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Ohjelma

12.00 Tervetuliaissanat  Ylijohtaja Pia Mäkelä

12.20 Missä mennään, mitä me tiedämme muutoksista, mitä emme edelleenkään tiedä

• EU:n uusien luomuasetusten osalta, Sampsa Heinonen, Ruokavirasto

• Laki luomuvalvonnan järjestämisestä, Timo Rämänen, MMM

13.00 Luomutoimijoille laaditut ohjeet

• Ruokaviraston saama palaute nykyisistä ohjeista , Beata Meinander, Ruokavirasto

• Kommenttipuheenvuoro, Brita Suokas, Luomuliitto

13.30 Kahvitauko 

14.00 Ehdotus uudeksi ohjeeksi, Beata Meinander, Ruokavirasto

• Aikataulu ja tavoiteltu työskentelytapa

• Keskustelua ehdotuksesta sekä muusta tuotettavasta materiaalista

14.30 Laadintatiimit

• joihin tilaisuudessa pyydämme järjestöiltä ehdotuksia osallistujista



EU:n uusi luomuasetus, sen toimeenpano 
lainsäädäntö ja ohjeistus
- tilannekatsaus

Sampsa Heinonen 16.3.2020



EU:n uusi luomuasetus
• Uutta asetusta sovelletaan 1.1.2021 alkaen, 

• mutta ohjeistus saatava jakoon jo hyvissä ajoin ennen sitä, mutta

• vaikka toimeenpanolainsäädäntö on yritetty rajoittaa vain aivan kiireellisimpään, tulee 
kiirettä pitämään.

• Toimeenpanolainsäädännön valmistelu on priorisoitu (mistä säädetään) ja aikataulutettu 
(missä järjestyksessä ja ennen vai jälkeen vuotta 2021). 
• Priorisoitu järjestyksessä: tuotantosäännöt, valvontaa koskevat säännöt ja kolmasmaatuonti

• Säädettävää jää vielä vuosiksi eteenpäin!

• EU:n toimeenpanolainsäädäntöä ovat
• täytäntöönpanosäädökset (IA), jotka komissio hyväksyy (eli komission PITÄÄ antaa)

• Delegoitu säädös eli parlamentilta komissiolle siirretty päätösvalta (art 54)
• Komissiolla on valta muuttaa artikloita ja liitteitä ns. delegoiduilla säädöksillä, kun asiasta on erikseen mainittu 

perusasetuksen artikloissa.

• Säätäminen vaatii enemmän aikaa, parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus niin halutessaan vastustaa 
delegoidulla asetuksella annettua sääntelyä. 



Olennaisimmat valmisteilla olevat delegoidut asetukset

1. Tuotantosäännöt: siirtymävaiheen ja tavanomaisen lisäysaineiston 
käyttö)

2. Tuotantosäännöt: Monimuotoaineiston tuotanto ja markkinointi 

3. Tuotantosäännöt: Täydentävät säännöt koskien poikkeustilanteita

4. Valvontasäännöt: Ryhmäsertifiointi ja luomusertifikaatin malli 

5. Valvontasäännöt: Jäljitys- ja kirjaamisvaatimukset



Olennaisimmat valmisteilla olevat 
täytäntöönpanoasetukset (IA)

1. Tuotantosäännöt: Tuotteiden merkitseminen

2. Tuotantosäännöt: Siirtymävaiheen lyhentäminen, eläintuotanto, 
elintarvikkeiden jalostustekniikat, lisäysaineistorekisterit (hyv. 
3.3.2020)

3. Tuotantosäännöt: Luomutuotannossa sallitut tuotteet ja aineet 

4. Valvontasäännöt: Varotoimenpiteet ja näytteenotto



Mitä puuttuu ja mitä tehdä ennen kun saadaan 
toimenpanolainsäädäntö valmisteltua ja voimaan?

• Liitteen I mukaiset, soveltamisalaan otettavat uudet tuotteet (hiivat, suola, 
villa, vuodat, eteeriset öljyt yms.)

