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Onhan kotimaan asiat kunnossa? 

Voiko luomua myydä luomuna kaikkialla? 

-> EU-maat vs. EU:n ulkopuoliset maat 



Voiko luomua myydä luomuna kaikkialla? 

• Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa. Sisämarkkinakaupassa 
luomutuotteita voi vapaasti myydä ja markkinoida luomuna. 

• Suomalaisen luomutuotteen markkinointi luomuna EU:n ulkopuolella 
edellyttää, että kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset 
vastaamaan omiaan tai hyväksynyt tuotteen erikseen. Vientituotteen on 
oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen. 

 Varmista aina EU:n ulkopuolisesta kohdemaasta, voitko 
• ylipäätään myydä tuotettasi siellä (maahyväksynnät, rekisteröinnit jne.) 

• markkinoida tuotettasi luomuna. 



Ilmoita viennistä luomuvalvojallesi ja tilaa 
todistukset ajoissa 

• Jos viet luomutuotteita EU:n ulkopuolelle, kerro siitä luomuvalvojallesi esimerkiksi 
valvontakäynnin yhteydessä tai luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.  

• EU-maissa luomutodistukseksi riittää valvontaan hyväksytylle toimijalle 
myönnetty asiakirjaselvitys. 

• Ruokavirasto myöntää viejälle luomuvientitodistuksen, jossa vakuutetaan, että 
vientierä on EU-luomusäädösten mukainen. Ole ajoissa todistustilauksen kanssa!  
• Todistus on maksullinen. 

• Sertifiointeja ei tehdä muiden maiden luomusäädösten mukaan. 

• Muista myös muut tarvittavat todistukset ja velvoitteet, joita viennin 
onnistuminen edellyttää! 
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Pk-hankkeestamme saat apua 
vientikysymyksiin ja kotimaan 
asioihin 



Ruokaviraston pk-neuvontahanke 
www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta – @Oivaruoka  

• Uusia tapoja viranomaisille ja muille tahoille neuvoa pk-yrityksiä 
elintarvikealan toiminnan vaatimuksista ja edellytyksistä 

• Selkeät oppaat ja verkkokoulutukset helposti kaikkien saatavilla, useita 
kieliversioita  
• ravintolat; pienet liha-alan laitokset; alkutuotannon yhteydessä tapahtuva 

myynti ja tarjoilu ja pienimuotoinen kasvikunnan tuotteiden jalostus; 
pakkausmerkinnät 

• uutta materiaalia suunnitteilla 2019: etämyyntiyrityksen perustaminen, 
luomuelintarvikkeiden valmistus 

• Teemme mielellämme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksissa! Ota yhteys: 
pk-neuvonta@ruokavirasto.fi. 

• Rahoitus: maa- ja metsätalousministeriö 2016–2019  
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Ruokaviraston vientineuvonta 
www.ruokavirasto.fi/vienti – @Export_team  

• Neuvontaa viennin viranomaisvaatimusten selvittämisessä, tietopaketteja 
viennistä ja mahdollisista vientimaista 

• Vientikoulutuksia omissa ja muiden järjestämissä tapahtumissa 
• Elintarvikealan vientivalmennuspäivä Helsingissä ja verkkolähetyksenä 

4.4.2019 (Ruokavirasto ja FFF): ruokavirasto.fi/vienti/vientivalmennus  
• Save the date: Vientivalmennus luomutuotteiden viejille 25.9.2019 

(Ruokavirasto ja FFF) 

• Kohderyhmä: kotimaiset elintarvikealan pk-yritykset + heitä neuvovat tahot 

• Teemme mielellämme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksissa ja 
vientikysymyksissä! Ota yhteys: vienti@ruokavirasto.fi.  

• Rahoitus: maa- ja metsätalousministeriö 2016–2019 
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Lisätietoa ja tulevia vientikoulutuksia 

• Viennin askeleet: www.ruokavirasto.fi/vienti/viejalle  

• Luomutuotteiden vienti: www.ruokavirasto.fi/vienti/luomu 

• Luomun vientitodistukset: www.ruokavirasto.fi/vienti/luomutodistus  

• vienti@ruokavirasto.fi ja luomuelintarvike@ruokavirasto.fi 

 

• Elintarvikealan vientivalmennuspäivä Helsingissä ja verkkolähetyksenä 
4.4.2019 (Ruokavirasto ja FFF): ruokavirasto.fi/vienti/vientivalmennus  

• Save the date: Vientivalmennus luomutuotteiden viejille 25.9.2019 
(Ruokavirasto ja FFF) 
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vienti@ruokavirasto.fi 

www.ruokavirasto.fi/vienti  

Twitter: @Export_team 

 

KIITOS 
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