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CAP EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy) 

ECG  Economy for common good 

EL Elintarvikelaki (297/2021) 

ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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FIMEA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
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IFOAM Luomuorganisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö (International 
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INTERPOL International Criminal Police Organization 

KSL  Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

SEUT   Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 

YK  Yhdistyneet kansakunnat



 

 

1 Johdanto 

 

1.1 Taustaa 

 

Luonnonmukainen tuotanto muodostaa monisyisen tutkimuskohteen.  Oikeustieteen keinoin 

luomutuotantoa ja -tuotteita voidaan tarkastella mm. kilpailuoikeuden, ympäristöoikeuden 

ja elintarvikeoikeuden näkökulmasta. Viimeksi mainittu on varsin tuore, mutta useimmissa 

oikeusjärjestyksissä vakiintunut oikeudenala. Sillä on osittain kuluttajaoikeuden kanssa 

yhtenevät tavoitteet. Hollon mukaan elintarvikeoikeudessa on annettava merkitystä 

kuluttajansuojalle, sillä velvollisuus oikean ja riittävän tiedon antamiseen vaikuttaa 

tuotekehitykseen positiivisesti.1 Näin voidaan ajatella, että myös luomutuotannon 

kuluttajaoikeudellinen kytkös syntyy ensisijaisesti juuri elintarvikeoikeuden kautta.  

Tutkielmassani tarkastelen luomutuotantoa laajemmin kuin yksinomaan oikeiden ja 

riittävien tietojen antamisen velvollisuuden kautta. Mittapuuna keskeinen on erityisesti EU:n 

luomulainsäädännön korostama kuluttajan luottamuksen suojaaminen2, joka nähdäkseni 

suojeltavana oikeushyvänä ulottuu pelkkiä markkinointiväittämiä syvemmälle – aina koko 

järjestelmän oikeuttavaksi metatavoitteeksi asti. Näin ymmärrettynä sillä on merkitystä 

myös tuotantoehtojen ja valvontajärjestelmän toteutuksessa. Tutkielman lähtökohtana on, 

että tuotantoehdot voidaan katsoa elinkeinonharjoittajaa kuluttajaan nähden sitoviksi 

säännöiksi siinä missä yksittäiset markkinointiväittämätkin. Viitanen on rinnastanut 

ympäristömerkit siihen, että elinkeinonharjoittaja käyttäisi markkinoinnissa 

ilmaisua ”ympäristöystävällinen”. Sertifikaattien kautta markkinointi vain tapahtuu 

virallistetusti ja hyväksytysti.3 Samankaltainen ajatus sopii luomuunkin.  

Kuluttajan luottamus on käsitteenä varsin abstrakti. Sirdeshmukh, Singh ja Sabol ovat 

määritelleet sen kuluttajan odotuksiksi siitä, että palvelun tuottaja on luotettava ja tämä 

toteuttaa lupauksensa.4 Luomutuotannon yhteydessä luottamus voi olla muodoltaan 

 
1 Hollo 2008, s. 6. 
2 Ks. esim. nykyisen luomuasetuksen 834/2007 1 artikla ja johdanto-osion kohta 3 sekä tulevan asetuksen 

2018/848 46 artiklan 9 kohta ja johdanto-osion 6 ja 15 kohta. 
3 Viitanen 2017, s. 311. 
4 Sirdeshmukh – Singh – Sabol, s. 17. 
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monenkirjavaa: luottamus saatettaan muodostaa esimerkiksi normatiivisen arvojärjestelmän 

ympärille tai puhtaasti henkilökohtaisempien kokemusten kautta.5 Luottamus ei tule 

ilmaiseksi: esimerkiksi Kroatiassa tehdyn tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat valmiita 

maksamaan luomuomenoista keskimäärin 41,9 prosenttia korkeamman hinnan kuin 

tavanomaisesti tuotetuista. Tomaattien kohdalla lukema on 58,7 prosenttia.6  

Luomutuotannon kaltaisella alalla kuluttajien luottamuksen merkitys 

sertifikaatiojärjestelmään korostuu, sillä tämä on yleensä käytännössä ainoa implikaatio tai 

todiste tuotteen luomulaadusta. Voidaan katsoa, että luomutuotteita koskee varsin korkea 

läpinäkyvyyden vaatimus, sillä toiminta perustuu siihen, että kuluttaja voi luottaa tuotannon 

vastaavan luonnonmukaisen tuotantotavan standardeja.  