• Kasvintuotannosssa käytettävät puhdistus- ja desinfektointiaineet

• Hyönteiset

• Torjunta-aineiden apuaineet

• Tarkemmat kirjaamisvaatimukset

• Harvennetun tarkastusvälin piirissä olevat toimijat

• jne…



Joitakin nostoja …

• Kasvintuotanto

• Eläintuotanto

• Ryhmäsertifiointi

• Harvennetut tarkastukset

• Varotoimenpiteet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet 



Mihin muutokset kohdistuvat: Kasvintuotanto

• Siirtymäaikojen lyhentämiseen entistä tiukempi menettely
• Tarkastuslaitos arvioi AINA, olisiko jäämätutkimus tarpeellinen

• Kasvihuonetuotanto
• Pakollista maapohjainen kasvatus ja monokulttuurin rikkova kasvinvuorottelu 

(ei kuitenkaan pakollista viljelykiertoa tai palkokasvia kuten pellolla)

• Viljely rajoitetulla kasvualustalla: 
• Voi jatkua 31.12. 2030 ennen 28.6.2017 aloitetussa laajuudessa

• Uusien toimijoiden osalta sallittu vain taimikasvatuksessa ja ruukuissa myytäville 
kasveille (yrtit)

• Runsaasti yksityiskohtia, joihin tarvitaan ohjeistusta 

• Lisäysaineistojen tuotantoon liittyy viisi muutoskokonaisuutta:



Lisäysaineistojen tuotantoon liittyy viisi 
muutoskokonaisuutta

1. Siirtymävaiheen (eli SV2-tuotteena) käytettävä lisäysaineisto edellyttää 
aina vähintään 12 kuukauden siirtymäaikaa.

2. Tavanomaisen siemenen käyttö ns. yleisellä luvalla ei enää ole 
mahdollista 1.1.2021 alkaen. Todennäköisesti kumotaan!

3. Mahdollisuus myöntää poikkeuslupia tavissiemenen käytölle päättyy 
31.12.2035. 

4. Uudet tavat jalostaa luomuun soveltuvaa lisäysaineistoa, eli 
monimuotoaineisto ja luomukasvinjalostus

5. Luomulisäysaineistorekisteriin ilmoittaminen tulee maksuttomaksi 
siemenpakkaamoille.



Varotoimenpiteet muiden kuin sallittujen tuotteiden ja 
aineiden esiintymisen välttämiseksi (art 28)

• kontaminaation välttämiseksi toimijoiden on
• tunnistettava tilanteet
• otettava käyttöön toimenpiteet
• arvioitava säännöllisesti toimenpiteitä
• varmistettava eri vaiheiden tuotteiden erilläänpito

• Toimintatapa noudattaa HACCP-periaatetta (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) eli ”vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet”
• Toimintatavan avulla ennakoivasti tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan 

elintarviketurvallisuuden kannalta merkittäviä vaaroja.

• tuotteita ei saa myydä luomu/SV-tuotteena, jos toimija ei ole tehnyt 
varotoimenpiteitä tai ei ole toteuttanut tarkastuslaitoksen aiempien 
kehotusten mukaisia toimenpiteitä.
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Mihin muutokset kohdistuvat: Eläintuotanto

• Eläinlääkkeiden käytön jälkeen AINA vähintään 48 h varoaika
• Koskee myös lääkkeitä, joiden varoaika on 0 vrk!

• Huomioitava pidentyneinä tuotantokatkoksina eli: vähintään hoitojakson pituus + 2 päivää.

• Kaikkeen tavanomaisten eläinten hankintaan tarvitaan jatkossa AINA ELY-
keskuksen lupa. 

• Tuotantoehtoja uusille eläinlajeja (kaniinit ja hirvieläimet)

• Runsaasti täsmennöksiä ja muutoksia tuotantoehtojen yksityiskohtiin:
• Tilavaatimukset siipikarjalle

• Poikkeusmenettely kananuorikoiden kasvatuksessa päättyy.

