Luomutuotteen tunnistaa Eurolehdestä
Euroopan unionin luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Eurolehti-merkki esiintyy luomutuotteiden merkinnöissä, esittelyissä ja mainonnassa. Eurolehden yhteydessä on aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu.
Eurolehtimerkin rinnalla saa pakkauksissa käyttää myös kansallista Aurinko-merkkiä.

Luomu on hyvä vaihtoehto

”Luonnollinen” ei tarkoita ”luomua”

■■ Luomuviljely edistää luonnonvarojen suo-

Pakkausmerkinnöissä saattaa lukea sana
”luonnollinen”. Tämä viittaa luonnolliseen
alkuperään, mutta merkinnällä ei ole tekemistä
luomun kanssa. Sen sijaan ilmaisu ”luonnonmukainen” tai sen johdokset viittaavat valvottuun
luomutuotantoon.
Jos epäilet, että luomuna myytävä tuote ei
olekaan luomua tai jos valmispakkausmerkinnöissä on mielestäsi selventämisen aihetta,
ota yhteyttä kuntasi tai kuntayhtymäsi elintarviketarkastajaan. Yhteystiedot löytyvät esim.
Eviran internetsivulta Elintarvikkeet > Palautetta
elintarvikkeista.

jelua, luonnon monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia sekä tukee maaseudun
kehittämistä
■■ Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa
tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät
ole haitallisia ympäristölle eikä ihmisten,
kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille
■■ Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on
rajoitettu mm. sallittujen lisäaineiden ja
valmistuksen apuaineiden määrää vain
välttämättömimpiin
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FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät Suomessa

Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia
Suomessa valvovat:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos

Paikalliset ELY-keskukset valvovat

Evira valvoo

tuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla
■■ Luonnonmukaisten maataloustuotteiden
kaupan pitämistä vähittäismyynnissä
■■ ELY-keskusten tunnukset ovat FIEKO-101…115

Luomuelintarvikkeiden valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastoijia, varastointia, tukkukauppoja ja tukkukauppaa

■■ Luonnonmukaisen kylvösiemenen ja

taimiaineiston pakkaamista, varastointia
ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja
kaupan pitämistä
■■ Luomurehujen valmistajia, valmistuttajia,
valmistusta, varastointia, kaupan pitämistä
ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita
■■ Toimijoita, jotka tuovat maahan EU:n ulkopuolisista maista luomumaataloustuotteita
ja –elintarvikkeita
■■ Eviran tunnus on FI-EKO-201

■■ Luonnonmukaisten maataloustuotteiden
tuottajia ja tuotantoa

■■ Maatilalla harjoitettua omien maatalous-

Kuntien terveystarkastajat valvovat
■■ Luomuelintarvikkeiden kaupan pitämistä
vähittäismyynnissä

Valvira valvoo
■■ Luomualkoholijuomien valmistusta, valmis-

tuttamista, varastointia, kaupan pitämistä ja
tukkukauppaa sekä luomualkoholijuomien
kolmasmaatuontia harjoittavia toimijoita
■■ Valviran tunnus on FI-EKO-301

Tullilaitos valvoo
■■ EU:n ulkopuolisista maista tuotavien luon-

nonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston
maahantuontia

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

Ahvenanmaan maakuntahallitus
valvoo
■■ Kaikkea luonnonmukaista tuotantoa Ahvenanmaan alueella

■■ Ahvenanmaan maakuntahallituksen tunnus
on FI-EKO-401

Lisätietoja luomuvalvonnasta:
www.evira.fi
Evira > Asiakokonaisuudet > Luomu

