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1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA

Lannoitteiden ja maanparannusaineiden valvonnan vaikuttavuutta koskevana 
tavoitteena on varmistaa, etta markkinoilla olevien tuotteiden sisaltd vastaa 
ravinteiden ja muiden ominaisuuksien osalta pakkausmerkintoja. Lisaksi tavoitteena 
on varmistaa, etta kasvintuotantoon kaytetyt lannoitteet ja maanparannusaineet 
tayttavat saadoksissa asetetut vaatimukset, jolloin ne ovat elintarvikkeiden ja 
tuotantoympariston kannalta turvallisia eika niiden kaytdsta aiheudu maaperan ja 
pohjaveden saastumisvaaraa. Valvonnan tavoitteena on, etta vahintaan 70 % 
tarkastetuista tuotteista tayttavat saadoksissa asetetut vaatimukset. Tama tavoite 
toteutui.

Tarve erilaisten jatteiden ja sivutuotteiden hyodyntaminen sellaisenaan tai 
kasiteltyina lannoitevalmisteina lisaantyy. Samanaikaisesti puhdistamolietteiden 
kayttd maataloudessa on ollut vastatuulessa. Myds tavoite turpeen kaytdn 
vahentamiseen heijastuu lannoitesektorille. Nama muutokset nakyvat seka tarpeena 
Idytaa uusia kayttdkohteita lannoitevalmisteille etta uuden tyyppisina markkinoille 
tulevina tuotteina ja tulee huomioida myds valvonnan kohdentamisessa. Uusien 
markkinoille tulleiden tuotteiden lisaksi myds tarve uusiin tuotteisiin ja 
tuotantomenetelmiin liittyvien kysymysten kasittelyyn toimijoiden kanssa on 
kasvanut.

Lannoitevalmisteiden valvonta toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti. Edella 
kuvatun toimintaymparistdn muuttumisen perusteella lannoitevalmisteiden 
tuotevalvonnan painopisteena oli edelleen kiertotaloustuotteet eli teollisuuden 
sivutuotteet ja jatteet, joita kaytetaan lannoitevalmisteiden raaka-aineena tai 
sellaisenaan lannoitevalmisteena. Samasta syysta toiminnan tarkastuksissa 
painotettiin raaka-aineiden ja laitoshyvaksynnan vastaavuutta seka sita onko raaka- 
aineissa tapahtunut muutoksia ja miten ne on huomioitu laitoksen toiminnassa. 
Valvonnassa kiinnitetiin huomiota myds tuoteselosteisa ilmoitettuihin tietoihin ja 
muihin pakkausmerkintdihin. Lainsaadanndssa ei tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka 
olisivat vaikuttaneet valvonnan jarjestamiseen tai alan toimintaan.

Valvontatulosten perusteella Suomessa valmistetut ja markkinoille saatetut 
lannoitteet, maanparannusaineet ja muut lannoitevalmisteet tayttavat paaosin 
lainsaadanndssa niiden turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset eika erityisia 
ongelmia ole esiintynyt. Tuotteiden valvonnassa havaitut vakavat puutteet ovat 
pysyneet vahaisella tasolla. Valvontanaytteiden perusteella tehtyja kieltopaatdksia 
annettiin 5 naytteelle.

Valvonnan vaikuttavuuden laadullinen mittaaminen on haasteellista. Valvontaa 
kohdennetaan vuosittain riski- ja tarveperusteisesti ja nain kohdennetussa 
valvonnassa vertailu edellisiin vuosiin ei kaikilta osin ole mahdollista. Voidaan 
kuitenkin todeta, etta valvonnan kohdentaminen nakyy myds valvonnassa tehdyissa
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havainnoissa. Valvonnan painopisteeksi nostettu dokumentoinnin ja 
pakkausmerkintojen valvonta nakyi myds tahan liittyvien todettujen puutteiden 
aiempia vuosia suurempana maarana.

Tuotteisiin liittyvia poikkeamia havaittiin kaikissa tutkituissa tuoteryhmissa. 
Orgaanisissa lannoitevalmisteissa havaitaan enemman puutteita kuin epaorgaanisissa 
tuotteissa. Tahan vaikuttaa osaltaan materiaalien luonne; orgaanisten raaka-aineiden 
ominaisuuksien vaihtelu ja tuotteissa tapahtuva muuttuminen varastoinnin aikana. 
Lainsaadantd ei edellyta tuotteisiin merkittavan parasta ennen paivamaaraa tai 
valmistusajankohtaa.

Valmistuksen valvonta painottuu hyvaksyttyjen laitosten valvontaan. Todetuissa 
puutteissa korostuu toiminnan muutoksista johtuvat puutteet, kuten raaka- 
ainemuutoksista johtuvien vaatimusten huomioimattomuus ja omavalvonnan 
toteutuksen puutteet. YIeisesti ottaen voidaan edelleenkin todeta, etta toimijoiden 
osaaminen ja lainsaadanndn tuntemus ovat hyvalla tasolla ja todetut puutteet 
korjataan paaosin nopeasti.

Valvonnan ennaltaehkaisevilla toimenpiteilla (ohjeistus, viestinta, koulutus), 
valvonnan riskiperusteisella kohdentamisella seka toimijoiden omavalvonnan kautta 
on saavutettu hyvia tuloksia. Toimijat korjaavat tuotteisiin ja toimintaan liittyvat 
puutteet yieensa ennen kuin ne nakyvat valvonnassa. Samoin valvonnan havaitsemat 
puutteet korjataan paaosin valvontaprosessin aikana, joten asian kasittelyssa harvoin 
kaytetaan kieltoja tai muita hallinnollisia pakkokeinoja. Hallinnollisia pakkokeinoja ei 
mydskaan kayteta, kun todettu puute on niin vahainen, etta pakkokeinojen kaytdile ei 
ole perustetta.

