso vastaanottotarkastus videolta
https://youtu.be/jElKJbqVmew
YouTube -> Luomutuotteiden vastaanotto
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
PITÄÄKÖ LUOMULLE OLLA OMA ERILLINEN OMAVALVONTA?
Ei tarvitse. Pääasia on, että asiat ovat selkeästi ja helposti löydettävissä niin
tarkastajalle kuin työntekijöillekin.

PITÄÄKÖ LUOMUUN LIITTYVIEN TARKASTUKSIEN KIRJAAMISEEN
OLLA ERILLINEN LOMAKE?
Ei tarvitse. Luomutarkastuksia varten voidaan käyttää samoja lomakkeita kuin
tavanomaisille elintarvikkeille. Pääasia on, että sieltä löytyy luomun osalta erikseen merkinnät tehdyistä tarkastuksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista
toimenpiteistä.

MEILLE TULEE PAIKALLISELTA VILJELIJÄLTÄ VIHANNEKSIA MUOVIPUSSEISSA, JOIDEN PAKKAUKSISSA EI OLE LUOMUMERKINTÖJÄ.
VOIMMEKO KÄYTTÄÄ NIITÄ LUOMUNA?
Omavalvonnassa vastaanottotarkastuksessa pitää tehdä kirjaus, että pakkauksista puuttui luomumerkinnät. Lisäksi merkintä siitä, miten poikkeaman kanssa
on toimittu. Esimerkiksi maininta, että tuotteet on vastaanotettu luomuna,
koska viljelijä itse toi tuotteet ja häneltä on tarkastettu voimassa oleva luomutodistus. Jos vastaanottaja luottaa siihen, että kyseinen toiminta varmentaa
tuotteiden luomuiseen, niin riski jää vastaanottajalle ja asia on OK. Kannattaa
kyllä pyytää viljelijää jatkossa laittamaan luomumerkinnät pusseihin.
Kaupassa ilman luomumerkintöjä olevat pakkaukset ovat riski, koska samoja
tuotteita on myös tavanomaisina, ja tuotteita myyntiin laittava henkilö voi olla
eri kuin työntekijä, joka otti tuotteet vastaan. Luomun pitää säilyä luomuna
kuluttajalle asti.
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Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mitä luomusta pitää valvoa
kaupassa?
Kauppojen luomutuotevalikoimat ovat muutaman viimeisen vuoden
aikana runsastuneet huomattavasti, ja nykyisin luomutuotteita löytyy
kaikenkokoisista myymälöistä, ei pelkästään hypermarketeista.
Kaupassa valtaosa tuotteista on valmiiksi pakattuja, ja niissä on jo
valmiina pakkausmerkinnät. Kaupalla on vastuu siirtää pakkausten tai
lähetyksen asiakirjojen tiedot oikeellisina irtotuotteiden myyntikyltteihin tai hyllyopasteisiin. Irtotuotteita käsiteltäessä pitää varmistaa, että
luomutuotteet eivät sekoitu tavanomaisiin tuotteisiin.
Elintarvikelain 23/2006 tarkoituksena on muun muassa ”varmistaa,
että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan” ja ”suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten
vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta”. Luomun osalta markkinavalvonnan keskeinen työ
liittyy tähän. Toissijaisena tehtävä on seurata elintarvikekohteiden
toimintaa niin, että huomataan muutokset toiminnassa ja ohjataan
toimijaa tarvittaessa liittymään Eviran luomuvalvontaan. Se, milloin
toiminta edellyttää luomuvalvontaan liittymistä, on kuvattu sivuilla
70-74. Vähittäiskauppojen ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittautua
Eviran luomuvalvontaan, mutta niiden on noudatettava luomulainsäädäntöä.

Kauppojen luomuvalvonta ja Oiva
Luomutuotteiden myyntiä vähittäiskaupoissa valvotaan Oiva-tarkastuksella. Tarkastuksia tehdään kerran kolmessa vuodessa. Luomu ei
näy Oiva-raportissa, mutta luomun tarkastaminen kirjataan tarkastuskertomukseen.
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Oivassa painopiste on asiakirjojen ja myymälämerkintöjen tarkastuksessa. Asiakirjoista selvitetään, onko kauppa varmentunut tavarantoimittajan, esimerkiksi tukun, kuulumisesta luomuvalvontaan pyytämällä voimassa olevan luomutodistuksen (asiakirjaselvityksen) nähtäväkseen ennen tavaran tilaamista. Kaupan omavalvontakirjauksista
pitää löytyä merkinnät tehdyistä vastaanottotarkastuksista. Tarkastuksella selvitetään, onko asiakirja yksiselitteisesti yhdistettävissä kyseiseen
tuote-erään, unohtamatta luomutuotteiden erilläänpitoa ja tavanomaisiin tuotteisiin sekoittumisen ehkäisemistä.
Kuva: Henna Lönnfors

