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Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 1-2022 

1. Ajankohtaista lannoitelain uudistuksesta 

Uuden lannoitelain valmistelu jatkuu Maa- ja metsätalousministeriössä. Hallituksen esitys lannoi-
telaiksi on annettu Eduskunnalle 24.3.2022. Lakihankkeesta tietoa löytyy MMM:n hankesivulta 
https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM072:00/2020. Ruokavirasto päivittää kevään aikana tietoa 
lakiuudistuksen etenemisestä ja sisällöstä nettisivulle https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--
ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/. Lain on tarkoitus tulla voimaan 16.7.2022 saman aikaisesti, kun 
uuden EU lannoiteasetuksen soveltaminen alkaa. 

Kansallisen lannoitelain siirtymäkausi 31.12.2024 saakka 
Valmisteltavana olevaan uuteen lannoitelakiin on esitetty siirtymäsäännöksiä, joilla halutaan taata 
mahdollisimman sujuva siirtymä uuden lain piiriin. Nykyisen lainsäädännön mukaisia kansallisen 
tyyppinimiluettelon ja EY-lannoitetyyppiin kuuluvien tuotteita voi lakiesityksen mukaan valmistaa 
31.12.2023 saakka ja niitä voi saattaa markkinoille vuoden 2024 loppuun saakka. Uusi EU:n lannoi-
teasetus puolestaan sallii ennen 16.7.2022 valmistettujen EY-lannoitteiden markkinoille saattami-
sen niin kauan kun tuotteita on valmistajan varastossa. 16.7.2022 jälkeen ei siis voi enää valmistaa 
EU-lannoitevalmisteena markkinoitavia tuotteita, mutta samoja tuotteita voi valmistaa ja tuoda 
Suomen markkinoille kansallisina lannoitevalmisteina. 

Niiden hyväksyttyjen laitosten, jotka valmistavat muita kuin eläinperäisiä tuotteita, laitoshyväk-
syntä on voimassa 31.12.2023 saakka, vaikka laitoshyväksyntävelvoite näiltä laitoksilta poistuu uu-
den lain voimaantullessa. Tällä annetaan laitoksille aikaa järjestää toiminta, mikäli tämänhetkinen 
toiminta ei täytä tulevan lainsäädännön vaatimuksia. Laitokset, jotka käsittelevät eläimistä saata-
via sivutuotteita, ovat edelleen sivuoteasetuksen mukaisen hyväksynnän piirissä, eikä lakimuutok-
sella ole vaikutusta eläinperäisten tuotteiden käsittelyn vaatimuksiin.  

Uudistuva lainsäädäntö tuo muutoksia vuosi-ilmoituksiin 
Lannoitevalmisteiden valmistajia, jakelijoita ja maahantuojia koskeva vuosi-ilmoitusvelvoite on kir-
jattu myös uuteen lannoitelakiin. Vuosi-ilmoituksella tullaan jatkossa keräämään nykyistä ilmoi-
tusta vastaavien tietojen lisäksi tiedot valmisteiden ravinnesisällöstä. Ravinnetietoja kerätään 
typpi- ja fosforitaseindikaattorin laskentaa, kansallista kasvihuonekaasuinventaariota sekä ammo-
niakin päästöinventaariota varten. Tietoja voidaan hyödyntää myös komissiolle toimitettavien ym-
päristön ja erityisesti maaperän tilan seurantaan liittyvien tietojen kokoamisessa. Uuden lain mu-
kaiset tiedot tulevat ilmoitettavaksi ensimmäisen kerran kuluvalta vuodelta 2022.  

Vuosi-ilmoituksen antamiseen on suunnitteilla lomake sähköiseen asiointipalveluun Toukoon. 
Suunnitelman mukaan osa annetuista tiedoista tulisi lomakkeelle valmiina edellisen vuoden ilmoi-
tuksen perusteella. Esitäytön on tarkoitus helpottaa ilmoituksen antamista. Toteutuksessa pyri-
tään huomioimaan erilaiset tarpeet esimerkiksi isot tietomäärät joidenkin ilmoitusten kohdalla.  

