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Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 1-2020 
 
Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta lannoitevalvonnan toiminta jatkuu mahdolli-
simman normaalisti. Ruokavirasto on ohjeistanut, että poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämät-
tömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Tämä tarkoittaa, että olemme keskeyttäneet toistaiseksi tarkastus-
käynnit ja valvontasuunnitelman mukaisen näytteenoton. Toiminnan kannalta välttämättömät luvat, kuten 
maahantuontiin ja markkinoille saattamiseen liittyvät luvat, hoidetaan asiakirjatarkastuksin ja käyttämällä 
etäyhteyksiä. Ruokaviraston laboratorio palvelee asiakkaitaan myös poikkeusoloissa ja kaikki laborato-
riopalvelut ovat saatavilla. Lisätietoa koronavirukseen liittyen löytyy Ruokaviraston nettisivulta 
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/ 
  
Sähköiseen asiointipalveluun Toukoon uusia ominaisuuksia  
Sähköiseen asiointipalveluun Toukoon on tulossa keväällä uutena toimintona automaattiset sähköposti-
ilmoitukset. Ilmoitusasetuksiin voi määrittää sähköpostiosoitteet, jonne palvelu lähettää viestin, kun uusia 
raportteja on katseltavissa. Järjestelmään on tulossa lähiaikoina myös mahdollisuus vastaanottaa lannoite-
valvonnan asiakirjat sähköisen asiointipalvelun kautta ainoana vaihtoehtona. Ruokavirasto tiedottaa uusista 
ominaisuuksista ja niiden käyttöön liittyvistä ohjeista lannoitevalvonnan nettisivuilla https://www.ruokavi-
rasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/ heti käyttöönoton jälkeen. 
  
Asiakirjojen allekirjoitukset 
Lannoitevalvonnan päätösasiakirjojen manuaalisista allekirjoituksista ja leimaamisista on pääasiassa luo-
vuttu. Asiakirjat hyväksytään ja allekirjoitetaan joko sähköisesti tai koneellisesti riippuen asiakirjan käsitte-
lyyn käytetystä tietojärjestelmästä. Tämä koskee myös EU:n ulkopuolelta tuotavien lannoitevalmisteiden ja 
niiden raaka-aineiden ennakkoilmoituksista kirjoitettavia maahantuontipäätöksiä. 
 
Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti 31.3. menneessä 
Hyväksyttyjen laitosten on toimitettava omavalvontaraportti maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli ette ole 
toimittaneet raporttia, pyydämme toimittamaan se mahdollisimman pikaisesti. Omavalvontaraportin koos-
tamista helpottamaan Ruokavirasto on laatinut valmiin raportointipohjan. Linkki on lähetetty joulukuussa 
sähköpostitse hyväksyttyjen laitosten yhteyshenkilöille. Mikäli ette ole saaneet linkkiä raportointipohjaan, 
voitte pyytää uuden linkin sähköpostilla lannoitevalvonta@ruokavirasto.fi  
 
Tuoteselosteet 
Ruokavirasto muistuttaa lannoitevalmisteiden markkinoijia, että lannoitevalmisteiden tuoteselosteet on 
hyvä tarkistaa ja laittaa kuntoon ennen kevään ja kesän myyntikautta. Tuoteseloste on annettava tuotteen 
ostajalle myös irtotavarana myytävien tuotteiden mukana. Tietoa lannoitevalmisteiden pakkausmerkin-
nöistä ja tuoteselosteista löytyy lannoitevalvonnan nettisivulta https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu-
-ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/laatuvaatimukset/pakkausmerkinnat/ 
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