Valvonnassa huomioitavia asioita
Ensinnäkin valvojan tulee olla selvillä kaupan valikoimista (onko
myynnissä luomutuotteita vai ei) siitä, mitkä ovat kaupan hankintakanavat (tuleeko kaikki keskusliikkeen kautta vai onko kaupalla
myös omia hankintakanavia), käsitteleekö kauppa itse luomutuotteita
(esimerkiksi paistaa raakapakasteita tai pilkkoo isosta juustosta asiakaspaloja valmiiksi tarjolle) ja ennen kaikkea miten sekoittuminen tavanomaisten elintarvikkeiden kanssa on ehkäisty.
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VALVONTAKÄYNNILLÄ TULEE SELVITTÄÄ
1. onko toimijalla luomuelintarvikkeita kaupan ja
2. ovatko ne
•
valmiiksi pakattuja elintarvikkeita, joissa on luomumerkinnät
•
irtotuotteina myytäviä luomuelintarvikkeita ja pidetäänkö ne
erillään tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista
•
vähittäismyyntipaikassa valmistettuja tai pakattuja elintarvikkeita.
Valvonnassa huomiota tulee kiinnittää siihen, miten luomumerkintöjä on käytetty myynnissä ja markkinoinnissa. Luomuelintarvikkeiden merkintöjen valvonnan päätavoitteet ovat seuraavat:
•
luomuelintarvikkeen aitouden valvonta eli jäljitettävyyden
varmistaminen
•
esillepanon valvonta, jolla varmistetaan, että luomutuotteet
eivät tahallisesti tai vahingossa vaihdu ja että luomutuotteen
tiedot (mainos/opas/hyllyetiketti/esite/kyltti) ovat oikeat ja
vastaavat tuotetta
•
luomumerkintöjen valvonta, jossa valvoja arvioi, johtavatko
elintarvikkeen merkinnät kuluttajaa harhaan
•
valvonta, onko tavanomaisia elintarvikkeita merkitty luomuksi.
Näiden asioiden selvittäminen vaatii valvojalta toisenlaista havainnointia ja tarkastelua kaupassa kuin perinteinen olosuhdevalvonta.
Myös toimijalle pitää osata tehdä sellaisia kysymyksiä, joilla asiaa
voidaan selventää. Lisäksi asiakirjojen, kuten omavalvonnan, tarkastuksissa pitää muistaa myös luomuasiat.
Luomun markkinavalvonta ei onnistu automaattisesti. Vain tarkastukseen hyvin valmistautunut ja substanssin osaava valvoja pystyy
varmistamaan luomuasiat kaupassa.
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Luomutodistukset kaupassa
Yksi keskeinen valvonnan kohde kaupoissa on luomutodistus eli se,
onko kauppa hankkinut tuotteet luomuvalvontaan kuuluvalta tavarantoimittajalta (luomun aitouden varmistaminen). Valtaosa kauppojen
valikoimissa olevista pakatuista elintarvikkeista tulee keskusliikkeiden
kautta. Näiden osalta luomuvalvonta tapahtuu keskusliikkeissä, joiden
luomuvalvonnassa tarkastetaan luomutodistukset. Näin kaupalle riittää, että sillä on tavarantoimittajan eli tukun luomutodistus.
Kauppojen ketjuohjaus on keventynyt ja paikallisten tuotteiden osuus
kauppojen valikoimissa on lisääntynyt. Tämä tarkoittaa suorahankintoja ohi keskusliikkeiden. Kaupan tulee varmentaa suoraan toimijoilta
hankittujen tuotteiden luomustatus. Varmennus edellyttää kauppiaalta
laajempaa tietämystä luomutuotteista ja niiden valvontamekanismista.
Myös kaupan omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvattuna, miten
luomutuotteen aitous varmistetaan ja mistä luomutuotteita hankitaan
suoraan.
Aitous voidaan varmistaa ainoastaan varmistamalla ennen tavarantoimitusten alkamista myyjän voimassa oleva luomutodistus. Markkinavalvonnassa voi olla mielekästä tarkastaa paikallisten tavarantoimittajien luomutodistukset (voimassaolo, valvottava toiminta). Valvojan
pitää pyytää luomutodistukset nähtäväkseen tai varmentaa omavalvontakirjauksista, että kauppa on varmentanut luomutodistukset Eviran
hakukoneella ennen tuotteiden tilaamista. Jos kauppiaalle luomutodistus ei ole tuttu asiakirja, tarvitaan toimijan ohjausta ja neuvontaa sekä
omavalvonnan päivittämistä.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ULKOMAISET TUOTTEET. PITÄÄKÖ OLLA SAMA VARMISTAMINEN?
Pitää olla. Myyjän luomutodistus pitää varmistaa. Riittää esimerkiksi luomutodistus suomalaisesta tukusta, josta tuotteet ostetaan.
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RIITTÄÄKÖ, ETTÄ KESKUSTUKKULIIKKEESTÄ PYYTÄÄ KERRAN
LUOMUTODISTUKSEN VAI PITÄÄKÖ PYYTÄÄ JOKA TUOTEOSTON
YHTEYDESSÄ?
Jokaisen oston yhteydessä pitää varmistua voimassa olevasta luomutodistuksesta. Jos ensimmäisellä ostokerralla varmistaa luomutodistuksen voimassa
oloksi esimerkiksi seuraavan vuoden loppuun, niin seuraavan kerran uusi luomutodistus pitää pyytää tai varmentaa Eviran hakupalvelusta vasta seuraavan
vuoden lopussa. Jokaisen tuoteoston yhteydessä sitä ei silloin tarvita.

MITÄ TARKOITTAA KAUPAN ”VÄLITÖN KAUPANPITO”?
Aikaa, jossa tuote pakataan, laitetaan myyntiin ja myydään asiakkaalle. Tuoteketju saa kestää enimmillään vuorokauden.
Välitöntä kaupanpitoa on esimerkiksi kaupassa paistettu leipä, joka pussitetaan
ja laitetaan myyntiin sen päivän ajaksi.

MITEN SAMASSA TUOTTEESSA VOI LUKEA, ETTÄ ”TUOTETTU
EU:N ULKOPUOLELLA” JA TUOTTEESSA ON AVAINLIPPU TMS?
Luomutuotteiden tuotantopaikka kertoo sen paikan, jossa maatalousperäiset
raaka-aineet on kasvatettu eli tuotettu. Avainlippu tai muissa vastaavissa
merkeissä on omat kriteerit ja niissä voidaan huomioida esimerkiksi tuotteeseen
kohdistuvan työn määrä. ”Tuotettu EU:n ulkopuolella” oleva tuote on voitu
valmistaa kokonaisuudessaan Suomessa, esimerkiksi kahvi.

MEILLE TULEE PAIKALLISELTA VILJELIJÄLTÄ VIHANNEKSIA MUOVIPUSSEISSA, JOIDEN PAKKAUKSISSA EI OLE LUOMUMERKINTÖJÄ.
VOIMMEKO KÄYTTÄÄ NIITÄ LUOMUNA?
Omavalvonnassa vastaanottotarkastuksessa pitää tehdä kirjaus, että pakkauksista puuttui luomumerkinnät. Lisäksi merkintä siitä, miten poikkeaman kanssa
on toimittu. Esimerkiksi maininta, että tuotteet on vastaanotettu luomuna,
koska viljelijä itse toi tuotteet ja häneltä on tarkastettu voimassa oleva luomutodistus. Jos vastaanottaja luottaa siihen, että kyseinen toiminta varmentaa
tuotteiden luomuiseen, niin riski jää vastaanottajalle ja asia on OK. Kannattaa
kyllä pyytää viljelijää jatkossa laittamaan luomumerkinnät pusseihin.
Kaupassa ilman luomumerkintöjä olevat pakkaukset ovat riski, koska samoja
tuotteita on myös tavanomaisina, ja tuotteita myyntiin laittava henkilö voi olla
eri kuin työntekijä, joka otti tuotteet vastaan. Luomun pitää säilyä luomuna
kuluttajalle asti.
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Miia Taivalantti :: lähi- ja luomuruokakauppias, Tuorepuoti Oy

Kauppiaan näkökulma

Vastuu kaupassa myytävistä
tuotteista on kauppiaalla
Luomuruoan määrä ruokakaupassa on vielä vähäinen mutta kasvamaan päin. Ihmiset ovat valveutuneempia ruuan alkuperästä ja kasvatustavasta, joten he osaavat myös vaatia enemmän. Jatkuvasti mediassa
pyörivät ruokaskandaalit ja tiedot ruokatuotannon väärinkäytöistä
ja kasvatusmenetelmistä lisäävät osaltaan luomuruuan ostamista ja
luomun kannattavuutta.
Toistaiseksi suurimpia ostohaluja hillitsee kuitenkin luomun hinta.
Suomen talous on ollut taantumassa jo useita vuosia, mikä vaikuttaa
myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Moni haluaisi käyttää enemmän terveellistä ja puhdasta luomuruokaa, mutta käytännössä heillä ei
ole varaa siihen tällä hetkellä.