2 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Koronaepidemian vaikutus valvonnan toteutumiseen

CoVid-19 viruksen aiheuttama poikkeustilanne keskeytti tarkastustoiminnan 
maaliskuussa 2020. Naytteenotto pystyttiin kaynnistamaan uudelleen toukokuun 
puolessa valissa. Toiminnan tarkastuksista osa tehtiin etatarkastuksina ja tarvittaessa 
etatarkastuksiin liitettiin valtuutettujen tarkastajien paikan paalla tekemia 
katselmointeja. Poikkeustilanteesta huolimatta suunnitelman mukaiset 
tarkastustavoitteet toteutuivat.

Alkutuotannon toimijoiden valvonta (tilavalvonta)

Lannoitevalmisteille on asetettu erilaisia tyyppinimi- ja ryhmakohtaisia kaytdn 
rajoitteita seka varoaikoja. Lainsaadantd rajoittaa lisaksi liukoisen fosforin ja typen 
kayttdmaaria seka asettaa arseenille ja kadmiumille hehtaarikohtaiset enimmaisraja-
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arvot. Toimijoiden on pystyttava osoittamaan kirjallisesti kaytetyt ravinne- ja 
metallimaarat.

Alkutuotannon toimijoiden valvonta toteutettiin maatiloille ja kauppapuutarhoihin 
kohdistettuna ELY-keskusten tarkastajien tekemana markkinavalvontana.

Lannoitealan toimijoiden valvonta

Lannoitevalvonnan toimijarekisteriin merkittyjen valvontakohteiden lukumaara on 
kasvanut vuoden 2010 435 valvontakohteesta 753 valvontakohteeseen vuoden 2020 
lopussa (kuva 1). Paaosa toimijoista harjoittaa useampaa kuin yhta 
lannoitevalmisteisiin liittyvaa toimintaa. Valvontakohteista 618 harjoitti 
lannoitevalmisteen valmistusta, sisamarkkinatuontia 116 ja lannoitevalmisteiden 
tuontia kolmansista maista 72 toimijaa.

Valvontakohteiden lukunnaara

753
723

689670659
627617603

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kuva 1. Lannoitevalvonnan valvontakohteiden lukumaara 2010 - 2020

Markkinoille saatetuista ja valmistetuista tuotteista tehtavan lakisaateisen 
vuosittaisen ilmoituksen toimittamisaste on viimevuosina ollut hyvalla tasolla. 
Ilmoituksen on jattanyt toimittamatta noin 10 % ilmoitusvelvollisista toimijoista. 
Kerattavaa tietoa kaytetaan valvonnan suunnittelussa seka ravinteiden kayttddn ja 
ymparistdvaikutuksiin liittyvissa tilastoissa ja laskelmissa.

Vastavuoroinen tunnustamisen avulla pyritaan edistamaan sellaisten tuotteiden 
paasya markkinoille, joiden lainsaadantda ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Vuonna 
2020 tuli voimaan uusi vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus (2019/515). 
Uuden asetuksen tavoitteena on purkaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteita 
jasenmaiden valilla. Lain voimaan tulon mydta on lannoitevalvontaa tydilistaneet 
aiempaa enemman lannoitevalmisteiden vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvat 
tiedustelut ja vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva lannoitevalmisteiden
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markkinoille saattaminen on lisaantynyt. Vastavuoroisen tunnustamisen perusteella 
toimija voi hakea Ruokavirastolta ennakkolupaa saattaa lannoitevalmiste markkinoille 
Suomessa. Vuonna 2020 kasiteltiin 6 ennakkolupahakemusta, kun 2019 hakemuksia 
oli kaksi.

Tuotevalvonta (kotimainen valmistus, 
sisamarkkinakauppa, vienti ja tuonti)

markkinoille saattaminen.

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan painopisteena vuonna 2020 olivat edelleen niin 
sanotut kiertotaloustuotteet eli tuotteet, jotka ovat joko sellaisenaan 
lannoitevalmisteena kaytettavia teollisuuden sivutuotteita tai jatteita tai sisaltavat 
naita raaka-aineena tai komponenttina. Tallaisia tuoteryhmia ovat epaorgaaniset ja 
orgaaniset lannoitteet, tuhkalannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet ja 
kasvualustat. Laadullisten ominaisuuksien lisaksi valvottiin tuotteiden hygieniaa ja 
haitallisten aineiden pitoisuuksia. Lisaksi valvottiin epaorgaanisten peltolannoitteiden 
kadmiumpitoisuutta ja paaravinnepitoisuuksia. Kohdennetulla valvonnalla on pyritty 
lyhentamaan analyysitulosten valmistumisaikaa ja nain ollen saadaan parannettua 
tulosten hyddynnettavyytta.

Tarkastustavoitteet maariteltiin erikseen kotimaisen valmistuksen valvonnalle, 
markkinavalvonnalle seka maahantuonnin ja sisamarkkinakaupan tuotteille. 
Tavoitteena oli, etta naytteista noin 65 % otetaan valmistuksen valvonnassa, 30 % 
markkinavalvonnassa ja 5 % maahantuonnin ja sisamarkkinakaupan valvonnassa.

Valtuutetuille tarkastajille, jotka tekevat kohdennettua kotimaisen valmistuksen seka 
maahantuonnin 
valvontakohdekohtainen

tehdaan vuosittain 
tarkastuskayntiohjelma. 

Naytteenottokayntien tiheyden maarittamisessa huomioidaan toiminnan vaativuus ja 
laajuus seka tuotteissa tai toiminnassa aiemmin todetut saaddstenvastaisuudet ja 
epailyt saantdjen vastaisuuksista. Huomioitavia asioita olivat lisaksi 
omavalvontasuunnitelman sisaltd ja sen toteutuminen.

ja sisamarkkinakaupan valvontaa, 
naytteenotto- ja

ELY-keskusten tarkastajien tekeman markkinavalvonnan suunnitelma on laadittu 
tuoteryhmatasolla osana ELY-keskusten kanssa tehtavaa Ruokaviraston 
tulossopimusta. Markkinoilla olevien lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuutta ja 
pakkausmerkintdja valvottiin paaasiassa vahittaiskauppoihin, mutta mydstukkuihin ja 
maatiloille tehtavien tarkastusten ja naytteenottojen avulla.