• Luomurekisteri (jalostus)eläimille
• Toimii kuten luomusiemenrekisteri nykyään, mutta on maksuton!



Mihin muutokset kohdistuvat: Valvonta ja 
sertifiointimenettelyt 1

Riskiperusteinen valvonta

• Riskiperusteinen valvonta eli tarkastusväli voi pidentää 24 kuukauteen:
• Kalenterivuosittaisesta, FYYSISESTÄ tarkastuksesta voidaan luopua, kun tila on 

• ”nuhteeton” (ei markkinointikieltoja kolmeen vuoteen) ja 

• ”vähäriskinen” (markkinointikiellon aiheuttava poikkeama epätodennäköinen)

• Ruokavirasto haluaa vähäriskisten toimijoiden luokkaan mahdollisimman 
paljon toimijoita!

• Kaikki kasvintuotantotilat - aivan suurimpia lukuunottamatta

• Ylimääräisten tarkastusten vähimmäismäärä 10 %.



Mihin muutokset kohdistuvat: Valvonta ja 
sertifiointimenettelyt 2

• Ryhmäsertifiointi

• Ohjeellinen seuraamusluettelo ja tarkemmat seuraamusmenettelyt

• Uusittu luomutodistuksen malli
• Hieman tarkempaa tietoa toimijoista ”vakiona”

• Mahdollisuus lisätä tarkemmin tuotteita ja määriä koskevia tietoja (maksullista)

• Toimintatavat jäämien suhteen



Laki luonnonmukaisen tuotannon 

valvonnasta

Timo Rämänen , MMM



Ohjeet luomutoimijoille



Asiakkaalla on velvollisuus tuntea alansa sääntöjä, 
mutta hänellä on myös oikeus luottaa tietojen 
virheettömyyteen 

• Hallintolaissa turvattu oikeus hyvään hallintoon soveltuu myös 
viranomaisen toimintaohjeen antamiseen. Viranomaisen ohjeistuksen tulisi 
aina olla riittävän selkeää ja ymmärrettävää. 

• Viranomaisen puutteellinen neuvonta tai virheellinen ohjaus eivät saa 
aiheuttaa asiakkaalle hänen oikeuksiensa menetyksiä. 

• Viranomainen vastaa siitä, että sen antamat ohjeet ovat oikeita ja 
lainmukaisia. 

• Asiakkaalla on oikeus luottaa viranomaisen antaman ohjauksen 
oikeellisuuteen ja hänelle annettujen muiden tietojen virheettömyyteen ja 
lainmukaisuuteen



Ruokaviraston saama palaute 
nykyisistä ohjeista



Ruokaviraston saama palaute nykyisistä ohjeista 

Sidosryhmien ja asiakkaiden antama palaute ohjeistamme :
• Vaikea lukea

• Vaikea ymmärtää

• Virkamieskieltä

Palaute valvonnasta ja sen epäyhtenäisyydestä
• Tarkastukset heterogeenisia

• ELYt soveltavat asetukset osittain eri  otteella

=> Voi johtua nykyisten ohjeiden laadusta



Omat havainnot nykyisistä ohjeista:

• Ohjeissa on toistoja valvonnasta ja yleisissä osioissa 

=> päivittäminen moneen kertaan ,  riski  ristiriitaisille ohjeille 

• viittauksia ohjeesta toiseen 

hankaloittaa lukemista

• Toimija, jolla on monipuolinen toiminta joutuu etsimään tietoa eri ohjeista

=> Ehtoja saattaa jäädä huomaamatta, tai ohjeet voivat tuntua ristiriitaisilta



Kommenttipuheenvuoro

• Brita Suokas, Luomuliitto

• Erillinen ppt



Ehdotus uudeksi ohjeeksi



Muoto

• Yksi ohje/opas,  jonka osat toimivat itsenäisinä

• Moduläärinen

• Yleiset ehdot ja valvonta-asiat omana osanaan , ei eri sektorien yhteydessä

• Ensin pdf – tiedosto  netissä ja taitto, joka helpottaa lukemista

• Myöhemmin Ruokaviraston julkaisu valitsemassa muodossa tai ohjelmalla ( tästä 
ei vieläole linjausta)