Luomun valvonta tärkeää
Luomuvalvonta Suomessa on hyvää ja melko tehokasta. Luomutarkastajat käyvät pelloilla ja tiloilla tarkastamassa tuotantomenetelmät,
tuotteet ja elinolot. Lisäksi kaikkien luomutuotteita valmistavien
toimijoiden on pitänyt liittyä luomuvalvontaan, jolla varmistetaan
luomujalosteiden luomuisuus.
Aluehallintovirasto (AVI) valvoo tavaroiden ja palvelujen hinnan
ilmoittamista vähittäiskaupassa. AVI tekee tarkastuksia tuotteiden
hinnoitteluun ja hintalappujen merkintöihin, mutta tämä koskee kaikkia tuotteita, ei pelkästään luomutuotteita.
Suurin vastuu kaupassa myytävästä luomutavarasta on kauppiaalla
itsellään, tuottajalla ja tukkurilla. On erittäin tärkeää, että ketjun
vastuuhenkilöt voivat luottaa toisiinsa ja toistensa sanaan. Lähiluomun etuna on juuri se, että ketjut ovat lyhyitä ja kauppias sekä tuottaja
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tuntevat toisensa. Lisäksi kauppiaan on mahdollista tarvittaessa käydä
tilalla tarkistamassa asia. Tilalla kannattaa käydä muutenkin. Näin
kauppias tietää parhaiten, miten tuotteet on tuotettu, ja osaa välittää
tiedon myös asiakkaalle.
Luomuväärennökset ovat maailmalla melko yleisiä. Hieman korkeampi
luomun hinta ja alati kasvavat markkinat innostavat toimijoita myös
väärennöksiin. Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että tiloja valvotaan ja
pistokokeita tehdään. Näillä keinoilla pystytään kitkemään epäkohtia
pois ja hieman vähentämään väärennöksiä. Suomessa usein kritisoidaan liiallista byrokratiaa ja tehokasta luomuvalvontaa. Kauppiaana ja
tuotteiden käyttäjänä pidän sitä positiivisena asiana, jotta suomalainen
luomumerkki säilyisi jatkossakin luotettavana.
Kuva: Mari Järvenmäki
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Kauppiaan ja henkilökunnan tunnettava luomudokumentaatio
Kauppiaana olen kokenut luomudokumentaation vaihtelevana. Osa
tuottajista osaa tuoda luomutodistukset automaattisesti tuotteiden
yhteydessä, mutta pienet ja aloittelevat toimijat vasta opettelevat asiaa,
ja heidän kanssaan olen joutunut keskustelemaan asiasta. Paras tapa
on se, että kauppias tietää, mitä papereita ja merkintöjä tarvitaan, ja
osaa niitä vaatia. Suurissa kauppaketjuissa koko henkilökunta pitäisi
kouluttaa näistä asioista, jotta työntekijät osaavat auttaa kuluttajaa
myyntitilanteissa.
Suurin haaste kaupoissa, varsinkin isoissa ketjuissa, on luomutuotteiden sijoittelu. Monesti luomutuotteet sijoitetaan perimmäisiin
nurkkiin, eivätkä ihmiset löydä niitä kunnolla, ja tuotteet pilaantuvat hyllyyn. Myös luomutuotteiden hinnoittelussa pitäisi olla maltillinen. Luomukatteiden olisi hyvä olla vastaavat kuin tavanomaisissa
tuotteissa, jotta luomutuotteiden hinnat pysyisivät maltillisina ja sitä
myötä houkuttelevina.
Kauppojen luomuvalikoima ja sen kunto kuvastaa kauppiaan omaa
suhtautumista luomuun. Jos kauppias itse uskoo luomuun, on yleensä
valikoimakin hyvä ja tuotteet kunnossa. Pelkkä kuluttajan toive ei
monestikaan riitä kaupan valikoiman kasvattamiseen marginaalituotteiden parissa, eikä takaa riittävää kuntoa varsinkaan tuoretuotteissa.
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Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Beata Meinander :: ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mitä luomusta pitää valvoa
keittiössä?
Ateriapalvelutoiminta, kuten ravintoloiden ja take away -yritysten
toiminta, on rajattu luomulainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle.
Tämä tarkoittaa sitä, ettei luomu-käsitteen sääntöjä sovelleta sellaisinaan ravintoloissa. Toimijan on kuitenkin varmistettava, ettei kuluttajaa johdeta harhaan. Markkinavalvonnassa varmistetaan, että toimija
kertoo luomusta oikein ja raportoi tämän omavalvonnassa niin hyvin,
ettei kuluttaja tule johdetuksi harhaan.
Keittiön tarjoamista tuotteista tulee kertoa asiakkaille erilaisia asioita.
Tyypillisesti annetaan tiedot mahdollisista allergeeneista tai tuotteiden
sopivuudesta erilaisiin ruokavalioihin, kuten vegaaniruokavalioon.
Kuluttajien kiinnostuksen mukaan yhä useammin keittiö haluaa kertoa
asiakkailleen myös luomutuotteiden käytöstä. Keittiöt voivat käyttää
luomuilmaisuja, jos tuote todella on luomua.
Jotta keittiö voi kertoa kuluttajalle käyttämistään luomutuotteista,
pitää keittiön ensin varmistaa tuotteidensa luomuisuus. Toimijan
omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvaus, miten luomun käytöstä
kerrotaan asiakkaille ja kuinka varmistetaan tavarantoimittajien
voimassa olevat luomutodistukset. Markkinavalvonta toteaa tarkastuksella, että näin on toimittu myös käytännössä. Luomutodistusten kopiot voivat olla saatavilla erillisessä mapissa tai omavalvonnan
kirjauksista voi löytyä merkinnät todistuksien tarkastamisesta Eviran
hakupalvelusta tai yrityksen nettisivulta, jos yritys on linkittänyt oman
luomutodistuksensa sinne. Myös luomutuotteiden vastaanottotarkastuksista ja niissä tehdyistä toimenpiteistä pitää löytyä kirjaukset. Näitä
asioita voi valvoa esimerkiksi sen mukaan, miten luomutuotteita on
tarjolla valvontapäivänä.
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Esimerkki 1: Keittiö kertoo asiakkailleen tarjoilevansa luomuruisleipää. Tämä väite edellyttää, että kaiken tarjolla olevan ruisleivän pitää
olla luomua. Jos kaikki ruisleipä ei ole luomua, väite pitää yksilöidä
selvästi (esim. "tarjoamamme ruisreikäleipä on luomua"), jolloin
tarjolla oleva ruisvuokaleipä voi olla tavanomaista, samoin kuin keittiön muut tarjoamat leivät.
Esimerkki 2: Keittiö kertoo asiakkailleen käyttävänsä vain luomukaurahiutaleita. Silloin keittiössä ei saa olla tavanomaisia kaurahiutaleita,
vaan kaikki käytettävät kaurahiutaleet ovat luomua. Muut keittiön
tarjoamat kauraa sisältävät tuotteet, joita ei ole valmistettu itse, kuten
ostetut kaurakeksit, voivat olla tavanomaisia.
Esimerkki 3: Keittiö laittaa ruokalistalle luomuhernekeiton. Silloin
kaikkien käytettyjen raaka-aineiden, myös mausteiden ja liemipohjien, tulee olla peräisin luonnonmukaisesta maataloudesta. Jos vain
osa keiton raaka-aineista on luomua, tuote nimetään hernekeitoksi ja
käytetyt luomuraaka-aineet kerrotaan asiakkaalle muulla tavalla.