Taulukossa 1 on esitetty tuotevalvonnan maaralliset toteumat vuosina 2016 - 2020. 
Naytteita otettiin vuonna 2019 yhteensa 227 kpl (tavoite 230 kpl), joten 
tuotevalvonnan maarallinen toteuma oli 99 % valvontasuunnitelmasta.
Kokonaisuudessaan tuotevalvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin. Markkinavalvonnan 
tavoitella pienennettiin vuodelle 2020 merkittavasti aiempiin vuosiin verrattuna. 
Tavoitteena oli ottaa 60 markkinavalvonnan naytetta, kun aiemmin naytteita on otettu 
noin 150 kpl. Markkinavalvonnassa tavoitteesta jaatiin hieman, kun tuonnin ja
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sisamarkkinakaupan osalta suunniteitu naytemaara puolestaan ylittyi. 
Markkinavalvonnassa lannoitevalmisteiden valvonta tehtiin Kaakkois-Suomen, Lapin, 
Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan ELY-keskuksissa.

Taulukko 1. Tuotevalvonnan maarallinen toteuma vuosilta 2015 - 2020 ja vuoden 2020 toteuma suunnitellusta 
tavoitteesta

Toteuma
Valvontanaytteet 2016 2017 2018 2019

kpl kpl kpl kpl kpl
2020

Markkinavalvonta 167 178 171 143 60 87%
Sisamarkkinakaupan ja 
tuonnin valvonta

23 19 20 13 20 182 %

Valmistuksen valvonta 131 156 160 142 147 98%
Naytteita yhteensa 321 353 351 298 227 99%
Valmistuneet naytteet/ 
analyysit

295/ 384/ 352/ 298/ 226/
1636 2334 2352 1783 1512

Hyvaksyttyjen laitosten valvonta

Ruokavirasto hyvaksyy orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset ja 
elainperaisia sivutuotelannoitteita varastoivat laitokset. Toiminnassa olevien 
hyvaksyttyjen laitosten kokonaismaara oli vuoden alussa 167. Naista 94 kasitteli joko 
ainoina raaka-aineina tai muiden raaka-aineiden lisaksi elainperaisia sivutuotteita 
(lantaa, erilliskerattya biojatetta ja LK 3 sivutuotteita) ja 73 laitosta ainoastaan muita 
kuin elainperaisia sivutuotteita (yhdyskuntajatevesilietteita, teollisuuden 
jatevesilietteita tai kasviperaisia raaka-aineita). Lisaksi elainperaisia sivutuotteita 
varastoivia varastointilaitoksia oli 10.

Valvontasuunnitelman mukainen tavoite oli tarkastaa ja kasitella kaikki ennen 2020 
saapuneet laitoshyvaksyntahakemukset ja lisaksi puolet vuonna 2020 saapuvista 
hakemuksista. Hakemuksia vuonna 2020 saapui 18 kpl, joista 10 koski uutta toimintaa 
ja 8 muutosta jo aiemmin hyvaksyttyyn toimintaan. Laitoshyvaksyntapaatdksia 
annetiin 11 ja kolmen laitoksen laitoshyvaksyntahakemuksen kasittely keskeytettiin. 
Vuoden 2020 lopussa kasittelyssa olevia hyvaksyntahakemuksia oli 13

Hyvaksyttyjen laitosten on lahetettava vuosittain omavalvontaraportti, josta kay ilmi 
omavalvonnan keskeiset tulokset. Ruokavirasto arvioi omavalvontaraportin 
vaatimusten mukaisuuden ja lahettaa toimijalle ilmoituksen asiasta. Puutteellinen 
omavalvontaraportti
tarkastustiheyteen vaikuttavaa riskiluokitusta. Vuonna 2020 noin 29 % toimijoista jatti 
sisalloltaan puutteellisen omavalvontaraportin tai raportin toimittamatta.

raportin toimittamatta jattaminen nostavatja

Hyvaksyttyjen laitosten tarkastuskohteet valittiin riskiperusteisesti. Tarkastettaviksi 
valittiin 40 laitosta. Tarkastuskohteiden valinnassa huomioitiin laitosten 
tuotantomaara, raaka-aineiden riskit, kasittelyprosessin ja omavalvonnan toimivuus, 
aiemmin havaitut puutteet seka edellisen tarkastuksen ajankohta. Pienia tai
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vahariskisia laitoksia ei tarkasteta vuosittain. Lisaksi varauduttiin tekemaan 
naytteenotto ja tarkastus noin 10 kohteelle ilmoitusvelvollisuuden laiminlydnnin tai 
muun erityisen syyn perusteella.

Hyvaksyttyjen laitosten tarkastuksissa kiinnitettiin erityisesti huomiota raaka-aineisiin, 
tuoteselosteisiin, poikkeamakirjanpitoon ja hygienisoinnin enimmaispartikkelikokoon 
12 mm, kun se on ollut laitoksen hyvaksyntavaatimuksena.

Tarkastustavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Tarkastustoiminta jouduttiin 
keskeyttamaan maaliskuussa 2020 CoVid-19 epidemian takia. Tilanteen vakiinnuttua 
tarkastustoiminta saatiin kaynnistettya uudelleen kesakuussa siten, etta osa 
tarkastuksista toteutettiin etatarkastuksina.

Taulukossa 2 on esitetty toimijoiden tarkastukset ja naihin liittyvat paatdkset vuosilta 
2017-2020.

Taulukko 2. Toimijoiden tarkastukset ja naihin liittyvat paatdkset vuosilta 2017-2020.

