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Hyvä vastaanottaja, 
tässä luomuinfossa tiedotetaan 
 
 

1. Kirjanpito luomuvalvonnan painopisteenä vuosina 2020-2022 
2. Luomutodistus ja Ruokaviraston arvio tarkastuksesta sähköpostilla  
3. Muistettavaa vuosittaiselle tarkastukselle 
4. Toimistolla jatkettavat tarkastukset ovat maksullisia 
5. Luomutuotteiden vienti Etelä-Koreaan vaatii sertifikaattinumeron tuotteiden pakkausmerkintöihin 
6. Toimeenpanoasetuksen 889/2008 liitteen VIII muutokset  
7. Luomuvalvonnan yhteystiedot 

 
 

1. Kirjanpito luomuvalvonnan painopisteenä vuosina 2020-2022  
 
Elintarvikepetokset ovat lisääntyneet. Toimiva ja selkeä kirjanpito ennalta ehkäisee toimijaa joutumasta petok-
sen uhriksi. Tämän vuoksi vuositarkastuksella vuonna 2020 keskitytään toimijoiden luomukirjanpitoon, sen 
suunnitteluun sekä siitä saatavaan hyötyyn tuotteiden luomuisuuden varmistamisessa. Tarkastajat katsovat 
erityisesti toimijan luomusuunnitelmaa ja arvioivat onko kirjanpito suunniteltu riittävän hyvin ja selkeästi. Ruo-
kavirasto on koonnut esitteen luomukirjanpidosta, jota kannattaa hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja kehi-
tystyössä.  
 
  

2. Luomutodistus ja Ruokaviraston arvio tarkastuksesta sähköpostilla  
 
Vuoden 2020 alusta Ruokaviraston luomuelintarvikevalvonta lähettää luomutodistuksen ja Ruokaviraston ar-
vion tarkastuksesta sähköpostitse. Nämä asiakirjat lähetetään yrityksen luomuyhteyshenkilölle, jonka toimija 
on nimennyt luomutarkastuksella tai lähettänyt siitä erikseen tiedon Ruokavirastoon sähköpostitse.  
 
Muista: Ruokaviraston nettisivulta löytyy hakupalvelu, josta saat kätevästi ajantasaiset luomutodistukset itsel-
lesi.  
 
 

3. Muistettavaa vuosittaiselle tarkastukselle 
 
Vuoden 2020 luomutarkastuksella Ruokavirasto pyytää, että toimijat varautuvat esittämään luomutarkastajalle 
edellisen vuoden tarkastuksen yhteenvedon ja tähän liittyvä Ruokaviraston lähettämän ilmoituksen. Tämä no-
peuttaa tarkastajan työtä luomutarkastuksella. Valitettavasti Ruokaviraston uusi sähköinen tarkastuslomake ei 
vielä tuota luomutarkastajalle näitä tietoja. 
  

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomutoimijan_kirjanpito_fi.pdf
https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/
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4. Toimistolla jatkettavat tarkastukset ovat maksullisia 
 
Mikäli toimija ei pysty varsinaisella luomutarkastuksella osoittamaan kaikkia tarkastajan pyytämiä tietoja, Ruo-
kavirasto jatkaa tarvittaessa tarkastusta toimistolla. Toimistotarkastuksen hinta on 140 € / tunti.  
 
 

5. Luomutuotteiden vienti Etelä-Koreaan vaatii sertifikaattinumeron tuotteiden pakkausmerkintöihin 
 
Luomutuotteiden vienti Etelä-Koreaan edellyttää, että vientierän mukana on NAQS vientitodistus. Tämän to-
distuksen sisältö on muuttunut vuoden 2020 alusta. Lomakkeeseen on lisätty uutena kohta 3. ”certification 
number”. Tähän kohtaan kirjoitetaan Ruokaviraston tunnusnumero (FI-EKO-201) sekä viejäyrityksen voi-
massa olevan englanninkielisen luomutodistuksen numero, joka löytyy luomutodistuksenne kohdasta 1.  
document number (suluissa oleva numerosarja). Jokaisella luomutodistuksella on oma numeronsa. 
Sertifikaattinumero (certification number) on siis muotoa: FI-EKO-201 + xxxx/04.02.08.02/2019 
 
Etelä-Korea edellyttää, että tämä uusi sertifikaattinumero (certification number) löytyy myös vientituotteiden 
pakkausmerkinnöistä. Ilman tätä merkintää tuotteiden tullaus ei onnistu kohdemaassa. 
 
Saamamme tiedon mukaan tämä vaatimus on väliaikainen ja se on voimassa vuoden 2020. 
 
 

6. Toimeenpanoasetuksen 889/2008 liitteen VIII muutokset 
 

Komissio on päivittänyt luomuelintarvikkeissa sallittujen lisäaineiden liitettä mm. seuraavasti (tummennetuin 
osin): 
  

- E322 Lesitiinit: Eläinperäisten elintarvikkeiden osalta: Maitotuotteet. Ainoastaan jos peräisin luon-
nonmukaisesta tuotannosta. Sovelletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. Siihen asti ainoastaan, jos 
peräisin luonnonmukaisesta raaka-aineesta. 

 
- E 410* Johanneksenleipäpuujauhe: Ainoastaan jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta. So-

velletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. 
 

- E 412* Guarkumi: Ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta. Sovelletaan 1. tam-
mikuuta 2022 alkaen.  

 
- E 414* Arabikumi: Ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta. Sovelletaan 1. tam-

mikuuta 2022 alkaen. 
 

- UUSI: E 417 Tarakumijauhe, Sakeuttamisaine: Ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisesta tuo-
tannosta. Sovelletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. 

 
- E 418 Gellaanikumi Ainoastaan asyylipitoisuudeltaan korkea muoto. Ainoastaan, jos peräisin luon-

nonmukaisesta tuotannosta. Sovelletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. 
 

- E 422 Glyseroli Ainoastaan kasviperäinen. Ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisesta tuotan-
nosta. Sovelletaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. Kasviuutteisiin, aromeihin, geelikapseleiden kos-
teudensäilyttäjäksi ja tablettien päällysteeksi 
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- TÄSMENNNÖS: E 553b Talkki: Eläinperäisten elintarvikkeiden osalta: makkaroiden pintakäsitte-

lyyn 
 

- TÄSMENNÖS: E 903 Karnaubavaha: Makeistuotteiden kiillotusaineena. Suojamenetelmänä hedel-
mien pakollisessa käsittelyssä äärimmäisellä kylmällä, jota käytetään karanteenitoimenpiteenä 
haitallisten organismien torjumiseksi (komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2017/1279) (1) 
Ainoastaan jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta. Sovelletaan 1. tammikuuta 2022 al-
kaen. Siihen asti ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisesta raaka-aineesta. 

 
 
Toimeenpanoasetus 889/2008  
  
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2164&qid=1582880436543&from=FI