Luomu on aiheena laajasti yhteiskunnallista keskustelua läpileikkaava. Sillä on 

yhtymäkohtia niin politiikkaan, talouteen, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, terveyteen 

kuin kulutuskäytäntöihinkin. Suomessa ja Euroopan unionin alueella luonnonmukaiseen 

tuotantotapaan sovellettavat vähimmäisvaatimukset löytyvät niin sanotusta 

luomuasetuksesta, eli neuvoston asetuksesta (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta 

tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 

2092/91 kumoamisesta. Asetuksen määräyksiä on sovellettava sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. Asetus on täsmentynyt historiansa aikana useasti neuvoston ja komission 

antamilla asetuksilla. Uuden, nykyisen korvaavan luomusasetuksen (EU) 2018/848 

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta, on määrä tulla voimaan vuoden 

2022 alusta. Tämän lisäksi on annettu kansallisia säädöksiä esimerkiksi valvontaa koskien.  

Nykyinen luomuasetus on tällä hetkellä selvästi keskeisin säädös kaiken luomutuotannon 

kannalta Euroopan unionin alueella. Asetus käytännössä määrittää sen, mitä luomutuotanto 

unionin alueella on. Uusi asetus tuo mukanaan monia uudistuksia, ja se on yleiseltä 

luonteeltaan monin kohdin edeltäjäänsä tiukempi ja joustamattomampi. Tätä perustellaan 

sen tavoitteilla kasvattaa koko unionin alueen kuluttajien luottamusta järjestelmän kautta 

markkinoille tuotuihin tuotteisiin ja taata valmisteiden laatu.7 

 
5 Ks. Schneider et al. 2009, s. 2. 
6 Cagalj – Haas – Morawetz 2016, s. 12. 
7 Burcă-Voicu – Oprescu 2019, s. 164. 
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Asetuksessa säädetään perusta luonnonmukaisen tuotannon kestävälle kehittämiselle ja 

varmistetaan samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta, kilpailun rehellisyys, kuluttajien 

luottamus ja kuluttajien edun suojaaminen (nykyisen asetuksen 1 artiklan kohta 1). 

Muotoilusta on havaittavissa luomunormiston moninainen tavoite toisaalta suojella 

ympäristöä, markkinoiden toimintaa ja kuluttajien luottamusta ja etua. Näiden intressien on 

mahdollista katsoa olevan joiltakin osin päällekkäisiä, mutta myös keskenään ristiriidassa. 

Esimerkiksi markkinoiden tehokas toiminta perustuu myös ruokatuotannon saralla voiton 

maksimointiin. Ympäristöargumentit, kuten kestävän kehityksen tavoite, taas edellyttävät 

joidenkin mielestä siirtymistä yksilökeskeisestä voitontavoittelusta kohti yhteisöllisempiä 

arvoja.8  

Luonnonmukaisen tuotannon eli luomun merkitys vaihtelee hieman eri konteksteissa. Pro 

Luomun eli luomualan yhteistyöjärjestön määritelmä painottaa ruuan laadukkuutta ja 

ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin huomioon ottamista tuotannossa.9 

Luomuorganisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö International Federation of Organic 

