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Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 2-2021 
 
Uusi lannoitelaki lausunnolla 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien la-
kienmuuttamisesta viimeistään pe 21.1.2022. Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät maa- ja met-
sätalousministeriön kotisivulta http://mmm.fi/lausunnolla 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.7.2022, samaan aikaan kun EU:n uuden lannoitevalmiste-
asetuksen soveltaminen alkaa. 

Salatut sähköpostit 
Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Voit lähettää salassa 
pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Salassa pidet-
täviä tai arkaluontoisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnukset, terveydentilatiedot, taloudellista 
asemaa koskevat tiedot sekä liike- ja ammattisalaisuudet. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja 
liitetiedostoja. 
 
Lisätietoa turvaviesti-palvelusta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/turvaviesti-
palvelu/  
 
Traces NT-järjestelmään siirtyminen 
Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa on uusi Traces NT-järjestelmä otettu 
käyttöön 6.12.2021. Vanha Traces Classic on käytössä vuoden 2021 loppuun asti. Kaupalliset asia-
kirjat laaditaan edelleen DOCOM-osioon. Järjestelmävaihdoksen myötä kaupalliseen asiakirjaan ei 
pitäisi tulla muutoksia.  

Ruokavirasto on pyrkinyt viemään sisämarkkinakauppaa sivutuotteilla käyvien toimijoiden tietoja 
valmiiksi Traces NT-järjestelmään. Toimijoiden tulee kuitenkin itse hakea järjestelmään tunnukset 
ja kytkeä tunnuksensa järjestelmässä oleviin toimijan tietoihin. 

Lisätietoja Traces-järjestelmän käytöstä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elainala/elaimista-
saatavat-sivutuotteet/elaimista-saatavien-sivutuotteiden-sisamarkkinakauppa-tuonti-ja-vienti/  

Vuosi-ilmoitus  
Ilmoitus vuoden 2021 toiminnasta on lähettävä Ruokavirastoon 31.1.2021 mennessä. Tietojen 
siirto valvonnan tietojärjestelmään on automatisoitu, joten on erittäin tärkeää käyttää oikeaa lo-
maketta ja täyttää kaikki pyydetyt tiedot ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä, vaikka vuonna 
2021 ei ole ollut ilmoitettavaa valmistusta tai tuontia. Tällöin ilmoituksen voi antaa pelkällä sähkö-
postiviestillä ilman lomaketta. Ilmoituksen antamatta jättäminen nostaa toimijan tarkastustihey-
teen vaikuttavaa riskiluokitusta.  
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Vuosi-ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse Excel-tiedostona osoitteeseen lannoite.il-
moitukset(at)ruokavirasto.fi. Vuosi-ilmoituslomakkeet ovat saatavilla tammikuun 2022 alkupäi-
vinä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoite-
valmisteet/.   
 
Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti  
Hyväksyttyjen orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten on toimitettava omavalvonta-
raportti kalenterivuosittain Ruokavirastoon. Omavalvontaraportti tehdään sähköisesti Ruokaviras-
ton laatimalle lomakkeelle. Linkki raportointilomakkeelle lähetetään sähköpostitse hyväksyttyjen 
laitosten yhteyshenkilöille tammikuussa. Linkki on mahdollista toimittaa eteenpäin ja se toimii 
useamman kerran, jotta raportointi on mahdollista tehdä jokaisen laitoksen osalta erikseen. Oma-
valvontaraportti on toimitettava viimeistään 31.3.2022. Raportti voidaan poikkeustapauksissa toi-
mittaa myös sähköpostilla osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi tai postitse osoit-
teeseen Ruokavirasto, kasvien tuonti- ja lannoitejaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO. 
 
Ruokavirasto on tehnyt uudelleenjärjestelyjä organisaatiorakenteessa  
Lannoitevalvonta on marraskuun alussa siirtynyt uuteen kasvinterveys- ja lannoiteyksikköön ja on 
nyt osa kasvien tuonti- ja lannoitejaostoa. Muutoksella ei ole vaikutuksia lannoitteiden valvontaa 
tekeviin henkilöihin tai tehtäviimme. Meidät tavoittaa edelleen sähköpostilla osoitteista lannoite-
valvonta(at)ruokavirasto.fi ja lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi ja puhelimella täältä löytyvistä 
numeroista: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/val-
vonta/yhteystiedot/  
 

 

Ruokaviraston lannoitevalvonta toivottaa kaikille toimijoille ja  

yhteistyötahoille rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta! 

 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/valvonta/yhteystiedot/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/valvonta/yhteystiedot/