Kuva: Taina Harmoinen
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Ulkopuolisten palvelujen käyttö keittiöissä
Ruokapalveluissa, kuten monissa muissakin paikoissa, haetaan nykyään
tehokkuutta toimintaan ja tarkastellaan, mitä toimintoja kannattaa
tehdä itse ja mitä voisi ostaa ulkopuolelta. Raaka-aineiden esikäsittely
on yksi tällainen helposti keittiön ulkopuolelta ostettava työ. Esimerkiksi suurkeittiöt eivät ota vastaan käsittelemättömiä raaka-aineita,
vaan käyttävät alihankkijoita, jotka raastavat tai kuorivat luonnonmukaisesta maataloudesta hankittuja tuotteita. Tämä toiminta voidaan
katsoa ateriapalveluun kuuluvaksi toiminnaksi, vaikka toimenpide
tehdään muualla kuin ateriapalvelukeittiössä. Tällöin keittiön tulee olla
tuotteen omistaja jalostuksen (esimerkiksi raastamisen tai kuorinnan)
aikana, eikä hankintaketjussa saa olla välikäsiä.
Edellä esitetty toiminta edellyttää valvonnalta tarkkaavaisuutta, kun
raaka-aineketjuja pitää tarkastella hieman toisella tavalla. Huomioita
tulee kiinnittää siihen, missä vaiheessa tuotteiden tai raaka-aineiden
omistus on muuttunut. Esimerkiksi porkkanat pitää ostaa suoraan
luomuviljelijältä, minkä jälkeen ne ovat keittiön omaisuutta, mutta
käyvät vihanneskuorimossa pestävinä, kuorittavina ja raastettavina.
Vihanneskuorimon työstä tulee erillinen lasku keittiölle. Näin toimien
keittiö voi kertoa tarjoilevansa luomuporkkanaraastetta.
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Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia

Katso keittiön luomutuotteiden markkinavalvonta videolta
https://youtu.be/pgOp2Ucem68
YouTube -> Luomutuotteiden markkinavalvonta
ammattikeittiössä

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
LUOMUTODISTUS HANKINTAYKSIKÖN KAUTTA TOIMITTAESSA?
Hankintayksiköiden tulee varmistaa valikoimiin ottamiensa tuotteiden tavarantoimittajien luomutodistukset. Halutessaan keittiö voi vielä itse varmistaa
luomutodistusten voimassaolon Eviran luomutodistusten hakupalvelusta, joka
löytyy evira.fi-sivustolta.

PITÄÄKÖ MAUSTEIDEN OLLA LUOMUA?
Kyllä pitää.

VOIKO LUOMUKAHVI OLLA KEITETTY KLOORATUSTA VEDESTÄ?
Voi. Vesi ei kuulu luomulainsäädäntöön.

PITÄÄKÖ LUOMUSTA OLLA ERIKSEEN KIRJAUKSET?
Tarvittaessa kyllä. Keittiö määrittelee itse omat vaaran paikkansa ja miten niitä
keittiössä hallitaan. Usein tällaiset asiat vaativat myös kirjaamisen.
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Anu Arolaakso :: projektipäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä, EkoCentria

Ammattikeittiön näkökulma

Portaat luomuun -ohjelma –
keittiöille luomuvalmennusta
Portaat luomuun -ohjelma on ammattikeittiöille suunnattu valmennusohjelma, jonka avulla keittiö voi luotettavasti lisätä luomutuotteiden käyttöä. Ohjelmaan voi liittyä jo, kun on jatkuvasti tarjolla yksi
merkittävä luomutuote vähintään kaksi kertaa viikossa. Merkittävällä
tuotteella tarkoitetaan esimerkiksi maitoa, hiutaleita, viljatuotteita,
vihanneksia, kananmunia tai kahvia. Portaat luomuun -ohjelman
ohjeistuksen mukaan niin sanottuja porrastuotteita ei tule käyttää
rinnakkain sekä luomuna että ei-luomuna.

Portaat luomuun -ohjelma edellyttää luomusuunnitelman
tekoa
Ohjelmaan liittyessään ammattikeittiö tai organisaatio tekee selvityksen toiminnastaan ja niin sanotun luomusuunnitelman, johon kirjataan kaikki käytössä olevat luomutuotteet ja niiden vuosittaiset käyttömäärät.
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Kuva: Taina Harmoinen

Luomusuunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa, jolloin
ohjelman ylläpitäjä tarkistaa suunnitelman oikeellisuuden.
Ohjelmassa on kuusi tasoa, joita edetään sitä mukaa, kun luomutuotteita otetaan lisää käyttöön. Aina seuraavalle tasolle siirryttäessä
luomusuunnitelma käydään läpi ja tarkistetaan käytössä olevat luomutuotteet. Ohjelmassa mukana oleviin toimipaikkoihin tehdään riskiperusteisia tarkastuskäyntejä. Käyntejä tekee myös ulkopuolinen toimija.

