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Lannoitevalvonnan infokirje toimijoille 2-2022 

1. Ajankohtaista lannoitelain uudistuksesta 

Uusi lannoitelaki on hyväksytty 
Uusi lannoitelaki 711/2022 on hyväksytty presidentin esittelyssä 8.7. Lakia sovelletaan 16.7. alkaen. Laki 
löytyy ruokaviraston nettisivulta täältä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lan-
noitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/lainsaadanto/. 

MMM asetusvalmistelusta 
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lannoitelain nojalla annettavia asetuksia. Asetusten valmis-
telu jatkuu vielä syksyllä. Ministeriö on 7.7. julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston 
asetukseksi fosforin käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Lau-
suntopyyntö löytyy MMM:n nettisivulta https://mmm.fi/lausunnolla.  

2. EU lannoiteasetuksen soveltaminen alkaa 16.7. 

CE-merkittyjen tuotteiden markkinoille saattaminen 
Uuden EU lannoitevalmisteasetuksen mukaisia CE merkittyjä lannoitevalmisteita voi saattaa markki-
noille 16.7 alkaen.  

Ennen CE-merkinnän käyttämistä valmistajan täytyy 

• varmistaa, että tuote on kaikkien sitä koskevien EU-vaatimusten mukainen 
• selvittää, voiko se itse arvioida tuotteen vaatimustenmukaisuuden vai täytyykö arviointi teet-
tää erikseen nk. ilmoitetussa laitoksessa 
• laatia tuotteesta tekninen eritelmä, josta käy ilmi tuotteen vaatimustenmukaisuus; teknisille 
asiakirjoille on omat vaatimuksensa 
• laatia ja allekirjoittaa EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

Lisätietoja teknisistä asiakirjoista ja EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta Euroopan unionin viralli-
silta nettisivuilta. https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/techni-
cal-documentation-conformity/index_fi.htm.  

CE-merkinnän kiinnittää valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja. Merkintää ei myönnä mikään 
viranomainen tai muu kolmas taho. CE-merkinnällä varustetuista tuotteista on kuitenkin pyydettäessä 
toimitettava kansallisille viranomaisille kaikki merkintää koskevat tiedot ja asiakirjat. 

Rekisterissä olevin toimijoiden on ilmoitettava CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistuksesta, 
maahantuonnista tai jakelusta Ruokavirastoon toiminnan muutosilmoituslomakkeella. Ilmoituksessa 
tulee kertoa tuotteiden toiminnallinen tuoteluokka. Ilmoituslomakkeet päivitetään kesän aikana ja Tou-
kojärjestelmään lainsäädännön edellyttämät päivitykset tulevat syksyllä 2022. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/lainsaadanto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/lainsaadanto/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmmm.fi%2Flausunnolla&data=05%7C01%7Colli.venelampi%40ruokavirasto.fi%7Cbfbc0d47db984494543708da600f42f0%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C637927915914788099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u2Prx9W%2Fp%2FWw1sU6tplbr%2F1fBYy49rLftsoODurvtJI%3D&reserved=0
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_fi.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_fi.htm
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Komissio julkaissut päivitetyn FAQ oppaan 
Euroopan Komissio on 30.6. julkaissut päivitetyn usein kysyttyjä kysymyksiä -oppaan EU lannoiteasetuk-
sesta. Englanninkielinen opas löytyy Komission sivuilta täältä: https://ec.europa.eu/docsroom/docu-
ments/50655.  

Komissio pyytää ehdotuksia lannoitevalmisteasetuksen kehittämiseksi 
Euroopan komission GROW-lannoitevalmistetyöryhmä on käynnistänyt EU survey -kyselyn EU:n lannoi-
tevalmisteita koskevan asetuksen (EU) 2019/1009 mahdollisesta tulevasta kehittämisestä. Kyselyn tar-
koituksena on kerätä ehdotuksia, jotta asetuksen liitteitä voitaisiin sovittaa tekniikan kehitykseen. Kan-
sallisia viranomaisia sekä kaikkia asiasta kiinnostuneita sidosryhmiä (toimialajärjestöjä, taloudellisia toi-
mijoita jne.) pyydetään täyttämään kysely. 

Pääset kyselyyn tästä:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/possible_future_development_of_the_FPR  

3. Lannoitevalvonnan raportti 2021 julkaistu 

Lannoitevalvonnan raportti vuoden 2021 valvonnan tuloksista sekä raportti tuotevalvonnasta ovat val-
mistuneet ja löytyvät Ruokaviraston nettisivulta.  

• Valvontaraportti:https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/elintar-
viketurvallisuuden-varmistaminen/arviointi-ja-raportit/sektorikohtaiset-valvontaraportit-
2021/   

• Tuotevalvonnan raportti: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/julkaisut/raportit-ja-
selvitykset/  

 
Valvontatulosten perusteella Suomessa valmistetut ja markkinoille saatetut lannoitteet, maanparan-
nusaineet ja muut lannoitevalmisteet täyttävät pääosin lainsäädännössä niiden turvallisuudelle ja laa-
dulle asetetut vaatimukset eikä erityisiä ongelmia ole esiintynyt.  

Tuotteiden valvonnassa havaitut vakavat puutteet ovat pysyneet vähäisellä tasolla. Valvontanäytteiden 
perusteella tehtyjä kieltopäätöksiä annettiin viidelle näytteelle. Tuotevalvonnassa havaittiin kuitenkin 
aiempaa enemmän poikkeamia. Tuotevalvonnassa painotettiin Suomen ulkopuolella valmistettuja uu-
sia markkinoille tulleita tuotteita ja toimijoita, joita ei ole aiemmin valvottu sekä kiinnitettiin erityistä 
huomiota pakkausmerkintöihin.   

Valmistuksen valvonta on painottunut hyväksyttyjen laitosten valvontaan. Todetuissa puutteissa koros-
tuu toiminnan muutoksista johtuvat puutteet, kuten raaka-ainemuutoksista johtuvien vaatimusten 
huomioimattomuus ja omavalvonnan toteutuksen puutteet. Suurten ammattimaisesti toimivien ja taa-
jempaan valvottujen laitosten kohdalla puutteita todetaan vähemmän kuin pienillä laitoksilla, joiden 
valvontasykli on pidempi. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että toimijoiden osaaminen ja lainsäädännön 
tuntemus ovat hyvällä tasolla ja todetut puutteet korjataan pääosin nopeasti. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50655
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