Luvat ja paatokset 2017 2018 2019 2020
Laitoshyvaksyntapaatdkset 6 11 9 10

Varastohyvaksyntapaatdkset 1 0 0 1
Laitoshyvaksynnan peruminen tai 

kasittelyn keskeyttaminen
9 2 3

Hyvaksytyn laitoksen tarkastuspaatdkset 43 40 47 39
Markkinoillesaattamisluvat^l 9 18 1 7

Muut toimijaan kohdistuvat paatdkset 7 1 4 3
Luvat ja paatdkset yhteensa 56 78 63 63

Tarkastukset
Laitoshyvaksyntatarkastukset 6 7 7 9

Hyvaksytyn laitoksen tarkastukset 36 37 41 31
Omavalvonta-asiakirjojen tarkastukset 158 146 149 99

Tarkastukset yhteensa 200 190 197 139
^Sisaltaa asiakirjatarkastuksen ja paatoksen

3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SAANNOSTENMUKAISUUS
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3.1 Todetut puutteet ja niiden yieisyys

Tuotevalvonta

Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnassa otetuille lannoite-erien naytteille, jotka eivat 
tayta lainsaadanndn vaatimuksia, annetaan huomautus ja lisaksi puutteen 
vakavuuden perusteella kehotus, kayton rajoitus, maarays tai kielto. 
Tuotevalvonnassa todettujen saanndstenvastaisuuksien seka annettujen kehotusten 
ja kieltojen osuus analysoiduista naytteista on esitetty taulukossa 3. Ruokavirasto 
julkaisee internetsivuilla vuosittain lakisaateisen raportin, johon sisaltyvat naytteiden 
analyysitulokset ja niiden perusteella annetut valvonnan paatdkset^.

Taulukko 3. Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnassa havaitut saanndstenvastaisuudet seka annetut 
kehotukset ja kiellot.

Toteuma (%) 
2016Todettu saannostenvastaisuus 2017 2018 2019 2020

Huomautuksen^ saaneet valvontatapahtumat^
Huomautuksen puutteesta tuoteselosteessa tai
pakkauksessa saaneet valvontatapahtumat
Erakohtainen kielto
Useampaa eraa tai toimintaa koskevat
markkinointikielto

23,4 22,1 24,7 29,5 22,2

1,7 1,3 1,7 3,0 6,2

0,7 0,5 2,3 2,2

Huomautuksen saaneiden analyysitulosten osuus 6,5 4,3 5,1 8,1 4,4

^•Huomautukset pitavat sisallaan myos kehotukset, kiellot seka muut maaraykset 

^Valvontatapahtumia 2016: 295, 2017 384, 2018 352, 2019 298 ja 2020 226

Kaikista tuotevalvontatapahtumista 22,2 %:lle (eli 50 naytteelle) annettiin joko yksi tai 
useampi huomautus, kehotus, maarays tai kielto. YIeisimmin huomautukset liittyivat 
tuoteselosteessa ilmoitettujen tietojen poikkeamiin mitatuista tuloksista. 
Huomattavaa on orgaanisten lannoitteiden ja orgaanisten kivennaislannoitteiden 
ravinnepitoisuuksien poikkeamien vahainen maara tuoteselosteessa ilmoitetusta 
arvosta verrattuna edellisen vuoden havaintoihin. Naiden lannoitteiden osalta 34 
naytteesta kahdessa fosforipitoisuus ja yhden typpipitoisuus poikkesi ilmoitetusta 
arvosta enemman kuin on sallittua, kun edellisena vuonna 54 naytteesta todettiin 
typen pitoisuuden poikkeamia 13 analyysista ja fosforin osalta 17 analyysista. 
Kasvualustojen osalta noin 30 %:ssa tutkituista naytteista typen ja fosforin pitoisuudet 
poikkesivat ilmoitetusta, joka on samaa luokkaa edellisen vuoden havaintojen kanssa. 
Tuoteselosteisiin tai pakkauksin liittyvia huomautuksia, kehotuksia tai maarayksia 
annettiin 14 valvontatapahtuman yhteydessa eli 6,2 %:lle valvontatapahtumista.

Toimija korjaa useimmiten havaitun puutteen jo valvontaprosessin aikana, jolloin 
asian kasittelyssa ei kayteta kieltoja tai muita pakkokeinoja tai puute arvioidaan niin 
vahaiseksi, ettei kiellon tai maarayksen kaytdile ole perustetta. Vuoden aikana

https://www.ruokavirasto.Fi/tietoa-meista/iulkaisut/raportit-ia-selvitvkset/
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kiellettiin viiden tuote-eran markkinoille saattaminen ja kaytto lannoitevalmisteena. 
Kiellot koskivat yhta multaeraa, jossa todettiin salmonella, yhta multaeraa ja yhta 
kompostieraa, joissa E. Coll pitoisuus ylitti sallitun pitoisuuden, yhta tuhkaeraa, jossa 
arseenipitoisuus ylitti sallitun pitoisuuden seka yhta lannoite-eraa, jonka 
ravinnepitoisuus alitti ravinteiden vahimmaisvaatimuksen.
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Lannoitealan toimijat

Toiminnan tarkastuksilla todetut saanndstenvastaisuudet ja puutteet luokitellaan 
kolmeen puuteluokkaan seuraavasti:

• Luokka 1: Merkittava puute, joka estaa laitoshyvaksynnan myontamisen tai 
edellyttaa seurantatarkastuksen. Elainten, ihmisten tai ymparistdn 
turvallisuudelle aiheutuu vaaraa.

• Luokka 2: Selkea saanndsten vastaisuus tai puute, josta ei kuitenkaan aiheudu 
valitdnta vaaraa elainten, ihmisten tai ymparistdn turvallisuudelle.

• Luokka 3: Kyseessa on Neva puute tai yksittaistapaus toiminnan ollessa 
kuitenkin paapiirteittain vaatimustenmukaista.

