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Tuotteiden merkitseminen luomutuotetuiksi
•
•

•
•

Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija voi (siirtymävaiheen jälkeen)
markkinoida tuotteita luonnonmukaisesti tuotettuina ilman eri päätöstä
Kaikissa pakkauksissa ja saateasiakirjoissa on oltava valvovan
viranomaisen tunnusnumero (Satakunnan Ely-keskus FI-EKO-103,
Evira FI-EKO-201)
Pakatuissa elintarvikkeissa pakollinen on Eurolehti-merkki ja merkintä
maatalousperäisten ainesosien tuotantoalueesta
Luomu-valvottua tuotantoa – merkki on vapaaehtoinen, voidaan
käyttää Suomessa valvotuissa tuotteissa. Käyttöoikeius haetaan
Evirasta
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Tuotteiden merkitseminen luomutuotetuiksi
•

•

Luomumerkkiä käytettäessä on samassa visuaalisessa kentässä
esitettävä valvovan viranomaisen tunnusnumero. Välittömästi
tunnusnumeron alapuolelle sijoitetaan merkintä maatalousperäisten
raaka-aineiden tuotantoalueesta
Käytettävät maininnat ovat:
• tuotettu EU:ssa
• tuotettu EU:n ulkopuolella
• tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella

•

EU:ssa ja EU:n ulkopuolella maininnat voidaan myös korvata tai
täydentää maan nimellä (esim. tuotettu Suomessa tai tuotettu EU:ssa Suomi)
• jos vähintään 98 prosenttia tuotteen maatalousperäisistä raaka-aineista on
tuotettu kyseisessä maassa.

Luomun brändiopas proluomu.fi/aineistot/luomunbrandiopas
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Tuotteiden vastaanotto ja kuljetus
• Pakkauksissa tai saateasiakirjoissa on oltava tiedot
toimijasta, omistajasta ja myyjästä, tuotteen nimi ja
tuotantotapa, valvovan viranomaisen tunnusnumero ja
tarvittaessa erätunnus
• Kun tuotteiden erillään pitoa ei voida todentaa ja
varmentaa jälkikäteen, tulee tuotteiden keräilyä hoitavan
kuljetusyrityksen kuulua luomuvalvontaan itsenäisenä
toimijana tai alihankintasopimuksen kautta
• Mikäli erilläänpito voidaan varmistaa, luomuvalvontaan
kuulumista ei tarvita (kirjanpito keräilypäivistä, reiteistä,
kellonajoista ym., tunnistettavat pakkauslaatikot,
ylöskirjatut määrät tms.)
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Tuotteiden vastaanotto ja kuljetus
Tuotteiden kuljetus suljetuissa pakkauksissa
•
•

Suljetun pakkauksen sisältöä ei voida korvata toisella tuotteella sinettiä
käsittelemättä tai rikkomatta
Pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:
• toimijan nimi ja osoite
• sekä, jos eri kuin toimija, tuotteen omistajan tai myyjän nimi ja osoite
• tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan
(siirtymävaihetuote/luomu-tuote)
• valvovan viranomaisen tunnusnumero
• tarvittaessa erätunnus, joka mahdollistaa
• erän yhdistämisen kirjanpitoon.

Tuotteiden vastaanotto ja kuljetus
Tuotteiden kuljetus sulkemattomissa pakkauksissa tai
säiliöissä
•
•
•

Pakkauksen, säiliöiden tai ajoneuvojen sulkemista ei tarvita, jos kuljetus
tapahtuu suoraan kahden luomuvalvontaan kuuluvan toimijan välillä, ja
Tuotteiden saatteena on asiakirja, josta käyvät ilmi tarvittavat tiedot
(vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja rahtikirja tms.) ja
kuljetus on kirjattu sekä lähettävän että vastaanottavan toimijan
luomusuunnitelmaan tai toimijat muuten pitävät kirjaa tällaisista
kuljetuksista
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Otsikko

Asiakirjaselvitys
eli Luomutodistus
•

•
•

•
•

Todistaa toimijan
kuulumisen
luomuvalvontaan
ELY antaa toimijalle
luomutarkastuksen jälkeen
Ei voida käyttää
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksena yksittäiselle
tuotantoerälle
Voimassa tarkastushetkestä
seuraavan vuoden loppuun
Löytyy evira.fi  luomu 
luomuhakupalvelu

Asiakirjaselvitys
eli Luomutodistus
•
•

•

Kertoo tuoteryhmät,
ja tuotantovaiheen
Toimitetaan
luomutuotteen
myynnin (oston)
yhteydessä / asiakas
tarkistaa itse
luomuhakupalvelusta
HUOM. katso että
asiakirjaselvitys on
samalta
tuotantovuodelta kuin
ostettava tuote
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Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
•

•
•

Myyntieräkohtainen,
henkilökohtaisesti
annettu vakuutus siitä,
että tuote-erä on mitä
on luvattu
Toimijan tiedot
Tuote, tuotantovuosi,
määrä, tuotantovaihe
(luomu / siirtymävaihe)

Viljapassi
•

•
•

Korvaa
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja saateasiakirjat
viljakaupassa
Sopii myös tilojen väliseen
kauppaan
Vilja-, öljy- ja palkokasvit
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Muistiinpanot, varastokirjanpito
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