Agriculture Movements eli IFOAM määrittelee luomumaatalouden näin: ”Luomumaatalous 

on tuotantomuoto, joka tukee maaperän, ekosysteemien ja ihmisten terveyttä. Se turvaa 

ekologisiin prosesseihin, luonnon monimuotoisuuteen ja paikallisiin oloihin sopeutuneisiin 

kiertoihin eikä tuotantopanoksiin, joiden vaikutukset ovat haitallisia. Luomumaatalous 

yhdistää perinteet, innovaatiot ja tieteen hyödyntämään yhteistä ympäristöämme ja 

edistämään reiluja suhteita ja hyvää elämänlaatua kaikille.”10 

Voimassa oleva luomuasetus 834/2007 määrittelee johdanto-osansa 1 kohdassa 

luonnonmukaisen tuotannon seuraavasti: ”Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen 

tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta 

parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen 

säästäminen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja 

tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu 

luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. Luonnonmukaisella tuotantotavalla on 

siten kahtalainen yhteiskunnallinen merkitys: yhtäältä se tuottaa erityisille markkinoille 

tuotteita luonnonmukaisia tuotteita haluaville kuluttajille ja toisaalta tarjoaa 

 
8 Nuutila – Kurppa 2017, s. 308. 
9 Pro Luomun verkkosivut: mitä on luomu? 
10 IFOAM:in verkkosivut: Definition of organic agriculture. 
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julkishyödykkeitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun 

kehittämistä.” Vaikka eri määritelmät sisältävät siis erilaisia painotuksia, keskeistä yleisesti 

on, että ruoassa on vain vähäinen määrä torjunta- ja lisäaineita, eläinten lajityypillistä 

käyttäytymistä pyritään tuotannossa tukemaan sekä kestävä kehitys ja muut olennaiset 

ympäristöön linkittyvät periaatteet otetaan huomioon. 

EU:n luomutunnus on Suomessa kuluttajien parhaiten tuntema luomumerkki yhdessä Maa- 

ja metsätalousministeriön aurinkomerkin kanssa, ja sen tunnettuus on jatkuvasti kasvanut.11 

Tunnus, eli eurolehti on järjestelmän luoma ensisijainen signaali siihen, että kuluttajat voivat 

luottaa tuotteen läpäisseen luomua koskevan normiston ehdot ja olevan siten odotuksiensa 

mukainen. EU:n tunnuksen lisäksi on olemassa myös muita luomumerkkejä, jotka ovat 

luonteeltaan vapaaehtoisia. Suomessa tällainen on edellä mainitun aurinkomerkin lisäksi 

Luomuliiton hallinnoima leppäkerttu-merkki. Sitä voi käyttää EU:n pakollisen eurolehti-

tunnuksen rinnalla, sillä sen myöntäminen vaatii aina, että myös EU:n luomusäädöksiä 

sovelletaan. Leppäkerttu-merkin vaatimukset ovat kuitenkin EU:n lainsäädäntöä tiukemmat 

ja niissä korostuu paikallisuus. Maataloustuotteen täytyy olla 100-prosenttisesti suomalainen 

ja valmisteissa suomalaisen raaka-aineen osuuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 75 

prosenttia. Tuotantoehtojen toteutumista valvotaan tarkastuksien avulla .12 Tässä 

tutkielmassa keskitytään luomutuotannon vähimmäisvaatimuksiin, joten päähuomio on 

EU:n nykyisessä ja tulevassa luomuasetuksessa ja niitä täsmentävässä kotimaisessa 

lainsäädännössä. 

Luomumerkinnällä varustettujen tuotteiden tulee täyttää valmistuksen, jalostuksen ja 

markkinoinnin kaikissa vaiheissa niille säädetyt vaatimukset. Tässä tutkielmassa perehdyn 

näiden vaatimusten ohella niihin tavoitteisiin ja periaatteisiin, jotka vaikuttavat 

luomunormiston taustalla. Nämä ilmaistaan erityisesti luomuasetuksen artikloissa 3 ja 4, 

mutta asetuksen johdanto-osasta on eriteltävissä laajemmin tavoite- ja periaatekeskeistä 

ajattelua. Tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista analysoin muun muassa EU:n komission 

tilaaman tutkimusraportin13 sekä soveltuvan luonnontieteellisen tutkimusaineiston pohjalta.  