Tarkastuksilla voidaan antaa lisaksi toimintaan liittyvia kehitysehdotuksia. Nama eivat 
ole toimijaa velvoittavia.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten hyvaksyntamenettely on 
kaksivaiheinen. Hyvaksyntaa hakeneiden laitosten tarkastuksesta tehdaan paatds, 
johon kirjataan tarkastuksella havaitut puutteet ja niihin liittyvat vaaditut 
toimenpiteet. Laitoshyvaksynta mydnnetaan, kun vaaditut korjaavat toimenpiteet on 
toteutettu. Orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen on sallittua 
vasta sen jalkeen, kun laitokselle on mydnnetty hyvaksynta.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistaviin laitoksiin tehtiin yhteensa 42 
tarkastuskayntia. Puutteita, joiden perusteella edellytettiin toimenpiteita, todettiin 
yhteensa 89 kpl (2,1 puutetta/tarkastus). Vuonna 2019 todettiin 2,8 
puutetta/tarkastus. Tarkastuksissa todetut puutteellisuudet ja saanndsten 
vastaisuudet on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Tarkastuksissa todetut puutteet, joiden perusteella on edellytetty toimenpiteita.

YhteensaLuokka 1 Luokka 3Luokka 2

Raaka-aineet 1 2 3

Tilat ja laitteet 4 4

Henkilosto 0

HACCP 2 2

Pakkausmerkinnat 8 8

Kirjanpito

Kriittiset valvontapisteet

7 8 15

5 10 15

Omavalvonnan toteutus 3 4 7

Omavalvontasuunnitelma 

Puhdistukset ja tuholais- 
torjunta

3 18 19

4 4

89/42
tarkastustaYhteensa 0 17 60
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Vakavia luokan 1 puutteita ei todettu. Luokan 2 puutteita todettiin 17. Luokan 2 
puutteita todettiin edellisen vuoden tapaan eniten kriittisten valvontapisteisiin 
liittyen, mutta myds kirjanpitoon liittyvia puutteita todettiin enemman, kuin edellisina 
vuosina. Luokan 3 puutteet liittyivat aiempien vuosien tapaan paaasiassa 
omavalvontasuunnitelmien sisaltddn, kriittisten valvontapisteiden seka kirjanpidon 
puutteellisuuksiin. Lisaksi kirjanpitoon kiinnitettiin erityista huomiota, mika nakyy 
myds tahan liittyvien puutteiden aiempaa suurempana maarana. Huomattavaa on 
myds etta 12 tarkastuksella ei todettu lainkaan puutteita.

Taulukko 5. Todettujen puutteiden lukumaarat vuosina 2014-2020
Puutteiden lukumaara
2014 2015 2016 2017 2018 2019Puuteluokka 2020

Luokka 1 
Luokka 2 
Luokka 3

2 0 6 5 2 2 0
21 18 32 15 26 23 17
127 104 98 81 64 92 60

Puutteiden lukumaara 
yhteensa 
Tarkastukset 
Puutteiden lukumaara 
keskimaarin pertarkastus

150 122 136 107 99 117 89

48 49 56 41 39 42 42
3,1 2,5 2,4 2,6 2,5 2,8 2,1

3.2 Puutteiden analyysi

Tuotevalvonta

Lannoitevalmisteissa esiintyvat puutteet, joista voisi aiheutua riskeja turvallisuudelle, 
terveydelle tai ymparistdile, liittyvat lahinna haitallisiin aineisiin tai tuotteiden 
hygieeniseen laatuun. Mikali tuotteet sisaltavat sallittua suurempia maaria haitallisia 
aineita, riskina on viljelymaan tai ymparistdn pilaantuminen. Orgaanisista raaka- 
aineista valmistetut lannoitevalmisteet voivat sisaltaa taudinaiheuttajia, jollei niiden 
kasittely ole ollut riittava. Vaikka salmonellan esiintyminen lannoitevalmisteissa ei 
aiheuta suoraa vaaraa elintarviketurvallisuudelle, voi se aiheuttaa tuotantotilojen 
saastumista seka muodostaa riskin lannoitevalmistetta kasittelevien ihmisten 
terveydelle.

Haitallisten metallien pitoisuuksia seurattiin etupaassa tuhkalannoitteista. Lisaksi 
valvottiin epaorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumpitoisuutta. YIeisesti voidaan 
todeta, etta haitallisten metallien pitoisuudet ovat alhaisella tasolla. Yhden 
tuhkalannoitteen osalta kiellettiin sen kayttd peltoja puutarhalannoitteena

llmoitettujen ravinnepitoisuuksien ylitykset tuotteissa aiheuttavat ylimaaraista 
ravinnekuormitusta ymparistdssa ja voivat johtaa ymparistdn pilaantumiseen. 
Tarvetta suurempi ravinnekayttd kuin myds llmoitettua pienemmat 
ravinnepitoisuudet voivat aiheuttaa ongelmia ja satotappioita tuotannossa. 
Orgaanisten lannoitevalmisteiden hajoamisaste, stabiilisuus ja kypsyys vaikuttavat
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myos kasveihin esimerkiksi niin, etta epastabiilissa kompostissa kasvatetut kasvit 
voivat karsia ravinteiden puutteesta, koska ravinteet sitoutuvat mikrobibiomassaan 
eivatka vapaudu kasvien kayttddn.

Vuoden aikana tutkituissa epaorgaanisissa lannoitteissa havaittiin vahan 
laatupoikkeamia. Epaorgaanisten lannoitteiden ongelmat liittyvatyleensa mekaanisiin 
seoslannoitteisiin, joissa poikkeamia voivat aiheuttaa seka valmistusprosessi kuin 
varastoinnin aikainen lajittumien.

Orgaanisissa lannoitevalmisteissa puutteita havaittiin epaorgaanisia tuotteita 
enemman. Tahan vaikuttaa osaltaan materiaalien luonne. Orgaanisten raaka-aineiden 
ominaisuuksien vaihtelu on suurempaa kuin epaorgaanisissa materiaaleissa ja 
tuotteissa tapahtuu luonnollista muuttumista varastoinnin aikana. Esimerkiksi 
tuotteiden sisaltama typpi on helposti haihtuvaa. Orgaanisten lannoitevalmisteiden 
valmistus on tyypillisesti pienimuotoisempaa, eika toiminta ole samalla tavalla 
vakiintunutta kuin epaorgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto. On huomattavaa, 
etta lainsaadanto ei edellyta tuotteisiin merkittavan parasta ennen paivamaaraa tai 
valmistusajankohtaa. Lisaksi kompostointi- ja biokaasulaitosten toiminnan 
lahtdkohtana ovat usein paikalliset jatehuollon tarpeet, eika tuotteen lannoitekayttd 
ja -ominaisuudet ole vaittamatta toiminnan keskidssa.

