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kasvintuotannon osasto Pvm/Datum/Date  

lannoitejaosto 17.1.2019  

 
Ruokavirasto aloitti 1.1.2019 

 
Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa 
Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella. Ruokaviraston toi-
minta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla. Ruokaviras-
ton pääjohtajana toimii Antti-Jussi Oikarinen.  
 
Lannoitejaoston toimipiste sijaitsee Helsingin Viikissä, käyntiosoitteessa Mustialankatu 3. Postia Viikin 
toimipisteeseen voi lähettää osoitteella PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO. Henkilöstön sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi. Viraston internetsivut löytyvät osoitteesta www.ruoka-
virasto.fi, josta lannoitteiden sisältökokonaisuus löytyy yritykset -osiosta: https://www.ruokavi-
rasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/  

 
Sähköinen asiointijärjestelmä Touko 

Touko on Ruokaviraston uusi sähköinen asiointipalvelu, joka otetaan käyttöön alkuvuoden 2019 aikana. 
Asiointijärjestelmässä näet mm. valvonnan päätökset, ilmoitukset ja tarkastuskertomukset. Palvelussa 
voit myös tehdä toiminnan aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset. Dokumentit on viety järjestelmään 
lokakuun 2018 puolivälistä alkaen, tätä vanhempia asiakirjoja palveluun ei siirretä. Toukoon kirjaudu-
taan yrityksen valtuutettuna edustajana suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Ohjeet Touko-asiointipalve-
luun kirjautumiseen ja käyttöön lähetetään palvelun käyttöönoton yhteydessä. 

EU:n lannoitevalmisteasetuksen tilanne 
 
EU:n lannoitevalmisteasetuksen valmistelu on edennyt loppuvuoden 2018 aikana ja neuvoteltu kompro-
missiesitys hyväksyttiin Coreper I:n eli jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaisten käsittelyssä joulukuun 
kokouksessa. Asetus etenee seuraavaksi neuvoston hyväksyttäväksi alkuvuoden 2019 aikana. Asetuksen 
siirtymäaika on kolme vuotta sen hyväksymisestä. Asetuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen hy-
väksymisen jälkeen.  
 
Vuoden 2018 vuosi-ilmoitus 
 
Vuoden 2018 vuosi‐ilmoitus on toimitettava 31.1.2019 mennessä. Vuosi-ilmoitus on tehtävä myös sil-
loin, kun toiminta on loppunut kyseisen vuoden aikana tai valmistusta tai tuontia ei ole ollut kyseisen 
vuoden aikana. Hyväksyttyjen orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten on toimitettava oma-
valvontaraportti maaliskuun loppuun mennessä. Omavalvontaraportin voi toimittaa myös vuosi-ilmoi-
tuksen yhteydessä. Vuosi-ilmoituslomakkeet löytyvät osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/vuosi-ilmoituslomakkeet 

http://www.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/