Luomu näkyy ruokapalveluissa monella tavalla
Ravintoloissa ja ruokapalveluissa luomu näkyy useilla eri tavoilla;
raaka-aineina ruoanvalmistuksessa, aterian osina (esim. juoma, leipä,
juusto) tai tarjolla kahvilalinjastossa.
Tämän vuoksi Portaat luomuun -ohjelma ohjeistaa keittiöitä viestimään luomusta oikein. Luomuksi saa nimittää vain niitä tuotteita,
jotka ovat oikeasti luomua tai on valmistettu kokonaan luomuraaka-aineista.
Käytetyimmät luomutuotteet ammattikeittiöissä ovat maito, piimä,
hiutaleet, myllytuotteet ja kahvi. Kasviksista eniten käytetään perunaa
ja porkkanaa. Muiden kasvisten ja juuresten käyttö on vähäistä niiden
huonon saatavuuden vuoksi. Ammattikeittiöissä käytetään jonkin
verran tuontiluomua.
Keittiöitä ohjeistetaan luomuviestinnässä.
Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluvilla
ravintoloilla ja ruokapalveluilla on lupa
käyttää Luomua ravintola -merkkiä, ja ne
saavat halutessaan käyttöönsä myös diplomin. Keittiöillä voi olla käytössään myös
oma luomumerkki. Ruokapalvelutoimijat
eivät saa käyttää EU:n lehtimerkkiä.
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Hankintakanavat ja luomuksi todentaminen
Ammattikeittiöt hankkivat luomua pääasiassa isojen tukkutoimijoiden kautta. Yksityisistä keittiöistä 35 % ja julkisista keittiöistä 52 %
hankkii luomutuotteet tukusta. Muita hankintakanavia ovat muun
muassa nouto- ja pikatukut, vähittäiskaupat sekä suoraostot tuottajalta. Suoraan teollisuudelta hankitaan myös pieniä määriä luomua.1
Keittiön on pystyttävä todentamaan hankkimansa luomu luomuksi.
Tämän vuoksi luomutuotteiden vastaanoton yhteydessä tulee aina
tarkistaa luomumerkinnät. Pakkaamattomien tuotteiden kohdalla
tarkistus tulee tehdä lähetyslistoilta sekä mahdollisesti laatikossa tai
pussissa olevista merkinnöistä. Pakatuista tuotteista luomuksi todentaminen onnistuu helposti luomumerkistä.
Luomutuotteita hankittaessa isoista tukuista voidaan olettaa, että
ostettu luomu on luomua. Ostajalla eli keittiöillä on velvollisuus
pyytää tukun (tavarantoimittajan) luomutodistus. Sen lisäksi keittiö
voi pyytää myös tuotteisiin liittyvät (valmistajan) luomutodistukset.

1

Lähde: Food Service Feedback 2016/Taloustutkimus Oy
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MATERIAALIA JA TIETOA
LUOMUVIESTINTÄÄN
Viesti luomusta oikein -hankkeessa (2015–2017) on
tehty paljon erilaista materiaalia avuksi luomuviestintään.
Luomun käyttäjän käsikirja
•
Käsikirja on koottu avuksi ammattikeittiöille ja kaupan
alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Luomun
käyttäjän käsikirjan voi ladata www.theseus.fi > Haku
”Luomun käyttäjän käsikirja”.
YouTube-videot
•
Luomuporkkanan matka lautaselle -videossa kerrotaan, miten luomuporkkanan käsittely ja varastointi
pellolta pöytään tulee järjestää, jotta luomuporkkana
säilyy luomuna koko ketjun ajan. Video on tuotettu
tukimateriaaliksi ravitsemis- ja elintarvikealan opetukseen.
•
Luomuruoka ravintolassa -video havainnollistaa,
miten luomuruoka voidaan merkitä ruokalistalla ja mitä
luomuruoan valmistus tarkoittaa käytännön työskentelyssä keittiössä.
•
Luomutuotteiden vastaanotto -videossa kerrotaan,
mitä eri asioita pitää tarkistaa otettaessa vastaan luomutuotteita ammattikeittiössä tai kaupassa.
•
Luomutuotteiden markkinavalvonta ammattikeittiössä -videossa esitetään, miten markkinavalvonnassa
voidaan valvontakäynnillä huomioida ja varmentaa
luomutuotteiden käyttöä.
Lisätietoa hankkeen materiaaleista sekä Luomua vai ei
-projektissa työstetystä materiaalista löytyy osoitteesta
www.xamk.fi/luomuviestinta. Viesti luomusta oikein –hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja
rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
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Merja Lumme :: terveystarkastaja, Kotkan ympäristökeskus

Luomun markkinavalvonnasta käytännön näkökulmia
Luomutuotteiden valmistuksen ja pakkaamisen valvonta kuuluu
pääsääntöisesti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ja sen valtuuttamille tarkastajille. Luomutuotteiden valmistuksen käynnistyessä
Suomessa luomuvalvontaa tekivät kuntien elintarviketarkastajat ja
terveystarkastajat muun elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisen
valvonnan ohella. Leipomoita ja muita yrityksiä valvottiin Eviran antamin ohjein ja määräyksin. Silloin kohteiden valvonnassa hankaluutena,
tarkastajan näkökulmasta katsoen, olivat raaka-aineiden erilläänpito ja
merkinnät. Kun luomuvalvonta aikoinaan muuttui lain muutoksien
yhteydessä maksulliseksi, totesi Elintarvikevirasto (EVI) valvonnan
olevan kunnissa riittämätöntä ja alkoi itse valvoa luomutuotantoa ja
valmistusta. Markkinavalvonta ja elintarvikelain (23/2006) mukainen
kuluttajien harhaanjohtamisen valvonta jäi kuitenkin kuntiin ja silloin
vielä toimijoille maksuttomaksi. Nykyisin markkinavalvonnan hoitavat kuntien elintarvikeviranomaiset Oiva-tarkastuksien yhteydessä,
asiakasvalituksien johdosta sekä joskus myös Eviran erilaisten projektien osana tai Evirasta saadun valvontapyynnön perusteella.

Luomutuotteiden valvonta Oiva-tarkastuksien osana
Kunnissa luomutuotteiden valvontaa tehdään erittäin vähän myymälöiden ja torien sekä ravintoloiden valvonnassa. Tällä hetkellä se on
yhtenä kohtana OIVA-raportin lomakkeessa, mutta sen valvontasuorite ei vielä ole julkista Oiva-tietoa, vaan näkyy ainoastaan toimijalle
lähetettävässä tarkastuspöytäkirjassa. Valvontaa tehdään Oiva-ohjeen
mukaisesti vain vähittäismyyntipaikoissa, kuten toreilla ja myymälöissä, tukuissa ym. myyntipisteissä, esimerkiksi tutkimalla tuotteiden
merkintöjä.
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Kuva: Merja Lumme

Ravintoloissa ja muissa tarjoilupaikoissa luomutarkastus kohdentuu
pääosin esitetietojen ja mainosten sekä käytettyjen raaka-aineiden
valvontaan; ovatko tiedot harhaanjohtavia, käytetäänkö luomua ilmoitettuihin luomutuotteisiin ja pidetäänkö luomuraaka-aineet erillään
tavanomaisista raaka-aineista.