Valvonnan painopisteeksi valitut teemat nakyvat myds havaittujen 
saanndstenvastaisuuksien maarissa. Pakkausmerkinnat ja olivat erityisen huomion 
kohteena vuoden 2020 valvonnassa ja noihin liittyvia puutteita todettiin 6,2 %;ssa 
otetuista naytteista, kun aiempina vuosina merkintdihin liittyvia puutteita on kirjattu 
alle 3 %:ssa naytteita.

Lannoitealan toimijat

Vuoden 2020 laitostarkastuksissa painopisteena oli toiminnan ja tuoteselosteiden 
vastaavuus seka omavalvonnassa ja aiemmilla tarkastuksilla todettujen poikkeamien 
ja niihin liittyvien korjaustoimenpiteiden toteutus ja kirjaaminen laitoksilla. 
Tarkastuksilla kiinnitettiin erityisesti huomiota raaka-aineisiin ja niissa mahdollisesti 
tapahtuneisiin muutoksiin ja sivutuoteasetuksen mukaisen hygienisointikasittelyn 12 
mm enimmaispartikkelikokovaatimuksen toteutumiseen.

Laitosvalvonnassa vakavia luokan 1 puutteita ei todettu ja luokan 2 puutteiden maara 
pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Luokan 2 puutteina on huomioitu 
myds toistuvat lievat puutteet, kun toimija ei ole korjannut aiemmin todettua puutetta 
huomautuksesta huolimatta. Luokan 3 puutteita todettiin noin 30 % edellista vuotta 
vahemman. Puutteita todettiin eniten omavalvontasuunnitelman sisalldssa, kriittisten 
valvontapisteiden seurannassa ja kirjanpidossa kuten edellisenakin vuonna. 
Kirjanpitoon kiinnitettiin tarkastuksilla erityista huomiota, mika nakyi erityisesti 
todettujen luokan 2 puutteiden aiempaa suurempana maarana.
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Huomattavaa on, etta osalla laitoksilla tilanne on hyva vuodesta toiseen, kun toisilla 
laitoksilla on tiheista tarkastuskaynneista huolimatta toistuvasti puutteita. Laitoksissa, 
joissa todetaan toistuvia puutteita, ei yieensa ole henkilda, joka ottaisi 
kokonaisvastuun toiminnasta eika todettuja puutteita tasta syysta korjata annetuissa 
maaraajoissa.

YIeisesti ottaen voidaan edelleenkin todeta, etta toimijoiden osaaminen ja 
lainsaadanndn tuntemus ovat hyvalla tasolla ja todetut puutteet korjataan paaosin 
nopeasti.

4 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE

Auditoinnit

Arviointi-ja ohjauskaynteja ei tehty.

Tarkastajien koulutus

Valtuutettujen tarkastajien koulutus jarjestettiin 5.2. 2020. ELY;jen koulutus tapahtui 
teemaelyjen yhteisena videokoulutuksena. Koulutuksista ei pyydetty erillista 
palautetta.

Ruokavirasto jarjesti tarkastustyota tekeville suunnatun etatarkastusten tekemista 
kasittelevan koulutuksen, jossa kasiteltiin seka tarkastustydn valineita ja kaytantdja 
seka etatarkastuksen lainsaadanndllisia edellytyksia.

Asiakaspalautteet

Lannoitevalvontaan kohdistuneita palautteita kirjattiin vuoden aikana kolme, Yhdessa 
kehuttiin Ruokaviraston palvelua, yhdessa ilmoitettiin ruotsinkielisilla nettisivuilla 
olleista virheellisista linkeista ja kolmannessa ilmoitettiin lomakkeella olevasta 
virheesta.

5 ENNALTAEHKAISEVAT JA KORJAAVATTOIMENPITEET

5.1 Toimijoiden saadostentuntemuksen varmistaminen

Ruokavirasto piti kuusi ravinteiden kierratysta, lannoitevalmistelainsaadanndn 
vaatimuksia ja niiden valvontaa koskevaa esitysta viraston ulkopuolisissa koulutus- tai 
seminaaritilaisuuksissa, joiden kohderyhmina olivat toimijat, muut viranomaiset tai 
opiskelijat.
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Suoraan toimijoille kohdistettuja koulutustilaisuuksia ei jarjestetty.

Toimijoiden ja myds kuluttajien saanndsten tuntemuksen varmistamisessa keskeinen 
kanava on Ruokavirasto.fi sivut ja toimijoille lahetettavat tiedotteet. Nettisivujen 
saavutettavuuteen kiinnitetiin erityista huomiota ja erillisten ohjeiden sijaan 
toiminnanharjoittajille suunnattu ohjeet tehtiin nettisivujen muodossa. Toimijoille 
lahetetiin kolme lannoitevalvonnan ja -toiminnan ajankohtaisia aiheita kasittelevaa 
infokirjetta.

Lannoitejaosto osallistui myds useisiin sidosryhmatapaamisiin, yhteistydkokouksiin ja 
tydryhmiin, joissa oli mukana toimijoita, muita viranomaisia ja tutkijoita. Toimijoiden 
kanssa pidetiin tarvittaessa myds kahdenkeskisia tapaamisia, joissa kasiteltiin 
toiminnan vaatimuksia. Merkittava keino toimijoiden ja muiden viranomaisten 
saaddstentuntemuksen varmistamiseen ovat ymparistdvaikutusten arviointeihin ja 
ymparistdiupiin liittyvat lausunnot. Vuoden aikana vastattiin noin 30 
lannoitetoimintaan liittyvaan lausuntopyyntddn. Lisaksi vuoden aikana vastattiin 
lukuisiin lannoite- ja sivutuotelainsaadanndn aihealueisiin liittyneisiin kysymyksiin, 
joita tulee niin lannoitevalvonnan sahkdisiin postilaatikkoihin, viraston nettisivujen 
kautta kuin suoraan puhelimella tai sahkd postil la viraston asiantuntijoille.

