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EU:n uusi luomuasetus

- Voimaan 1.1.2021

- 848/2018, annettu 30.5.2018

- https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:3

2018R0848&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN
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Yleistä 

• Suomi vastusti päätöstä, koska annetun kompromissiehdotuksen ei 

katsottu sisältävän Suomen kannalta tyydyttävää ratkaisua koskien 

esimerkiksi kasvihuonetuotantoa

• Suomen tavoitteena on ollut purkaa viljelijöiden ja koko ruokaketjun 

hallinnollista taakkaa ja selkeyttää sääntöjä 

 uusi luomuasetus ei tue näitä tavoitteita

• Uusia luomueläimiä mukaan, mm. kanit
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Valvonta

• Riskiperusteinen tarkastustapa: Tarkastuskäynti vain joka toinen vuosi 

osalle toimijoista (valvontakäyntejä vähemmän kunnossa oleville tiloille)

• Valvonnan organisointi: Tarkastajina sallitaan vain luonnollisia 

henkilöitä

• Laajamittainen irtomyynti vähittäiskaupassa valvonnan alaiseksi
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Eläintuotanto

- Rinnakkaistuotannon vaatimusten mahdolliset rajoitukset ovat 

kysymysmerkki (tavanomaisten eläinten laiduntaminen)



11.7.2018 6

Kasvintuotanto

• Kasvihuoneet: Rajoitettujen kasvualustojen käyttökielto 2030

• Siemenet: Uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia

• Jäämät: Uusi asetus ei määrää torjunta-aineiden jäämien raja-arvoja 

luomutuotteille
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Tiedottaminen

- Evira aloittaa uuden luomuasetuksen tarkemmat julkiset esittelyt 

syksyllä 2018

- Avoimia asioita on paljon

- Kysyminen on tärkeää, vaikka vastauksia ei heti osata antaa 

- Kesällä 2020 pitäisi toimeenpanosäännös saada voimaan
 Sisältää toimeenpanon yksityiskohtia
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Kiitos 
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Luonnonmukainen keruutuotanto

- Luomuluonnontuotteiden kysyntä maailmalla on lisääntymässä. 

Suomen sertifioitu luomukeruuala on maailman laajin, noin 12 miljoonaa 

hehtaaria. Se sijaitsee valtaosin Pohjois-Suomessa. Perinteisten 

elintarvikkeiden lisäksi luomuluonnontuotteille on kysyntää 

superfoodien, ravintolisien ja kosmetiikan valmistuksessa.
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Yleistä

- Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvien ja 

niiden osien keruuta luomuvalvontaan liitetyiltä ja hyväksytyiltä 

alueilta
• Pellot

• Pientareet

• Luonnonlaitumet

• Metsät

• Suot ym. 

- Luomukeruutuotannossa alueen omistaja tai haltija sitoutuu 

noudattamaan luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä 

alueilla
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Luomukeruutuote

- Luomukeruutuote ei rajoitu syötäviin 

kasveihin, vaan luomukeruutuotteita 

voidaan kerätä käytettäväksi esimerkiksi

- Rehuksi (mm. yrtit rehuseoksia varten)

- Lisäysaineistona (mm. siemenet, taimet, 

pistokkaat)

- Luomukosmetiikan raaka-aineena

- Koristekasveina (mm. jäkälä tai 

joulukuuset)

- Huom! Kalat ja riista eivät voi olla 

luomukeruutuotteita
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Metsä luomukeruualueeksi

- Metsän sertifiointi 

luomukeruualueeksi ei estä 

talousmetsän tavallisia 

hoitotoimia.

- Sertifioinnin ehtona on, että 

alueella ei ole kolmen 

edellisvuoden aikana käytetty 

luomussa kiellettyjä kemiallisia 

lannoitteita tai torjunta-aineita. 

- Asiantuntijoiden mukaan yli 95 % 

Suomen metsäalueista olisi 

luomukelpoista.
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Kaksi mallia

- Perusmalli: alueen omistaja tai haltija 

ilmoittaa alueen 

luomuvalvontajärjestelmään 

- Selvittäjämalli: Selvittäjä on juridinen 

henkilö, joka hoitaa yhden tai 

useamman maanomistajan puolesta 

luomuvalvontaan liittymisen 

velvollisuudet luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilön puolesta

 Selvittäjä hankkii 

maanomistajalta sitoumuksen 

luomutuotannon ehtojen 

noudattamisesta
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Lisätietoja ja yhteydenotot

Riitta Laitinen (asiantuntija, luomuvalvontavastaava): 

0295 024 569 / riitta.laitinen@ely-keskus.fi

Aili Vuorenmaa (kasvintarkastaja): 0295 024 541 / 

aili.vuorenmaa@ely-keskus.fi

Päivi Puura (assistentti): 

0295 024 589 / paivi.puura@ely-keskus.fi

mailto:riitta.laitinen@ely-keskus.fi
mailto:aili.vuorenmaa@ely-keskus.fi
mailto:paivi.puura@ely-keskus.fi
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Kiitos 