Luomutuotteiden irtomyynnin valvontakohteet
Vähittäismyymälöiden ja muiden myyntipaikkojen luomutuotteiden irtomyynnin valvonnassa on erittäin tärkeää tarkastaa tuotteiden
oikeellisuus eli se, että tuotteet todella ovat luomua ja että sekaan ei
ole eksynyt tavanomaisia tuotteita. Myymälöissä luomutuotteiden
myyntiä voidaan tarkastella myös osana myymälän omavalvontaa. Jos
66

myymälöissä on irtomyynnissä luomutuotteita, tulee toimintaa varten
olla laadittu omavalvontasuunnitelma, josta käyvät ilmi kaikki toimenpiteet sekä se, miten tuotteita käsitellään ja pidetään kaupan sekä miten
tuotteen tiedot ilmaistaan esitteissä.
Luomutuotteet on etenkin irtomyynnissä pidettävä selkeästi erillään
muista vastaavista tuotteista. Luomutuotteiden sekaan ei saa laittaa
tavanomaisesti tuotettuja vastaavia tuotteita. Luomutuotteiden tulee
olla selkeästi merkittyjä, ettei kuluttajia johdeta harhaan ja että tavanomaisia tuotteita ei pääse sekoittumaan luomutuotteisiin. Tavallinen
asiakas ei ulkonäön perusteella pysty tunnistamaan tuotetta luomuksi.
Asiakas voi tietää tuotteen olevan luomua yleensä vain merkintöjen
perusteella.
Valvonnassa voidaan tuotteen ostopaikka tai tavaran toimittaja jäljittää
kauppiaan esittämistä asiakirjoista. Markkinavalvonnan tarkastuskäynnillä voidaan pyytää esimerkiksi tuotteiden rahtikirjat tarkastettaviksi.
Jos myymälöihin hankitaan luomutuotteita suoraan viljelijöiltä tai
valmistajilta, tulee näistä toimijoilta olla luomutodistus eli asiakirjaselvitys luomuvalvontaan kuulumisesta. Asiakirjoista voidaan ottaa
kopiot tai ne voidaan kuvata myöhempää tarkastelua ja selvitystä
varten, koska asiakirjoista ei aina selviä esimerkiksi luomutuotantoon
kuuluminen. Asiakirjojen tiedot voidaan toimittaa tarvittaessa Eviraan
tarkastukseen, jos myynnissä ja markkinoinnissa todetaan epäselvyyttä
tai puutteita.

Keittiöiden valvonta
Ravintoloita ja muita ateriapalveluiden tuottajia, jotka valmistavat ruoka-annoksia luomusta tai käyttävät luomuraaka-aineita osana
valmistamiaan elintarvikkeita, ei valvota luomun osalta lainkaan
Oiva-lomakkeen luomuosiossa. EU:n lainsäädännössä ravintolat ja
muut ateriapalvelut on jätetty luomuvalvonnan ulkopuolelle. Keittiöiden tarkastuksilla katsotaan raaka-aineiden käyttöä, erilläänpitoa varastoinnin aikana ja hankintaa ja sitä, etteivät merkinnät, kuten esitetiedot ruokalistoissa ja muissa esitteissä, johda kuluttajaa harhaan.
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Etenkin pikaruokaketjut ovat alkaneet mainostaa luomutuotteita osana
ketjujensa valikoimia, joten niiden luomutuotteiden ja -raaka-aineiden
käyttöä valvotaan jo. Luomutuotteet tulevat pikaruokaravintoloihin
yleensä keskitetysti eivätkä suoraan tuotteiden valmistajilta tai tuottajilta. Pääosin tuotteet ovat jo valmiiksi pakattuja suoraan kuluttajille
jaettavaksi, joten niiden erilläänpito tai sekoittuminen ei ole ongelma.