5.2 Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamistoimenpiteiden varmistaminen

Naytteista todetut saanndstenvastaisuudet, annetut huomautukset ja kiellot on 
keratty taulukkoon 3 ja toimijoiden valvonnassa todetut puutteet on keratty 
taulukkoon 5.

haitallisten
enimmaispitoisuuden ylitys johtaa lannoitevalmiste-eran kieltoon. Tuhkaerien osalta 
voi toimenpiteena olla myds kayttdkohteen muuttaminen peltokaytdsta 
metsatalouskayttddn. Ravintoaineissa tai merkinndissa todetuista puutteista seuraa 
huomautus ja mikali puute toistuu, edellytetaan toimijalta selvitys ja toimenpiteita 
asian korjaamiseksi. Tuotevalvonnassa havaittujen puutteiden korjaavia 
toimenpiteiden toteutusta seurataan toiminnanharjoittajan tekemien selvitysten 
perusteella ja tarvittaessa tehdaan seurantatarkastuksia ottamalla uusintanaytteita. 
Todetut puutteet vaikuttavat myds toimijoiden tarkastustiheyteen seuraavina 
vuosina.

Tuotevalvonnassa aineiden lainsaadanndssa annetun

Laitosvalvonnan tarkastuksien perusteella maaratyille korjaaville toimenpiteille 
asetetaan maaraaika. Vakavien puutteiden osalta korjaavat toimenpiteet tarkastetaan 
tarvittaessa seurantatarkastuksella tai dokumenttien perusteella. Lievempien 
puutteiden korjaavat toimenpiteet tarkastetaan seuraavalla suunnitelman mukaisella 
tarkastuksella. Todetut puutteet huomioidaan myds tarkastussuunnitelmaa 
laadittaessa tarkastustiheytta korottavana tekijana.
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Toimijoiden ohjauksessa ja valvonnassa painotettiin edelleen toimijan omavalvonnan 
osuutta tiedottamalla omavalvonnan merkityksesta toimijoille ja huomioimalla 
omavalvonnan puutteet valvonnan kohdistamisessa. Valvonnan havaitsemat puutteet 
korjataan paaosin valvontaprosessin aikana, eika niiden perusteella tarvitse kayttaa 
hallinnollisia pakkokeinoja, kuten kieltoja tai maarayksia. Samoin toimijat korjaavat 
omavalvonnassaan havaitut puutteet myds yieensa ennen kuin ne nakyvat 
valvonnassa.

5.3 Valvontajarjestelmaan liittyvat korjaavat toimenpiteet

Ruokavirasto panosti edelleen valtuutettujen tarkastajien, ELY-keskustarkastajien ja 
omien tarkastajiensa perehdyttamiseen seka tarkastusten koordinointiin ja 
Ruokaviraston ja tarkastajien valiseen viestintaan. Valtuutetut tarkastajat koulutettiin 
Ruokavirastossa jarjestetyssa koulutuksessa ja ELY-tarkastajien koulutus jarjestettiin 
etayhteyksilla. Koulutusaiheina oil mm. tuotevalvonnan periaatteet, lainsaadantoasiat 
ja tuotantopaikkatarkastukset

CoVid-19 epidemiasta aiheutuneiden liikkumisrajoitusten takia osa toiminnan 
tarkastuksista tehtiin etatarkastuksina. Kokemukset etatarkastuksista olivat hyvia. 
Etatarkastukset ovat ajankaytdn ja kustannusten kannalta tehokkaita. Etatarkastukset 
sopivat parhaiten kohteisiin, jossa tarkastaja tuntee valvottavan kohteen ja sen 
toiminnan. Etatarkastuksista saatujen hyvien kokemusten perusteella 
etatarkastustoiminta otetaan pysyvaksi kaytanndksi.

Laboratoriovalmiuden kehittaminen ja jarjestaminen

Ruokaviraston laboratoriossa on ollut tutkittavana vakiintuneiden 
lannoitevalmisteiden lisaksi jo useamman vuoden ajan kiertotalousmateriaaleja 
sisaltavia lannoitevalmisteita. Uudentyyppisissa tuotteissa on ollut havaittavissa eri 
lannoiteryhmiin kuuluvien materiaalien sekoittaminen toisiinsa ja teollisuuden 
sivuvirtojen hyddyntaminen lannoitevalmisteina. Valmisteet ovat olleet koti- ja 
ulkomaisia.

Biomassojen ja ravinteiden kierratys on asettanut haasteita laboratoriolle sopivien 
menetelmien valinnassa ja menetelmien soveltamisessa. Laboratoriossa on tehty 
yhteistydta lannoitevalvonnan lisaksi toimijoiden ja toisten laboratorioiden kanssa. 
Laboratorion henkiidkunta on osaavaa ja tehokasta, mutta tydn kausiluonteisuuden 
vuoksi resurssivajetta on taydennetty laboratorioalan harjoittelijoilla. Valvonnan 
maksullisten naytteiden priorisointi on parantanut maksavien asiakkaiden 
mahdollisuutta hyddyntaa tuloksia muiden naytteiden kustannuksella.

Kesalla 2019 hyvaksytty EU:n lannoiteasetus 2019/1009 on edellyttanyt laboratoriolta 
aktiivista valmistautumista tulevaisuuteen. Uusi lannoiteasetus on ns. 
kiertotalouslainsaadantd ja sen sisaltamat vaatimukset edellyttavat uusien
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laboratoriomenetelmien kehittamista. Lainsaadannon vaatimusten toteuttamiseksi 
laboratorioanalytiikan osalta on vuoden 2020 alussa hyvaksytty standardointipyyntd 
M564. Pyyntd sisaltaa standards, jotka tulee valmistaa ennen uuden lainsaadannon 
kayttdonottoa 2022. Standardeista osa on jo ollut kaytdssa Ruokaviraston 
laboratoriossa. Uusien standardien kehitystydta on tehty aktiivisesti testaamalla 
menetelmia ja osallistumalla standardien kirjoittamiseen 2020 aikana. Uusia 
standardeja on paljon ja kokouksia on ollut tiiviisti vuoden 2020 aikana ja yhteistyd 
muiden eurooppalaisten laboratorioiden kanssa jatkuu edelleen vuonna 2021. 
Standardien valmistuminen ajoittuu vuodelle 2021, kuten myds menetelmien 
laajamittainen kayttodnotto.

