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Mitä lainsäädäntö sanoo
jäljitettävyydestä
 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 :
– kaikki tuotantovaiheet tulee olla mahdollista jäljittää,
– elintarviketoimijan tulee voida antaa tiedot kuka on toimittanut
tuotteen ja kenelle tuote on toimitettu
– pakkausmerkinnät jäljitettävyyden helpottamiseksi
– Yksi askel taaksepäin ja yksi askel eteenpäin

 23/2006 kansallinen elintarvikelaki 17 §
– jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset
– Viittaa yleiseen elintarvikeasetukseen

 834/2007 art.27 (13) luomuasetus
– Viittaa yleiseen elintarvikeasetukseen
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Luomulainsäädännöstä tulevat
vaatimukset


889/2008 art. 26 (5c,d) toimeenpanoasetus
– Toimijan on silloin, kun myös muita kuin luonnonmukaisia tuotteita valmistetaan tai
varastoidaan kyseisessä valmistusyksikössä
• Ilmoitettava tuotteista tarkastusviranomaiselle tai –laitokselle ja pidettävä ajan tasalla
olevaa kirjaa kaikista toiminnoista ja jalostetuista määristä
• Toteutettava tarvittavat toimenpiteet erien tunnistamiseksi sekä sekoittumisen tai
vaihtumisen estämiseksi muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden kanssa



889/2008 art. 66 (1b,d, 2), toimeenpanoasetus
– Yksikössä tai tuotantopaikoissa on pidettävä varastosta ja varoista kirjanpitoa, jonka avulla
toimija voi määritellä ja tarkastusviranomainen tai –laitos voivat tarkastaa:
– Yksikköön toimitettujen luonnonmukaisten tuotteiden luonteen ja määrät ja tarvittaessa
kaikki ostetut ainekset ja niiden käytön sekä tarvittaessa rehuseosten koostumuksen
– Yksiköstä, ensimmäisen vastaanottajan tiloista tai varastotiloista toimitettujen tuotteen
luonteen, määrät, vastaanottajat sekä muut ostajat kuin lopulliset kuluttajat, jos nämä eivät
ole samalla vastaanottajia
– Kirjanpitoasiakirjojen on lisäksi sisällettävä luonnonmukaisten tuotteiden vastaanoton
yhteydessä tehdyn tarkastuksen tulokset ja kaikki muut tarkastusviranomaisen tai –laitoksen
vaatimat tiedot asianmukaisen tarkastuksen suorittamiseksi. Kirjanpitoon sisällytettävät
tiedot on osoitettava oikeiksi asianmukaisilla tositteilla. Kirjanpidosta on käytävä ilmi
tuotantopanosten ja tuotoksen tase.
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Jäljitettävyys elintarvikkeiden
valmistajilla
 Tehdään tuotekohtaisia jäljitettävyystarkastuksia, joissa
lopputuotteesta edetään aina raaka-aineiden ostoon asti
– Jäljitetään vähintään yksi tuote-erä

 Jäljitettävyystarkastus elintarvikkeiden valmistajilla:
– Tarkastetaan tuotantokirjanpidosta:
– Milloin, mitä ja keneltä raaka-ainetta on ostettu, kuinka paljon ja
mikä on raaka-aineen erätunnus (saateasiakirjat ja niissä
luomumerkinnät)
– Mihin tuotteisiin raaka-ainetta on käytetty ja kuinka paljon
– Täsmääkö valmiiden tuotteiden määrät ostetun raaka-aine erän
määrään
– Hävikit tulee kirjata
– Kenelle valmiit tuotteet on myyty, määrät , erätiedot
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Jäljittävyys tukkukaupoilla
 Ostaa ja myy valmiiksi pakattuja luomuelintarvikkeita
 Tarkastetaan tuotteen osto-, myynti- ja varastokirjanpidosta, että
tuotteiden jäljitettävyys säilyy kirjauksissa
 Mitä, milloin, kuinka paljon ja keneltä tuotetta on ostettu ja mitä erää on
ostettu
 Kenelle tuotetta on myyty, milloin myyty, kuinka paljon ja tuotteen
erätiedot
 Kuinka paljon tuotetta on vielä varastossa
 Ostettujen tuotteiden määrä = myytyjen tuotteiden määrä +
varastosaldon määrä + hävikki
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Luomuelintarviketoimijan muistilista
 Tee muistiinpanot niin, että valmiin tuotteen tuotevirtaa
pystyy seuraamaan katkeamatta tuotteiden vastaanotosta
valmiin tuotteen luovutukseen
 Varaa muistiinpanojen tueksi oikeaksi osoittavat dokumentit
tarkastuksella tarkistettavaksi
 myyntilaskut
 tuotantoon liittyvät dokumentit, vastaanotto- ja
lähetysasiakirjat
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Jäljitettävyysesite
 Löytyy Eviran nettisivuilta

suomenkielisenä:
https://www.evira.fi/globalassets/tietoaevirasta/julkaisut/esitteet/elintarvikkeet/luomuelintarvikkeiden_jaljit
ettavyys.pdf
ruotsinkielisenä:
 https://www.evira.fi/globalassets/tietoaevirasta/julkaisut/esitteet/elintarvikkeet/luomuelintarvikkeiden_ja
ljitettavyys_sv.pdf
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