Luomun haasteet valvonnassa
Terveystarkastajalle luomuvalvonta on nykyisin vierasta. Koen luomutietämyksen olevan osa ammattitaitoa ja asiakaspalvelua toimijoiden
ohjauksessa ja neuvonnassa. Kunnan viranomaisen on hyvä tietää edes
perusasiat, kuten mitkä toiminnot kentällä (myymälöissä, leipomoissa,
ravintoloissa ja torimyynnissä) vaativat luomuvalvontaan rekisteröitymisen ja mitä kaikkea saa myymälöissä ja muualla tehdä ilman Eviraan
ja luomuvalvontaan rekisteröitymistä.
Haasteellista on muistaa valvonnassa kaikki edellä mainitut asiat, jotta
toimija saa tiedon puutteista heti. Valvonnassa tarkastajan tulee heti
todeta puutteet ja virheet eikä jäädä miettimään, onko oikein vai ei.
Tämä edellyttää tarkastajalta riittävää osaamista, sillä toimija odottaa
vastauksia heti.
Asiakirjaselvityksissä ja irtomyynnin esitetiedoissa sekä pakkausmerkinnöissä ovat mielestäni valvonnan suurimmat haasteet. Asiakirjaselvityksissä haasteellisinta on pyytää myymälöiltä tai myyntipaikoilta
luomutodistus eli asiakirja luomuvalvontaan kuulumisesta. Muutamia
kertoja minulle on esitetty luomutodistus pyytämättä, mutta tavallisesti toimijat eivät kunnolla tiedä, mikä luomutodistus on. Kotkan
alueella on luomutuotteiden irtomyynti erittäin vähäistä ja luomutuotteiden suoraan viljelijältä tai valmistajalta tilaaminen myymälään vielä
vähäisempää, joten asiakirjatarkastuksia ei ole juuri ollut tarpeellista
tehdä. Yhteistyötä Eviran ja sen valvojien kanssa kuitenkin kaivataan
torimyynnin ja niin sanottujen tuottajatorien myynnin ja niihin liittyvien asiakirjojen valvonnassa. Olisi hyvä tietää, keitä luomutuottajia
toiminta-alueilla on.
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Irtomyynnissä ja siihen
liittyvissä
esitetiedoissa
haasteellisinta on erottaa
luomutuote
tavanomaisista tuotteista muun kuin
hinnan perusteella. Kuvassa
näkyy pienten yrittäjien
kekseliäisyys markkinoinnissa ja mainonnassa.
Erilaisten kausituotteiden
ja niiden erilläänpidon
tarkastaminen on haasteellista, koska tarkastuksia on
harvoin, ehkä vain kerran
kolmessa vuodessa. Jos tarkastuksen yhteydessä todetaan puutteita
luomutuotteiden markkinoinnissa tai käsittelyssä, joudutaan mahdollisesti tekemään uusintatarkastus. Selkeitä ohjeita ei ole saatavilla.
Joskus valvonnassa on tullut esille luomutuotteiden pakkaamista ilman
virallisia luomumerkintöjä tai toisen toimijan valvontatunnuksella
merkittyihin pakkauksiin. Luomutuotteiden pakkaamiseen puuttuminen tarkastuksen yhteydessä ei ole helppoa, koska täytyy ottaa yhteyttä
Eviraan ja selvittää vaatimukset ja toiminnan oikeellisuus. Luomutuotteiden pakkaaminen, muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä irtomyynnin
osana, on Eviran luomuvalvontaan liittymistä vaativaa käsittelyä.
Eviran mottona on valvojasta valmentajaksi:
Viranomaiset eivät opeta, miten yrittäjät tekevät luomua, vaan
auttavat heitä tuntemaan, ymmärtämään ja noudattamaan
luomutuotteiden valmistukseen liittyvien säädösten vaatimuksia, jotta he onnistuvat työssään ja saavat säädösten noudattamisesta lisäarvoa luomutuotteiden myynnilleen.
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Mari Järvenmäki :: lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Milloin toimijan pitää liittyä
luomuvalvontaan?
Lähtökohtaisesti luomulainsäädännössä edellytetään liittymistä luomuvalvontaan, koska ajatus on, että luomu on aina valvottua tuotantoa.
Kuitenkin Euroopan Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007
artikla 1 rajaa lainsäädännön ulkopuolella ateriapalvelutoiminnan.
Ateriapalvelutoiminta on määritelty artiklassa 2 seuraavasti: ”Ateriapalvelutoiminnalla” tarkoitetaan luonnonmukaisten tuotteiden valmistusta
ravintoloissa, sairaaloissa, ruokaloissa ja muissa samanlaisissa elintarvikeyrityksissä, tuotteita lopulliselle kuluttajalle myyvissä tai toimittavissa
yksiköissä.
Lisäksi Suomessa on kansallisesti päätetty, että seuraavien toimijoiden
ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan, mutta niiden täytyy noudattaa
luomusäännöksiä:
• vähittäismyymälät, jotka pelkästään pitävät kaupan luomutuotteita
• kaupan paistopisteet, jossa raakapakasteista paistetaan luomuleipomotuotteita
• vähittäiskaupat, jotka jauhavat/paloittelevat ja pakkaavat
luomutuotteita siten, että asiakas voi koko ajan seurata tapahtumaa.
Markkinavalvonnan näkökulmasta riittää, että keittiöiden valvonnassa
huomioidaan kuluttajan suojaaminen harhaanjohtamiselta ja taloudellisilta tappiolta. Kauppojen markkinavalvonnan pitää sisältää myös
luomusäädösten noudattamisen tarkastelu. Molemmissa tapauksissa
markkinavalvojan tulee ohjata ja neuvoa toimija tarvittaessa hakeutumaan luomuvalvontaan.
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VÄHITTÄISKAUPAN LIITTYMINEN
LUOMUVALVONTAAN
Vähittäiskaupan pitää ilmoittautua Eviran luomuvalvontaan, jos se
valmistaa, pakkaa ja merkitsee tai tuo maahan luomuelintarvikkeita tai jos se varastoi niitä muualla kuin myyntipisteen yhteydessä,
esimerkiksi
•
leipoo leipää (jauholeivonta, ei koske raakapakasteiden paistamista)
•
leikkaa juustoja, käärii ne muoviin ja liittää niihin luomumerkinnän (luomumerkinnän tekeminen kuulu luomuvalvonnan
piiriin)
paitsi, jos pakkaa vain välittömään myyntiin (katso Eviran ohje
vähittäiskaupoille).

