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Varastokirjanpidon toimintatavan kuvaus  
 

Varastokirjanpito on keskeinen väline luomutuotteiden jäljitettävyyden osoittamiseksi. Sen lisäksi että 
varastokirjanpito täyttää tuotantoehtojen vähimmäisvaatimukset, on tavoitteena, että huomioit 
varastokirjanpidon suunnitellussa ja toteutuksessa oman tilasi tarpeet.  
 
Oheisella lomakkeella voit kuvata, miten varastokirjanpito luomutilalla hoidetaan tällä hetkellä. 
Nykytilanteen lisäksi näet, mitä vaihtoehtoisia tapoja voit käyttää varastokirjanpidon kehittämiseksi. 
Täytä lomake ennen luomutarkastusta ja pidä se esillä luomutarkastuksella. Liitä täytetty lomake 
luomusuunnitelmaasi.  
 
Varastokirjanpitoon liittyvät painopistekysymykset luomutarkastuksella 2021  
Varastokirjanpito on painopisteenä kasvintuotannon luomutarkastuksilla vuonna 2021.  
Luomutarkastaja arvioi varastokirjanpidon hoitoa tilallasi kolmella painopistekysymyksellä: 
• Täyttääkö varastokirjanpito luomutuotantoehtojen vaatimukset ilman vakavia poikkeamia? Vakava 

poikkeama: puuttuu kokonaan tai olennaisilta osin tai tiedot ristiriitaisia; ei mahdollista tuote-erien 
jäljittämistä. 

• Onko varastokirjanpidon toteutuksessa huomioitu tilan toiminnan kannalta olennaiset tekijät? Esim. 
jäljitettävyys, määrät, toiminnan monimutkaisuus ja muut riskejä lisäävät tai vähentävät tekijät.  

• Onko varastokirjanpidon toimintatapa kuvattu? Kuvaus voi olla esimerkiksi käyttämäsi 
varastokirjanpidon lomakemalli tai vastaavat tiedot on kuvattu luomusuunnitelmassa. 

 
Tiivistelmä varastokirjanpidon vaatimuksista  
Varastokirjanpidosta on selvittävä tuotteiden sato, tilalle hankitut, käytetyt ja luovutetut tuotteet ja 
tuotantopanokset sekä varastotase. Varastokirjanpidon vähimmäisvaatimukset on kuvattu 
yksityiskohtaisesti luomutuotantoehdoissa eli Luonnonmukainen tuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon 
ehdot -oppaassa (kappale 13.1), saatavissa Ruokaviraston internet -sivulla: www.ruokavirasto.fi > 
Viljelijät > Luomutilat > Luomun lomakkeet ja ohjeet. Seuraavassa on tiivistelmä vaatimuksista: 
 
1) Tilalle hankitut (ostetut tai saadut) tuotantopanokset (kuten lannoitteet, mukaan lukien karjanlanta, 
maaparannusaineet, kasvinsuojeluaineet sekä siemenet ja muu lisäysaineisto) ja maataloustuotteet: 
• määrä (esim. kg tai m3) ja laatu (esim. siemenohra, rehukaura) 
• tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen) 
• tuotteiden myyjä 
• tuotteiden toimittaja (jos eri kuin myyjä), esim. kuljetusliike 
• toimituspäivä 
• vastaanotetuista luomutuotteista tehtyjen pakkausmerkintöjen ja saateasiakirjojen vastaavuuden 

tarkastusten tulos. 
 
2) Tilalla tuotetut ja käytetyt maataloustuotteet  
• tuotteiden sato ja kokonaismäärä ja laatu  
• mahdollinen hävikki 
• tuotteiden tuotantotapa  

 
3) Tilalta myydyt tai luovutetut tuotantopanokset ja maataloustuotteet 
• tuotteiden määrä ja laatu  
• tuotteiden tuotantotapa  
• tuotteiden vastaanottajat 
• tuotteiden ostajat  
• toimituspäivä 

 
4) Varastokirjanpidon tase 
Varastokirjanpidon taseella tarkoitetaan yhteenvetoa siitä, kuinka paljon tuotantopanoksia ja valmiita 
tuotteita on kulloinkin varastossa.  
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 Varastokirjanpidon toimintatavan 

kuvaus Varastopaikat  

Missä tuotteita varastoidaan? Kuvaa 

varastopaikat (esim. rakennukset ja 

alueet) järjestysnumeroilla ja nimillä. 

