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Lisäohjeita luomuviljan myyjille
Viljapassissa on tietokentät myös tiedoille, joita vaaditaan luomutuotteiden kuljettamiseksi
avonaisissa säiliöissä kahden luomuvalvotun toimijan välillä (esimerkiksi luomuviljatila –
viljaliike, luomuviljatila – luomueläintila).
Oikein täytetty lomake korvaa aiemmin käytössä olleet vaatimuksenmukaisuusvakuutukset ja
saateasiakirjat luomuviljakaupassa. Viljanpassia käyttämällä vakuutat samalla, ettei
myytävään erään kohdistu markkinointikieltoa (viranomaisen antamaa kieltoa myydä erää
luomutuotteena) tai epäilyjä, jonka mukaan erä ei täyttäisi luomutuotannon vaatimuksia.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä ELY-keskuksen luomuvalvontaan.
Kopio asiakirjaselvityksestä luomuviljan ostajalle
Luomuviljanostajan on säännöllisesti varmistuttava myyjän kuulumisesta luomuvalvontaan.
Siksi ostaja tarvitsee kopion asiakirjaselvityksestä eli luomutodistuksesta. Luomuvalvontaan
kuuluva viljelijä saa ELY-keskukselta vuosittain asiakirjaselvityksen eli luomutodistuksen,
jonka liitteenä tietoja kuluvan vuoden tuotteista, mutta ei kuitenkaan kasvilajikohtaisia tietoja.
Asiakirjaselvityksen pyytäminen jokaisen myyntierän yhteydessä ei ole lakisääteinen
vaatimus, mutta voi olla ostajan oma käytäntö. Varaudu siis aina toimittamaan kopio
ajantasaisesta asiakirjaselvityksestä ja sen liitteestä. Tarkemmat ohjeet ja tietoa käytännöistä
saat ostajilta.
ELY-keskus antaa asiakirjaselityksen jokaisesta luomutarkastuksesta, ja edellisenä vuonna
annettu asiakirjaselvitys on normaalisti voimassa seuraavan vuoden loppuun. Voit siis käyttää
sitä, jos et vielä ole saanut kuluvan vuoden tarkastuksiin perustuvaa asiakirjaselvitystä.
Tiedot voimassa olevasta asiakirjaselvityksestäsi ovat saatavilla myös luomuhakupalvelusta
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoaRuokaviraston
internet-sivuilta
elintarvikkeista/luomuruoka/luomuhakupalvelu/. Voit lähettää sen sähköpostilla tai sopia sen
toimittamisesta ostajalle muulla tavalla.
Säilytä tieto erästä varastokirjanpitoa varten
Luomutuotteiden kuljettaminen sekä pakattuna että irtotavarana on kuvattava
luomusuunnitelmassa. Tämän vuoksi on hyvä ottaa viljapassista itselle kopio tai kirjoittaa
muistiinpanoihin tiedot tuotteen ostajasta, tuotteesta, tuotantotavasta, määrästä,
päivämäärästä ja erätunnuksesta.
Katso tarkemmin: Luonnonmukainen tuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon ehdot -opas,
Eviran
(nyk.
Ruokavirasto)
ohje
18219/7
(eli
tuotantoehdot)
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/luomutuotannonohjeet/eviran_ohje_18219_7_fi_050718.pdf Lue erityisesti luvut 5.1 Luomusuunnitelma ja
luku 12 Tuotteiden kuljetus) sekä Ruokaviraston internet -sivulla: Ruokavirasto > Viljelijät >
Luomun
lomakkeet
ja
ohjeet
https://www.ruokavirasto.fi/tietoaLuomutilat
>
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
Luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvät kohdat viljapassissa
Muiden viljapassin kohtien täyttämisen lisäksi luomuviljelijän tulee täyttää seuraavat erää
koskevat tiedot:
Tuotantotapa = tavanomainen, siirtymävaihe vai luomu. Huomioi, että PELTOLOHKON
vaihemerkintä sadonkorjuuvuonna (esim. SV1, SV2, LUOMU), ei automaattisesti kerro mikä
on pellolta korjattavan TUOTTEEN vaihe. Varmista vaihe erityisesti, kun SV2-vaihessa
olevalle peltolohkolle on kylvetty syysyksivuotinen kasvi (esim. ruis, vehnä tai rypsi).

Vilja-alan yhteistyöryhmä, VYR, päivitetty 21.4.2021

Vähimmäissiirtymäajat yksivuotisilla kasveilla ja myynnin näkökulmasta ovat:
• Tuote on markkinoitava tavanomaisesti tuotettuna kun peltolohkon siirtymävaihe on
kestänyt vähemmän kuin 12 kuukautta.
• Tuote voidaan markkinoida siirtymävaiheen tuotteena kun peltolohkon siirtymävaihe
on kestänyt vähintään 12 kuukautta ennen kasvin SADONKORJUUTA.
• Tuote voidaan markkinoida luonnonmukaisena, kun peltolohkon siirtymävaihe on
kestänyt vähintään 24 kuukautta ENNEN KASVIN KYLVÖÄ. Esimerkiksi SV2vaiheessa oleva peltolohko, jolle kylvetään syysruis ei täytä tätä vaatimusta.
Luomuvalvontaviranomaisen tunnus = Valvovan viranomaisen tunnus, eli ELY-keskuksen
(muotoa FI-EKO-XXX) tai Ruokaviraston (FI-EKO-201) tunnus
Erätunnus = myyjän antama tunniste myyntierälle, joka mahdollistaa tuote-erän jäljittämisen
ja yhdistämisen myyjän omaan varastokirjanpitoon. Esimerkiksi erätunnus ”3/2014,
15.3.2020” kertoo, että kyseessä on vuoden kolmas myyntierä, joka on toimitettu 15.
maaliskuuta. Erän tiedot löytyvät varastokirjanpidosta sekä eränumeron 3/2020 että
päivämäärän mukaan. Sitä ei voi siten sekoittaa vaikkapa samana päivänä myytyyn toiseen
erään 4/2020, 15.3.2020.
Valvovan viranomaisen tunnusnumerot
Valvontaviranomainen

Tunnusnumero

ELY-keskukset
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

FI-EKO-101
FI-EKO-102
FI-EKO-103
FI-EKO-104
FI-EKO-105
FI-EKO-106
FI-EKO-107
FI-EKO-108
FI-EKO-109
FI-EKO-110
FI-EKO-111
FI-EKO-112
FI-EKO-113
FI-EKO-114
FI-EKO-115

Ruokavirasto

FI-EKO-201

Ahvenanmaan maakuntahallitus

FI-EKO-401

