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Erityistä luomutuotteiden viennissä

• EU:n ulkopuolisissa maissa tuotteen markkinointi luomuna edellyttää, että 
kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai 
hyväksynyt tuotteen erikseen. 
✓Vientituotteen on oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen.

✓Useat maat vaativat eräkohtaisen luomuvientitodistuksen. 

✓Vientimaita esimerkiksi Australia, Ecuador, Etelä-Korea, Japani, Malesia, 
Saudi-Arabia, USA.

• Sisämarkkinakaupassa EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja 
Sveitsin välillä luomutuotteita voi myydä ja markkinoida luomuna. 
✓Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa.

✓Luomusertifikaatti on yhdenmukainen kaikissa EU-maissa.



Maakohtaista tietoa luomutuotteiden 
viennistä

EU-luomu ei ole ok
• Kiina – toimijan kuuluttava Kiinan 

luomuvalvontaan

• Taiwan - toimijan kuuluttava Taiwanin 
luomuvalvontaan

• Tietoa on koottu sivulle:

• https://www.ruokavirasto.fi/vienti
/luomu

→ Tilanteet muuttuvat! Selvitä 
aina ajankohtainen tilanne ennen 
viennin aloittamista.

EU-luomu ok
• Australia

• Etelä-Korea (osa tuotteista)

• Hongkong

• Japani (osa tuotteista)

• Saudi-Arabia

• Uusi-Seelanti

• Iso-Britannia (31.12.2023 saakka)

• Yhdysvallat (osa tuotteista)

https://www.ruokavirasto.fi/vienti/luomu


Luomun vientitodistukset: luomusertifikaatti

• Virallinen nimi: Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden 
merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 1 kohdan mukainen sertifikaatti

• Hinta: maksuton, voi hakea Traces-järjestelmästä monilla eri kielillä

• Kenelle: myönnetään automaattisesti kaikille luomuvalvontaan kuuluville. 

• Sisältö: toimija nimi, osoite, toimijan tyyppi, tuoteluokka (elintarvikkeina käytettävät jalostetut 
maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet), voimassaoloaika ja tarkastusviranomainen 
((EY) 848/2018)

• Voimassaolo: luomutarkastuksesta seuraavan kalenterivuoden loppuun (→ 31.12.20XX).

• Miten: myönnetään vuosittaisen luomutarkastuksen perusteella.

• Myöntäjä: Ruokavirasto

❖Luomusertifikaatti on samansisältöinen kaikissa EU-maissa.

❖https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-
issuedOn

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn


Luomun vientitodistukset: luomutodistus –
malli 2 (Certificate of Organic Production)

• Hinta: 85,42 € (sis. alv.)

• Kenelle: voidaan myöntää kaikille luomuvalvonnassa oleville yrityksille

• Sisältö: englanninkielinen todistus kehitetty yritysten tarpeisiin, vastaa 
luomusertifikaattia, mutta todistukseen voidaan listata tuotteita erikseen myös 
nimeltä. Ulkonäkö eroaa luomusertifikaatista. 

• Voimassaolo: luomutarkastuksesta seuraavan kalenterivuoden loppuun (→
31.12.20XX)

• Miten: Luomutarkastuksen yhteydessä tai sähköpostitse Ruokavirastosta. 
(luomuelintarvike@ruokavirasto.fi)

• Myöntäjä: Ruokavirasto

❖Ylimääräinen lisätodistus, monet kokeneet hyödylliseksi kaupankäynnissä.



Luomun vientitodistukset: eräkohtainen 
vientitodistus (Certificate of Organic Production for 
Export)
• Hinta: 241,20 € (sis. alv.)

• Kenelle: voidaan myöntää kaikille luomuvalvonnassa oleville yrityksille

• Sisältö: todistusta voi tarvita EU:n ulkopuoliseen maahan vietävälle erälle. Vientitodistuksessa vakuutetaan, 
että kyseinen vientierä on EU:n luomulainsäädännön mukainen. 

• joko yleinen tai kohdemaakohtainen (esim. Etelä-Korea: NAQS Import Certificate; USA: NOP Import Certificate)

• Voimassaolo: eräkohtainen, ei voida myöntää jälkikäteen!

• Miten: todistustilaus Ruokavirastolle, käsittelyaika noin kaksi viikkoa
• jäljitettävyys, tuotantoprosessi, kaupalliset asiakirjat, kuljetusasiakirjat (kohdemaan tarkastuslaitos voi 

pyytää Ruokavirastolta nähtäväksi todistuksen asiakirjat)

• Myöntäjä: Ruokavirasto

• Muita nimityksiä: Transaction Certificate of Organic Production for Export

❖Selvitä ajoissa, minkälaisen todistuksen kohdemaa vaatii – vai vaatiiko todistusta lainkaan.



Eräkohtainen luomun vientitodistus Etelä-

Koreaan. 

Käytössä sähköinen järjestelmä, jossa NAQS 

luodaan.

Ruokavirastolla oikeudet

NAQS import certificate



Eräkohtainen luomun vientitodistus 

Yhdysvaltoihin.

NOP import certificate



Luomun vientivalmiusohjelma

• Palvelu yrityksille, jotka vievät luomutuotteita EU:n ulkopuolelle

• Vientitodistus nopealla käsittelyajalla

• Sopii yritykselle, joka vie säännöllisesti ja useita vientieriä vuodessa 

• Vientivalmiusauditointi kerran vuodessa: tarkastetaan vientituotteet, 
jäljitettävyys ja tuotantoprosessit sekä muut vientiin liittyvät asiakirjat

• Toimijan rekisteröinti Ruokaviraston vientivalmiusohjelmaan

• Vientitodistusta varten toimitetaan ainoastaan kaupalliset ja 
kuljetusasiakirjat

• Maksullista palvelua 



Kiitos!


