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Luomutuotteiden tuonnin valvonta 
 

Luomutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta edellyttää aina tuojan kuulumista 

luonnonmukaisen tuotannon valvontaan. 

 

Tuojan on varmistuttava ennen tuontitoiminnan aloittamista, että tuotava luomutuote ja sen 

valvonta tuotantomaassaan on EU-säädösten mukaista.  Tämä tarkoittaa, että kaikkien 

kyseisen tuotteen tuotantoon ja valmistukseen liittyvien toimijoiden ja tarkastuslaitosten on 

kuuluttava EU-säädösten mukaiseen valvontaan kolmannessa maassa. Eli tällöin vientimaa 

ja tuotavat luomutuotteet, sekä tuotantoon ja valvontaan liittyvät ehdot on mainittu 

komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kolmansista maista tai komission 

laatimassa luettelossa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista. 

 

Jokainen tuontilähetys tarkastetaan tullauksen yhteydessä, tuojan hakiessa lupaa luovuttaa 

tuomansa luomutuotteet vapaaseen liikkeeseen EU:n sisämarkkinoille. Tarkastus 

suoritetaan aina, kun luomutuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta. Tarkastuksen yhteydessä 

Tullille on esitettävä alkuperäinen eräkohtainen tarkastussertifikaatti. Tuontilähetyksestä 

voidaan ottaa näytteitä laboratoriotutkimuksiin. 

 

Tuontia edeltävällä jokaisen tuontilähetyksen tarkastuksella taataan rehellinen kilpailu 

luomutoimijoiden kesken ja kuluttajille varmuus ostamansa luomutuotteen 

luonnonmukaisuudesta. 

 

Huom:  Islanti, Liechtenstein ja Norja kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA), jonka 

vuoksi niihin ei sovelleta EU:n luomutuotteiden tuonnin säännöksiä 

 

Eviran nettisivuilta löytyy yleisohje luomutuotteiden tuojille  

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-ohjeet/luomuohje-6_3-

tuonti_02062015-netti.pdf 

 

 

Luonnonmukaisesti tuotetut alkoholijuomat 

 

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonnasta on Valvira julkaissut ohjeen, 

jossa käsitellään myös maahantuontia.  

http://www.valvira.fi/documents/14444/189244/luomuohje.pdf/f1ca3314-a578-4db6-8f72-

13794f2391a9  

 

Koska alkoholijuomat luetaan luomusäädöksissä elintarvikkeiksi, sovelletaan tuontiin 

myös Eviran julkaisemaa yllä mainittua tuonnin yleisohjetta. 

 

Luomualkoholijuomien tuonnista on voimassa myös mitä rajoituskäsikirjan Alkoholi-

osiossa on sanottu. 

 

 

Luomutuotteiden tulli-ilmoitus 

 

Tuojan on varmistettava, että tulli-ilmoituksella (sähköinen ilmoitus tai SAD-lomake) sekä 

laskuissa ja muissa kaupallisissa asiakirjoissa mainitaan selvästi, että kyse on 

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-ohjeet/luomuohje-6_3-tuonti_02062015-netti.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-ohjeet/luomuohje-6_3-tuonti_02062015-netti.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/189244/luomuohje.pdf/f1ca3314-a578-4db6-8f72-13794f2391a9
http://www.valvira.fi/documents/14444/189244/luomuohje.pdf/f1ca3314-a578-4db6-8f72-13794f2391a9
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luomutuotteista. Sähköiseen tulli-ilmoitukseen tai SAD-lomakkeeseen on merkittävä 

luomun oma asiakirjakoodi C644 ja esimerkiksi teksti ”luomu” tai ”luonnonmukaisesti 

tuotettu”. Mikäli tulli-ilmoituksella ei ilmoiteta tuotteiden olevan luonnonmukaisia, Tulli 

käsittelee tuotteet tavanomaisina eikä tarkasta tuotteita ja tuontitoimintaa 

luomulainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tuoja ei voi tämän jälkeen enää käsitellä 

ja/tai markkinoida tavanomaisina tullattuja tuotteita luonnonmukaisina, vaikka tuojalla 

olisi jälkikäteen esittää lähetykseen liittyvä alkuperäinen tarkastussertifikaatti. Tuojan on 

siis itse huolehdittava, että tuotteet ilmoitetaan tulli-ilmoituksella luonnonmukaisina ja että 

tuonnissa vaadittavat asiakirjat esitetään tulliviranomaisille. 

 

 

 

Keskeinen lainsäädäntö löytyy Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta 

http://mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto  

 

http://mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto

