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Lähtökohdat

• EU:n uusi luomuasetus (2018/848) 

• EU:n virallista valvontaa koskeva asetus (2017/ 

625)  

• Nykyinen Laki luonnonmukaisen tuotannon   

valvonnasta  (294/2015) uudistetaan vastaamaan 

EU-asetusten vaatimuksia 



Lain kokonaisuudistuksen tausta ja 

katsaus EU:n uuden luomuasetukseen  

toimeenpanoon



Uudistuksen taustaa EU:ssa

EU:n uuden luomuasetuksen tavoitteena mm.

• Tuotantosääntöjen yksinkertaistaminen  sekä 

useista poikkeuksista ja erivapauksista 

luopuminen

• Valvonnan tehostaminen ja laajentaminen 

• Tuontia koskevien vaatimusten tarkistaminen



EU:n luomuasetusta  toimeenpanevan 

EU -lainsäädännön tilanne: 

• Tuotantosäännöt lähes valmiit, liitteet hieman kesken

• Valvontaa koskevat säännökset lähes valmiit

• Tuontimenettelyjä koskevat yksityiskohdat osittain kesken

• Soveltaminen alkaa 1.1.2022



Kansallinen toimeenpano

• Valvonnan toimeenpano

• Viranomaisten nimeäminen

• Kansallista liikkumavaraa  vain vähän

• Vähittäiskaupan valvonta 

• Soveltamisalassa myös tuotteita ja eläimiä, joille ei 

vielä EU:n yksityiskohtaisia sääntöjä



Luomuasetuksessa uutta mm.

• Käsitteet: sertifikaatti, toimijaryhmä ja 

sertifikaattivelvoitteesta vapautetut toimijat

• Vähittäiskaupan valvonta tehostuu

• Vähäriskisten toimijoiden tarkastukset

• Uusia tuotteita soveltamisalaan: mm. käsittelemätön 

villa, mehiläisvaha  ja hartsit

• Uusia eläinlajeja: kanit, tarhatut hirvieläimet, hyönteiset



Toimijaryhmä eli ryhmäsertifiointi

• Oikeushenkilö - jäsenet pieniä viljelijöitä

• Sisäinen valvonta  + viranomaisvalvonta

• Yhteinen markkinajärjestely

• Ryhmän enimmäiskoko 2000 jäsentä

• Ryhmälle yksi yhteinen sertifikaatti



Vähittäiskaupan valvonta

• Pakatut luomutuotteet – ei ilmoitusta

• Pakkaamattomat tuotteet – valvontaan 

ilmoittautuminen rekisteröinti ja sertifikaatti 

• Vapautus sertifikaattivelvoitteesta, jos 

pakkaamattomien luomutuotteiden liikevaihto 

alle 20 000 euroa/ vuosi



Keruutuotannon valvonta

• Luomuasetuksessa luonnonvaraisten kasvituotteiden keruu on  

osa kasvintuotantoa 

• Valvonta pääpiirteissään kuten nykyisinkin: ELY-keskus valvoisi 

maatiloja ja ELY:n valvontaan liitettyjä luonnonalueita 

(keruutuotantoa)

• Luonnonalueiden selvitystyö mahdollistettaisiin laissa 

• Ruokavirasto valvoisi luonnonalueita (ns. selvittäjätyö), jotka 

valvontaan liittää muu kuin alueen omistaja tai haltija, kun 

alueelta kerätään tuotteita jokamiehen oikeudella



Tarkemmat säädökset -

maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 

• Valvontaviranomaisten tunnusnumerot

• Ilmoituksen tekeminen muuttuneista olosuhteista

• Mahdollisuus säätää teknisistä yksityiskohdista, jos 
tarpeen mm. siipikarjatarhojen tyhjillään pito, 
kompostoitu kotitalousjäte



Aikataulu

• Ehdotus lakiesitykseksi lausunnolla kesä-heinäkuussa 

2021

• HE annetaan syyskuussa 2021

• Laki voimaan 1.1.2022