Kieliasu

• Sidosryhmiä osallistetaan 

• Tärkeää on tekstin ymmärrettävyys  siten että suurin osa lukijoista 
ymmärtää mitä ohjeessa sanotaan

• Yhteinen sanasto, esimerkkejä: 
• ohje/opas/ohjeistus, 

• valvontaan liittyminen vai ilmoittautuminen, 

• vähäinen valmistus vai alhainen jalostus?



Aikataulu  on kunnianhimoinen

• Komission asetukset ja kansallinen laki ovat vielä vaiheessa

• aloitustilaisuus v 12, 16.3.2020

• pienryhmiä/laadintatiimejä Ruokaviraston virkamiesten tukena

• 1. luonnos juhannukseen mennessä 

• 2. luonnos syyskuussa laadintatiimien tuotos valmis 

• sanasto, käsitteistö, määritelmät, kootaan 1. luonnoksen yhteydessä eli 
juhannukseen mennessä, vertaus ja valinta syyskuun kokouksiin mennessä

• kieliasun ja -tyylin yhtenäistäminen 

• taitto

• valmiina 1.12.2020



Työn etenemisen seuranta ja valmistelun 
avoimuus

• Laadintatiimeille on avattu työtila Ruokaviraston extranettissä
Pikantti

• Laadintaan osallistuville sidosryhmien valitsemille henkilöille 
annetaan oikeudet  työtilaan

• Tekstit , eli luonnokset tallennetaan Pikanttiin

• Luonnoksia kommentoidaan Pikantissa



Laadintatiimit



Laadintatiimit, joihin pyydämme osallistumaan , 13 kpl

• Peltoviljely, myös tukiasiat

• Lisäysaineisto, muu kasvintuotanto, kasvihuoneet, sienet, mahdollisesti idut 

• Keruutuotanto – alueen hyväksyntä, keruu ja ostotoiminta

• Eläintuotanto, kasvinsyöjät 

• Eläintuotanto muut, mm sika, siipikarja

• Mehiläiset 

• Rehun valmistus, rehujen pakkausmerkinnät 

• Elintarvikkeen valmistus, ml vähäinen valmistus maatilalla, koostumus, pakkausmerkinnät

• Elintarvikekauppa, tuonti, tukut, vienti, vähittäiskauppa 

• Yleiset ehdot, toiminnan kuvaus ja dokumentointi, asiakirjat 

• Valvonta, valvontajärjestelmä, alihankinnan  valvonta,  maksut 

• Tarkastus, varmennusmenettely vuosina , jolloin ei tarkasteta, poikkeamat ja toimenpiteet

• Sanasto : kaikki laadintatiimit 



Laadintatiimin jäsenet

• Ruokaviraston virkamiesten tukena, virkamies vastaa ohjeesta

• Kommentoivat , osallistuvat aktiivisesti

• Kommentointi yhteisessä avoimessa työtilassa



Työtila Pikantissa



Ruokavirasto.fi etusivu



Kirjoita hakusanaksi Pikantti



Rekisteröityminen



Hakijan perustiedot



Hakemuksen lisätiedot

Beata Meinander



Kirjautuminen Pikanttiin



Valitse työtila









Muu kirjallinen opasmateriaali



Päivitettävät  lomakkeet

Järjestys:

• Valvontajärjestelmän lomakkeet 
• ilmoittautuminen, muutosilmoitukset, lupahakemukset

• Viranomaisten käyttämät päätösmallipohjat, sertifikaatti

• Toimijan käyttämät mallilomakkeet

• Tarkastuslomakkeet