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM072:00/2020
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2. Maanparannusaineiden kypsyys 

Ruokavirasto muistuttaa, että markkinoille saatettavilta orgaanisilta maanparannusaineilta vaadi-
taan kypsyyden varmistamista. Kypsyyttä on seurattava omavalvonnassa säännöllisesti. Kypsyys 
varmistetaan laboratoriossa tehtävällä hiilidioksidin tuottotestillä. Kypsyyttä koskevat vaatimukset 
on annettu tyyppinimille maanparannuskomposti, tuorekomposti, kasvijätekomposti, hapotettu- 
ja stabiloitu puhdistamoliete, parannettu kuituliete ja vanhennettu puhdistamoliete. Myös lanta-
seoksen kypsyys on varmistettava, mikäli se myydään pakattuna. Lisäksi on huomioitava, että kas-
vualustan valmistuksessa on sallittua käyttää ainoastaan sellaista maanparannuskompostia, jossa 
hiilidioksidin tuotto on alle 3 mg CO2-C/g VS/vrk ja juurenpituus indeksi yli 80 % sekä nitraattitypen 
ja ammoniumtypen suhde yli 1.  

3. Tuotteista on annettava ajantasaiset tuotetiedot 

Lannoitevalmisteen ostajalle ja käyttäjälle on aina myynnin tai luovutuksen yhteydessä annettava 

tuoteseloste. Pakatuissa tuotteissa tuoteselostetiedot on kiinnitettävä pakkaukseen. Irtotavaran 

tuoteseloste voidaan liittää tuotteen mukana seuraaviin asiakirjoihin. 

Tuoteselostetiedot ovat tärkeitä tuotteen käyttömäärien ja käyttökohteiden suunnittelussa. Vilje-

lijä tarvitsee ajantasaiset tiedot käyttämistään lannoitevalmisteista myös tukivalvontoja varten. 

Vastuu vaatimusten mukaisten tuotetietojen luovuttamisesta on lannoitevalmisteen markkinoille 

saattajalla. Toimijan on huolehdittava, että tuoteselosteen tiedot ovat ajantasaiset ja tyyppinimen 

vaatimusten mukaiset. Luokan 2 lihaluujauhoa tai luokan 3 käsiteltyä eläinvalkuaista sisältäviä 

tuotteita koskevat varoajat ja jätevesilietepohjaisia tuotteita koskevat käyttörajoitukset on ilmoi-

tettava tuoteselosteessa.  

Tuoteseloste- ja pakkausmerkintäohjeita Ruokaviraston sivulta https://www.ruokavirasto.fi/tie-
toa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/   

4. Ruokaviraston palveluista perittävät maksut 

Ruokaviraston julkisoikeudellisia maksuja koskeva Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
1193/2021 on astunut voimaan 1.1.2022. Asetus on voimassa 31.12.2023 asti. Lannoitevalvonnan 
maksuihin on tullut 0,5 % yleiskorotus. Muita muutoksia lannoitevalvonnan maksuihin ei ole tullut.  
Uutta hinnastoa sovelletaan 1.1.2022 jälkeen vireille tulleiden asioiden yhteydessä. Hinnasto löy-
tyy Ruokaviraston nettisivulta: https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=kasvit  
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5. Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti  

Hyväksyttyjen orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten on toimitettava omavalvonta-
raportti kalenterivuosittain Ruokavirastoon. Omavalvontaraportti tehdään sähköisesti Ruokaviras-
ton laatimalle lomakkeelle. Linkki raportointilomakkeelle on lähetetty sähköpostitse hyväksyttyjen 
laitosten yhteyshenkilöille 28.1.2022. Linkki on mahdollista toimittaa eteenpäin ja se toimii useam-
man kerran, jotta raportointi on mahdollista tehdä jokaisen laitoksen osalta erikseen. Raportti voi-
daan poikkeustapauksissa toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(at)ruo-
kavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Ruokavirasto, kasvien tuonti- ja lannoitejaosto, PL 200, 00027 
RUOKAVIRASTO. 

6. Lannoitealan toimijat -luettelon julkaisutapa muuttunut 

Lannoitealan toimijat -luettelon julkaisutapaa on muuttunut. Ajantasainen, päivittäin päivittyvä 
luettelo on Ruokaviraston Avoin tieto -portaalissa https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/toimi-
jat.  Luettelossa on monipuoliset haku- ja suodatustoiminnot. Luettelosta toimijoita voi hakea mm. 
yrityksen nimen, rekisteriin merkittyjen toimintojen ja yrityksen sijainnin (postitoimipaikan) mu-
kaan. Luettelon voi myös ladata Excel-tiedostona. Samassa palvelussa on myös rehualan toimijoi-
den luettelo. 

https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/toimijat

