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TIEDOTE LUOMUREHUALAN TOIMIJOILLE

Vuoden 2016 tarkastuksilla painopisteenä on toimijan laatujärjestelmä.
Laatuajattelu parantaa toiminnan luotettavuutta ja sillä voi pienentää omaan toimintaan kohdistuvia riskejä.
Siksi siihen kannattaa panostaa!
Luomussa toimijan laatujärjestelmää arvioidaan pääasiassa kirjallisten dokumenttien perusteella. Toimijan
tulee kirjallisesti etukäteen määritellä toimintatavat ja muistaa niiden säännöllinen päivitys, erityisesti silloin,
kun toiminnassa tehdään muutoksia. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan vastaako todellinen toiminta kirjallisesti
määriteltyjä toimintatapoja. Varmista myös, että olet huomioinut ja arvioinut luomutoiminnan riskit osana
laadunvarmistusta. Riskikohtia toiminnassa voivat olla esim. raaka-aineen hankinta (vastaanotettu tuote on
sitä mitä on tilattu ja vaaditut asiakirjat ovat kunnossa) tai rinnakkainen tuotanto, jossa rehujen erilläänpito
voi aiheuttaa riskin, jos samoilla laitteilla valmistetaan muitakin kuin luomurehuja. Huomioitavaa on, että tässä riskiä tarkastellaan erityisesti luomun kannalta, eikä esim. rehun turvallisuuden kannalta.
Riskiperusteisessa luomuvalvonnassa toimijoille tehdään luomuasetuksen mukaisesti sekä ylimääräisiä- että
uusintatarkastuksia. Luomuasetus velvoittaa viranomaisia ottamaan myös näytteitä, ja näin analyyttisesti
varmistamaan luomurehujen säädösten mukaisuutta. Näytteenotto toteutetaan pääosin kotimaisen valmistuksen valvonnan yhteydessä. Näillä eri toimilla varmistamme luomurehujen säädösten mukaisuutta ja siten
osoitamme kuluttajalle, että luomutuotteisiin voi luottaa.
Luomutarkastukseen voi valmistautua tarkastamalla jo etukäteen, että toimintaa ohjaava laatujärjestelmä on
ajan tasalla.
 Tarkista, että toiminnan kuvaus ja tehdyt toimenpiteet on dokumentoitu.
 Tunnista toiminnan riskit, kehityskohdat ja -tarpeet.
 Ennakoi toiminnan muutokset ja varaudu poikkeustilanteisiin.
 Huolehdi, että jäljitettävyys toimii ”yksi askel eteen, yksi taaksepäin”.
 Varmista, että luomurehuja on analysoitu tarvittavasti.
 Varmista, että asiakirjat ovat saatavilla.
 Valjasta tarkastuskäynnit toimintaa tukevaksi ja kehittäväksi työkaluksi.
 Hyödynnä tarkastuskäynneillä saamasi palaute toiminnassasi.
 Vinkki: tee sisäinen auditointi ennen tuotantotarkastusta ja korjaa havaitsemasi puutteet!
Tiedoksi:
 Kuluvan vuoden alusta lähtien, toimijalle laaditaan tuotantotarkastuksesta ainoastaan asiakirjaselvitys (ei enää päätöstä), mikäli toimijan luomutoiminta täyttää luomusäädösten vaatimukset. Asiakirjaselvitys postitetaan toimijalle tuotantotarkastuskertomuksen kanssa. Toimijalle laaditaan jatkossa
päätös ainoastaan silloin, jos tarkastuksella on havaittu puutteita.
 Asiakirjaselvitystä kutsutaan myös luomutodistukseksi.


Kun toimija haluaa erota luomurehujen valvontajärjestelmästä, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti
valvontaviranomaiselle. Eroilmoituksen voi tehdä Eviran internetsivuilla olevalla lomakkeella (lomake
12) tai vapaamuotoisesti.
Lomake: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/lomakkeet/



Asiakirjaselvitykset löytyvät kootusti Eviran hakupalvelusta, josta ne voi tarkastaa/tulostaa/tallentaa.
www.evira.fi→asiakokonaisuudet→luomu→luomuhakupalvelu
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