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Muutoksia luomueläinten ruokintaa koskeviin sääntöihin
Luomuvalvonnan maksuihin muutoksia
Rahtityön ja alihankinnan valvonta
Rinnakkaisviljely luomuyksikön sisällä
Luomusiemenrekisteri
Luomutila ei itse valitse tarkastajaa
EU:n luomumerkki pakolliseksi
Henkilömuutoksia luomuvalvonnassa
Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu

1. Muutoksia luomueläinten ruokintaa koskeviin sääntöihin
Luomueläinten ruokintaa koskeviin sääntöihin on tulossa muutoksia vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 voimassa olevia sääntöjä noudatetaan siihen asti, kunnes ehdotus asetukseksi saadaan annettua ja julkaistua. Yksityiskohdissa tullee olemaan pieniä eroja nyt voimassa olevaan säädökseen. Lopullinen säädös vahvistettaneen maaliskuussa 2012. Keskeisimmät uudistukset ovat:
-

Märehtijöiden rehuomavaraisuusvaatimus tulee jatkossa olemaan 60% ja sikojen
ja siipikarjan 20%.
Komission asetuksen 889/2008 artiklassa 42 olevaa tiettyjen tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia koskevaa poikkeusta jatketaan vuoden 2014 loppuun.
Sikojen ja siipikarjan ruokinnassa voidaan käyttää tavanomaisia valkuaisrehuja
5% vuosina 2012-2014.
Kalajauhon käyttömahdollisuus säilyy ennallaan.