Täydennä tietoja siltä osin, kun pidät 

tarkempaa varastokirjanpitoa 

yksittäisestä varastoista (esim. 

siiloista).  

Varmista, että tieto varastojen 

sijainnista (esim. tiluskartta ja 

siilokartta) löytyvät 

luomusuunnitelmasta. 

 

Paikka 1                         Siiloja       kpl   Muu, mikä?       

Paikka 2.                      Siiloja        kpl   Muu, mikä?       

Paikka 3.                       Siiloja       kpl   Muu, mikä?       

Paikka 4.                       Siiloja       kpl   Muu, mikä?       

Paikka 5.                       Siiloja       kpl   Muu, mikä?       

Paikka 6.                       Siiloja       kpl   Muu, mikä?       

Tuotteiden lajit 

Millä tarkkuudella pidät 

varastokirjanpitoa eri kasvi- tai muista 

tuotelajeista ja tuotantopanoksista? 

Käyttötarkoitus: esim. rehu, siemen, 

leipävilja, lannoitus, kasvinsuojelu 

Tuotantovaihe: luomu, 

tavanomainen, siirtymävaihe 

 Tuote- tai kasvilaji  

 Lajike  

 Käyttötarkoitus 

 Tuotantovaihe 

 Muu, mikä?       

Tuotteiden määrien arviointi- tai 

mittaustavat 

Kuvaa tuoteryhmittäin (esim. vilja, 

säilörehu, jne.) miten arvioit tai mittaat 

tuotteiden määrät varastokirjanpitoa 

varten. 

Käytä tarvittaessa erillistä liitteitä, 

joilla voit täsmentää 

laskentaperusteita. 

Tuote 1.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Tuote 2.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Tuote 3.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Tuote 4.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Tuote 5.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Tuote 6.                           Tilavuus   Paino   Lukumäärä  Muu, mikä?       

Sadon tai tuotteiden käyttö- tai 

markkinointitavat 

Huomioi myös ostetut 

tuotantopanokset (esim. siemenet, 

rehut ja lannoitteet), joista on 

pidettävä varastokirjanpitoa. 

 Omaan käyttöön   

 Myyntiin   

 Myyty tai luovutettu pystyyn 

 Muu, mikä?       

Tapahtuminen määrä vuodessa 

Arvioi varastokirjanpidon tapahtumien 

lukumäärä vuodessa (kpl) 

tuotelajeittain tai -ryhmittäin. 

Kappalemäärän voi olla arvio, 

esimerkiksi: alle 10 kpl, 10 -20 kpl, 

jne.  

 

Tuote 1 ja tapahtumien lukumäärä:                                      ,              kpl 

Tuote 2 ja tapahtumien lukumäärä:                                                    kpl 

Tuote 3 ja tapahtumien lukumäärä:                                        ,           kpl 

Tuote 4 ja tapahtumien lukumäärä:                                       ,             kpl 

Tuote 5 ja tapahtumien lukumäärä:                                                    kpl 

Tuote 6 ja tapahtumien lukumäärä:                                      ,             kpl 

Varastokirjanpidon toteutustapa 

Liitä tarvittaessa mukaan tarkempi 

kuvaus toimintatavasta, esim. 

lomakemalli. 

 Paperinen lomake  

 Sähköinen lomake  

 Muu, mikä?       

Muita varastokirjanpidossa 

kuvattuja tietoja 

Esim.Tietojen ylläpidon tiheys, kun 

tilalla on suoramyyntiä. 

• Hävikin määrän arviointi 

      

 

Lomake on saatavissa Ruokaviraston internet -sivulla: www.ruokavirasto.fi > Viljelijät > Luomutilat > Luomun lomakkeet ja ohjeet 