Mistä tunnistaa luomuvalvonnan tarpeen?
Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 valmistus määritellään
artiklassa 2. Valmistuksella tarkoitetaan luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden säilömistä tai jalostusta (ml. teurastus ja kotieläintuotteiden paloittelu), sekä pakkaamista, merkitsemistä tai luonnonmukaista tuotantotapaa osoittavien merkintöjen muuttamista.
Aina, kun toiminta on valmistusta (pois lukien pelkkä aterioiden
valmistus), muodostuu toimijalle velvoite liittyä luomuvalvontaan.
Velvoite syntyy myös, jos toimija pakkaa tuotteita ja laittaa pakkauksiin jotain luomuun viittaavia mainintoja.
Esimerkki 1: Toimija uudelleen pakkaa luomutuotteita pienempiin pakkauksiin. Kauppa ostaa luomuherneitä isossa 50 kg:n säkissä
ja pakkaa siitä valmiiksi asiakkaille 1 kg:n pusseihin. Kauppa laittaa
pakkausmerkintöihin ”Luomuherneitä”-maininnan. Kyseessä ovat
pakkaaminen ja luomumerkinnän tekeminen, jotka edellyttävät
luomuvalvontaan liittymistä.
Esimerkki 2: Keittiö valmistaa tuotetta X ja pakkaa sen ulosmyyntiin. Ainesosaluetteloon keittiö merkitsee mustapippurin ja basilikan
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luomuksi, koska ne ovat keittiössä käytössä ja keittiö on sitoutunut
niiden käyttöön Portaat Luomuun -ohjelmassa. Kyseessä on pakkaaminen ja luomumerkinnän tekeminen, mikä edellyttää luomuvalvontaan
liittymistä.
Esimerkki 3: Luomumerkinnät vitriinituotteissa. Kahvila valmistaa
luomusämpylöitä ja täyttää ne vitriiniinsä. Osa täyteaineista on luomua
ja osa tavanomaista tuotantoa. Käytetyt luomuainekset on merkitty
vitriinimerkintöihin ”luomukaurasämpylä, luomuvoi, luomusalaatti,
paahtopaisti, luomutomaatti ja luomukurkku”. Kyseessä on välittömään myyntiin tarkoitettu tuote, eikä se edellytä luomuvalvontaan liittymistä, vaan tietojen oikeellisuus varmistetaan markkinavalvonnalla
(kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen).
Luomulainsäädäntö mahdollistaa ”melkein luomun” valmistamisen
ja markkinoinnin siten, että resepteissä voidaan käyttää sekä tavanomaisia että luomuraaka-aineita. Pakkauksissa ainesosaluetteloon saa
merkitä luomuraaka-aineet luomumerkinnöillä vain, jos toimija on
liittynyt luomuvalvontaan. Luomuraaka-aineita saa käyttää kuka ja
missä tahansa, mutta luomumerkintöjä voivat tehdä ainoastaan luomuvalvontaan kuuluvat toimijat. Vaikka tuotteen nimessä ei ole mitään
mainintaa luomusta ja tuote myydään tavanomaisena tuotteena, ainesosaluettelon luomumerkintä edellyttää luomuvalvontaan liittymistä.
Esimerkki 4: Kahvila leipoo sämpylöitä luomuraaka-aineista. Pääasiassa kahvila käyttää sämpylät omassa tarjoiluvitriinissä myytäviin
täytettyihin sämpylöihin, mutta myy myös pelkkiä sämpylöitä halukkaille asiakkaille mukaan. Sämpylät pakataan ostohetkellä kahvilan
käyttämiin pusseihin. Asiakkaalle kerrotaan kyseessä olevan luomusämpylä. Toimijan ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan, jos pusseissa ei ole
mitään merkintää tai viittausta luomusta. Markkinavalvonnassa tulee
varmistaa sanallinen väite oikeaksi, ettei kuluttajaa johdeta harhaan eli
että sämpylät on todella tehty kokonaan luomuraaka-aineista. Vitriinissä täytetyn sämpylän kaikki luomuraaka-aineet saa halutessaan
merkitä vitriinissä tuotteesta annettaviin tietoihin. Ateriapalvelujen
tuottajat kuuluvat kunnan valvontaan myös luomuraaka-aineiden
käytössä. Keittiöt voivat käyttää luomuilmaisuja, jos tuote on todella
luomua.
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Yksittäiset luomutapaukset tulkittava lain mukaan
Yksittäisiä, hyvin erilaisia luomun käyttöön liittyviä tapauksia tulee
markkinavalvonnassa esille, ja ei ole helppoa aina tulkita, täyttääkö
toiminta luomuvalvontaan liittymisen vaatimukset. Erityisesti toiminnot, jotka tapahtuvat harvoin tai joissa luomun merkitys on hyvin
pieni, saattavat olla tilanteita, joissa valvoja helposti tulkitsee asian
toimijan eduksi. Tätä tulisi kuitenkin välttää. On hyvin tärkeää, että
kuluttaja voi luottaa pakkausten luomumerkintöihin. Näin saadaan
kuluttaja luottamaan luomuun ja siihen, että se on valvottua tuotantoa.
Epäselvissä tilanteissa kunnan viranomainen voi aina varmistaa yksittäisen tapauksen Eviran luomuvalvonnasta esimerkiksi laittamalla
sähköpostia luomuelintarvike(at)evira.fi. Lisäksi Eviran Luomumerkintöjen valvontaohjeesta 18245/2 löytyy nimenomaan käytännön
markkinavalvontaa tekeville suunnattua ohjeistusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
KOULUN OPETUSKEITTIÖ VALMISTAA SATUNNAISESTI LUOMUTUOTTEITA, JOTKA MYYDÄÄN ULOS. PITÄÄKÖ LIITTYÄ LUOMUVALVONTAAN?
Ei tarvitse. Opetuskeittiöille on annettu helpotuksia kaikkien tuottamiensa
elintarvikkeiden myyntiin koulun myymälässä.

RINNASTETAANKO ELINTARVIKETUOTANTOTILA AMMATTIKEITTIÖÖN?
Kaikki ammattikeittiöt ovat myös elintarvikehuoneistoja. Se, pitääkö liittyä luomuvalvontaan, riippuu siitä, mitä siellä keittiössä tehdään. Jos ammattikeittiössä
tehdään tuote, joka pakataan ja tehdään luomupakkausmerkinnät, niin silloin
pitää liittyä luomuvalvontaan.
Jos keittiössä tehdään ja tarjoillaan luomua, jonka asiakas syö paikan päällä tai
ottaa mukaan take away -tuotteena (pakkauksessa ei ole mitään pakkausmerkintöjä), niin keittiön ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan.
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SAAKO KUORIMO KUORIA TAVANOMAISIA JUUREKSIA VAI PITÄÄKÖ OLLA VAIN LUOMUA?
Saa. Luomutoiminta ei vaadi erillisiä tiloja, riittää kun toiminnot järjestellään
niin, että luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden erilläänpito saadaan
varmennettua.
Luomuvalvonnalla varmennetaan luomusääntöjen noudattaminen kuten toimintojen erilläänpidon riittävyys ja luomun säilyminen luomuna.
Kuorimon pitää liittyä luomuvalvontaan, jos se ostaa juureksia viljelijöiltä ja myy
ne sitten kuorittuina keittiölle tai vihannestukulle.

KAUPAN VALMISTUSKEITTIÖ TÄYTTÄÄ PATONKEJA LUOMUTUOTTEILLA JA LAITTAA NE MYYNTIIN ITSEPALVELUTISKIIN PAKKAUSMERKINNÖILLÄ, JOISTA NÄKYY MITÄ RAAKA-AINEITA ON KÄYTETTY LUOMUNA. TUOTETTA EI OLE NIMETTY LUOMU-SANALLA
EIKÄ SIINÄ OLE LUOMULOGOA. PITÄÄKÖ KAUPAN LIITTYÄ LUOMUVALVONTAAN?
Kyllä pitää, koska kauppa tekee luomumerkintöjä pakkaukseen. Merkintöjen
tekeminen on yksi luomulainsäädännössä valvontaa edellyttävä toiminta.

PIENI PAIKALLINEN JAUHOLEIPOMO VALMISTAA VALMIISTA
LUOMUJAUHOSEOKSESTA LEIPIÄ, JOIHIN SE LISÄÄ VAIN VEDEN.
LEIPOMO KERTOO LEIVÄN OLEVAN LUOMULEIPÄ. PITÄÄKÖ
LEIPOMON LIITTYÄ LUOMUVALVONTAAN, VAIKKA SE LISÄÄ VAIN
VEDEN JA PAISTAA LEIVÄN?
Kyllä pitää. Kyseessä on selkeästi valmistus. Luomussa erilläänpito pitää varmistaa koko valmistuksen ajan, jolloin esimerkiksi leivinpöydän jauhot ei saa olla
tavanomaisia. Nämä asiat tarkastetaan luomuvalvonnassa.

ONKO LUOMUVALVONTAAN LIITTYMINEN KALLISTA?
Liittyessään toimija joutuu maksamaan ”liittymismaksun”, joka on kertaluontoinen menoerä, noin 200 euroa. Sen jälkeen toimijalle tulee kustannuksia vuosittaisista valvonnoista. Niiden hintaan toimija pystyy itse vaikuttamaan omalla
toiminnallaan. Tarkka hinta määräytyy valvontaan menneen ajan perusteella,
kulloinkin voimassa olevan valtion maksutaksan mukaan, mutta vuosittainen
valvontamaksu on tyypillisesti noin 200–300 euroa.
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