2. Luomuvalvonnan maksuihin muutoksia
Luomuvalvonnan maksut ovat muuttuneet 1.1.2012 alkaen. Suurimmat muutokset
ovat 100 euroon kohonnut perusmaksu ja hehtaarikohtaisen maksun muuttuminen
7,50 euroon. Aiemmin hehtaarikohtainen maksu oli riippuvainen viljeltävästä kasvilajista, mutta jatkossa maksu on sama viljelykasvista riippumatta. Maksut ovat kohonneet keskimäärin kolme prosenttia.
Jatkossa peritään myös maksu, kun tarkastusta ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä, toimija ei ole peruuttanut sovittua tarkastusta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua tarkastusta tai jos tarkastusta joudutaan jatkamaan virastossa toimijasta
johtuvista syistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 020 690 999 ● Faksi 020 77 24350
etunimi.sukunimi@evira.fi ● www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 020 690 999 ● Fax 020 77 24350
förnamn.efternamn@evira.fi ● www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 20 690 999 ● Fax +358 20 77 24350
firstname.lastname@evira.fi ● www.evira.fi
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Luomuvalvonnan hinnastokooste löytyy Eviran nettisivuilla www.evira.fi
asiakokonaisuude->luomu->valvonta->hinnasto.
3. Rahtityön ja alihankinnan valvonta
Rahtityön ja alihankinnan valvonta on muuttunut vuoden alussa. Jatkossa luomutilat
voivat käyttää tuotteiden varastointiin tai jalostamiseen myös sellaisia toimijoita, jotka
eivät itse kuulu luomuvalvontaan. Tämän toivotaan lisäävän mahdollisuuksia luomutuotteiden jatkojalostukseen. Muutoksesta ja sen vaikutuksista on kerrottu tarkemmin
tämän kirjeen liitteenä olevassa Rahti- ja alihankintatyön valvonta -tiedotteessa.
4. Rinnakkaisviljely luomuyksikön sisällä
Saman viljelykasvin viljeleminen eri tuotantovaiheissa (sv1, sv2, sv3 tai luomu) ei jatkossa vaadi ELY-keskuksen lupaa, kun kyseessä on luomuyksikön sisäinen rinnakkaisviljely. Jos tila on jaettu tavanomaiseen ja luomuyksikköön, rinnakkaisviljely on
edelleen luvanvaraista. Eri tuotantovaiheessa tuotetut tuotteet on pidettävä erillään
toisistaan ja tunnistettavissa koko ajan. Kirjanpidossa on oltava tuotteiden määrät
tuotantovaiheittain.
Siirtymävaiheessa tuotettua tuotetta ei saa markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna. Ensimmäisenä siirtymävaihevuonna tuotettu tuote on markkinoitava tavanomaisena. Toisena siirtymävaihevuonna tuotettu tuote voidaan markkinoida myös siirtymävaihetuotteena.
Esimerkki: Luomuviljelijä on hankkinut tavanomaisesta tuotannosta peltoa 2011. Keväällä 2012 hän aikoo kylvää lohkolle kauraa, jota viljelee myös luomuna. Hänen ei
tarvitse hakea ELY-keskuksesta rinnakkaisviljelylupaa, vaikka samaa viljelykasvia
onkin sekä luomuna että toisen vuoden siirtymävaiheessa. Kirjanpitoon merkitään
korjatut määrät sekä varastointipaikat. Sv2-kaura on varastoitava erillään luomukaurasta. Varastosiiloissa ja siilokartassa on oltava merkinnät, missä siiloissa on
luomukaura ja missä siirtymävaihekauraa.
5. Luomusiemenrekisteri
Luomulisäysaineistorekisteriin on koottu markkinoilla olevat luomusiemen- ja taimierät. Rekisterin tiedot perustuvat siemenpakkaamoiden ja -kauppiaiden omiin ilmoituksiin. Rekisteri löytyy Eviran internetsivuilta kohdasta Evira > Asiakokonaisuudet >
Luomu > Kasvit > Siemenet ja taimet.
Samasta paikasta löytyy myös päätös luvasta käyttää tavanomaista tuotettua lisäysaineistoa luonnonmukaisessa tuotannossa. Päätöksessä on lueteltu ne lajit ja lajikkeet, joista luomuviljelijän ei tarvitse hakea lupaa ELY-keskuksesta käyttääkseen tavanomaisesti tuotettua siementä.
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6. Luomutila ei itse valitse tarkastajaa
Luomutarkastusten tulee olla puolueettomia ja kaikkien luomuviljelijöiden on oltava
samanarvoisessa asemassa. Luomutilojen tarkastukset toimeksiantaa ELY-keskus
Eviran valtuuttamalle tarkastajalle. Luomutilat eivät siis voi itse valita tilalle tulevaa
tarkastajaa.
Tarkastajasta ja tarkastuksen kulusta voi antaa palautetta ELY-keskukselle. Palaute
tulee jättää viikon kuluessa tarkastuksesta. Palautteen antamiseen voi käyttää Eviran
laatimaa lomaketta (www.evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Luomu > Tarkastus > Toimijan selvitys tuotantotarkastuksesta). Yhteyttä saa tietenkin ottaa myös muulla tavalla.
7. EU:n Luomumerkki pakolliseksi
EU:n luomumerkki eli Eurolehti tulee pakolliseksi valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa
1.7.2012 alkaen. Tämän jälkeen ei voida enää käyttää vanhoja pakkauksia, joiden
pakkausmerkinnät eivät vastaa uusia vaatimuksia.
Pakkauksissa on oltava Eurolehden lisäksi valvovan viranomaisen tunnusnumero ja
sen alapuolella merkintä maatalousperäisten ainesosien tuotantoalueesta (esim. Tuotettu Suomessa). Tunnusnumero ja tuotantoalue on oltava samassa näkökentässä
Eurolehden kanssa ainakin yhdessä kohtaa pakkausta.
Ohessa on vielä muistutuksena vaatimukset pakollisista pakkausmerkinnöistä esimerkki

FI-EKO-104
tuotettu Suomessa

( = valvontaviranomaisen tunnus, tässä Häme)
( = maatalousperäisten raaka-aineiden alkuperä, tässä kotimaista)
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8. Henkilömuutoksia luomuvalvonnassa
Luomuelintarvikkeiden valvonnassa on vuoden alussa aloittanut uusi tarkastaja Kirsi
Hartikainen tarkastaja Hanna-Riikka Pirttilahden sijaisena. Tarkastaja Jaana Elo on
puolestaan poissa 1.3. - 10.8.2012 välisenä aikana.
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, joka Evirassa on hoitanut luomualkutuotannon valvonnan ohjausta ja erityisesti ollut perehtynyt kasvintuotannon ehtoihin, on siirtynyt muihin tehtäviin. Kunnes uusi henkilö on aloittanut palvelevat teitä luomun kaikissa asioissa
- ylitarkastaja Beata Meinander, 0400-571033
- ylitarkastaja Merja Manninen, 040-849 8325
- tarkastaja Leena Kankaanpää, lisäysaineisto, 040-829 4173
- ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, elintarvikkeet, 040-823 5961

9. Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella siipikarjan ulkoilu on kielletty keväisin.
Tämän johdosta luomutilojen siipikarjan ulkoiluvaatimusta aletaan soveltaa vasta
1.6.2012.

Ylitarkastaja

Beata Meinander