6 VALVONNAN RESURSSIT

lainsaadanndn
toimeenpanoon liittyvista tehtavista. Vuonna 2020 Ruokaviraston valvonta kaytti 
tahan 3,8 htv tydpanoksen. Ruokavirasto kayttaa naytteenotossa ja tarkastusten 
tekemisessa apunaan valtuutettuja tarkastajia (8 hida) seka ELY-keskustarkastajia (5 
hida). Tarkastajien resursseja kaytetaan vuosittain valtuutettujen tarkastajien osalta 
0.3-0.5 htv. ELY-keskuksille on laskettu lannoitevalvonnan tehtaviin 80 htp (noin 0,3 
htv) tydpanos. Naytteet analysoidaan Ruokaviraston laboratoriossa. Laboratorio kaytti 
noin 6,5 htv tydpanoksen lannoitevalmisteiden tutkimuksiin ja menetelmien 
yllapitoonja kehitykseen.

Ruokavirasto vastaa lannoitevalmisteiden valvontaan ja

Sisaiset ja ulkoiset kehittamistehtavat, vaativat lannoitejaoston henkildstdita 
merkittavaa tydpanosta.

7 MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN VALVONTAAN

Ruokavirasto on jo pitkaan edistanyt lannoitealan toimijan vastuunottoa tuotteiden ja 
tuotannon vaatimustenmukaisuudesta. Toimijoita on ohjattu omavalvonnan 
toteuttamisessa, valvontaa on suunnattu omavalvonnan valvontaan ja 
tarkastuskohteiden maarittelyssa on huomioitu toimijoiden omavalvonnan toteutus ja 
tulokset. Tata tydta tullaan edelleen jatkamaan.

Viranomaisnaytteiden maara on vahennetty minimitasolle. Tulosten 
hyddynnettavyyden takaamiseksi jatketaan valvonnan teemoittamista valmistuksen 
valvonnassa ja markkinavalvonnassa. Kohdennetulla valvonnalla nopeutetaan 
analyysitulosten valmistumista, kun samanaikaisesti saadaan analysoitavaksi 
useampia saman tyyppisia naytteita ja parannetaan myds kustannustehokkuutta.

Valvonnan tehokkuutta ja reaktiivisuutta kehitetaan tuotevalvonnan havaintojen 
paremmalla kaytdila valmistuksen valvonnan kohdentamisessa seka vastaavasti 
tuotevalvonnan kohdentamisessa hyddynnetaan laitosten valvonnassa saatuja tietoja.
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Kaynnissa olevilla sahkbisten asioinnin kehittamishankkeilla pystytaan parantamaan 
asiakkaiden palvelua ja tehostamaan omaa toimintaa. Ruokaviraston sahkbisen 
asiointipalvelun Toukon kehittamista jatketaan. Asiointijarjestelmassa toimija voi 
tehda tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset seka saa asioita koskevat paatbkset ja 
muut asiakirjat. Mybs toimijoiden raportointia kehitetaan. Toimijoiden vuosi- 
ilmoitusten kasittelyyn ja omavalvonnan raportointiin on luotu sahkbiset toiminnot ja 
naiden kehittamista jatketaan.

Kansalaisten ja yritysten tietoisuus terveyteen, ymparistbn tilaan ja ilmaston 
muutokseen vaikuttavista asioista on kasvanut. Saman aikaisesti tarve erilaisten 
kierratysravinteiden, jatteiden ja sivutuotteiden hybdyntamiseen lannoitevalmisteena 
tai lannoitevalmisteen raaka-aineena on lisaantynyt. Nama muutokset nakyvat seka 
uudenlaisina markkinoille tulevina tuotteina, uusina tai aiemmin tunnistamattomina 
riskeina etta lainsaadannbn uusina vaatimuksina tuotteille, toiminnalle etta 
valvonnalle. Nama muutokset vaikuttavat niin valvonnan toimintatapoihin kuin 
valvonnan kohdentamisen.

Uusi EU:n lannoiteasetus koskee kaiken tyyppisia lannoitevalmisteita ja muuttaa 
valvontaa markkinavalvontapainotteiseksi. Asetuksen soveltaminen alkaa 
heinakuussa 2022. EU-lannoiteasetuksen rinnalle jaa voimaan myos kansallinen 
lainsaadantb, jonka uudistaminen on meneillaan. Kansallisen lainsaadannbn 
valmistelu ja sen seka EU:n lannoitevalmisteasetuksen toimeenpano tulevat 
vaatimaan lahivuosina merkittavia resursseja lannoitevalvonnalta.

Kansallisen lannoitelain uudistuksessa on tulossa eraita valvonnan jarjestamiseen 
vaikuttavia muutoksia. Jatkossa laitoshyvaksyntavelvoite ei koskisi kaikkia orgaanisten 
lannoitevalmisteiden valmistajia. Lakiin on tulossa mybs etakaupan valvontaa ja 
petoksellisen toiminnan valvontaa helpottavia muutoksia. Nama muutokset 
vaikuttavat valvonnan kohdentamiseen vuodesta 2022 eteenpain. Lisaksi 
tyyppinimista
lannoitevalmisteiden markkinoille paasya. Jatkossa ei Ruokavirasto enaa yllapitaisi 
tyyppinimiluetteloa hyvaksymalla uusia tyyppinimia.

luopumalla tavoitteena edistaa uudentyyppistenon
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