Yhteistä monille tavoitteille ja periaatteille on, että niissä korostuvat ympäristönsuojeluun 

liittyvät teesit. Vaikka nykyään kulutuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään 

 
11 Luomun kuluttajabarometri 2019 s. 47-48. 
12 Luomuliiton verkkosivut: Leppäkerttu-merkin käyttöoikeussopimus, ”Merkin käyttö”. 
13 Sanders (toim.) 2013: Evaluation of the EU legislation on organic farming. 
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sosiaalipoliittisessa keskustelussa entistä enemmän huomiota, on tämän merkitys 

kuluttajaoikeudellisessa diskurssissa ollut vielä varsin vähäistä.14 Tutkimusten mukaan 

nykyinen ruokatuotanto on kuitenkin ympäristölle kestämätöntä. Tämän vuoksi myös 

luomutuotannolla voi olla annettavaa suunniteltaessa ympäristölle parempia tuotantotapoja. 

Tämä onkin otettu Suomessa politiikan tasolla huomioon jo mm. ympäristöministeriön 

teettämässä ”Vähemmästä viisaammin – Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman 

uudistus 2012” -selvityksessä, jossa todettiin: ”Tällä hetkellä ainoastaan luonnonmukainen 

tuotantotapa takaa valvotun tuotantoketjun, jonka tuotanto- ja valmistusmenetelmät eivät ole 

haitallisia ympäristön, kasvien tai eläinten hyvinvoinnille.”15  

Esimerkiksi YK on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota ympäristönsuojeluun sen 

kuluttajansuojaa koskevissa ohjeistuksissaan, joista keskeisin on United Nations Guidelines 

for Consumer Protection -julkaisu. Kestävän kehityksen edistäminen mainitaan tavoitteeksi 

ja yleiseksi periaatteeksi. 16 Kenties konkreettisin yhtymäkohta luomutuotantoon on 

ohjeistuksen kohdassa 55, jonka mukaan ”jäsenmaiden tulisi huolellisesti hallinnoida 

ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä ja tukea ympäristöystävällisimpien vaihtoehtojen 

kehitystä.”17 YK:n kuluttajansuojaa koskevat ohjeistukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, 

joten niiden perusteella ei ole mahdollista saada yksilöitä, yrityksiä tai jäsenmaita 

edesvastuuseen. Ne ovat siis luonteeltaan ns. soft law -lähteitä. YK:n linjanvedot saattavat 

kuitenkin saada tosiasiallista merkitystä luodessaan ja tunnistaessaan poliittisia ja 

oikeudellisia kehityksenkohteita. Osoituksena niiden relevanssista voidaan pitää muun 

muassa sitä, että vuonna 2015 Guidelines for Consumer Protection -julkaisua laajennettiin.18 

Benöhrin mukaan linjanvedot ovat kehittäneet yleisellä tasolla eri maiden 

kuluttajaoikeudellista järjestelmää, mutta monet osa-alueista, kuten juuri kestävään 

kulutukseen keskittyvät ohjeet, ovat jääneet varsin pienelle merkitykselle.19 Monet 

jäsenmaat ovat keskittyneet teemaan epäsuoralla tavalla, kuten parantamalla 

ympäristötiedotusta ja -koulutusta.20 Riippumaton Consumers International -järjestö on 

tehnyt YK:n kanssa yhteistyötä, ja muun muassa täsmentänyt Guidelines for Consumer 

 
14 Viitanen 2004 (päivittyvä julkaisu), kappale ”Suhde ympäristönsuojeluun”. 
15 Ympäristöministeriö 2012 s. 38. 
16 YK 2016, s. 6 ja 8. 
17 YK 2016, s. 19. 
18 Benöhr 2020, s. 117. 
19 Benöhr 2020, s. 118 ja YK 2013. 
20 YK 2013, s. 4. 



6 

 

Protection -ohjeistusta käytännön näkökulman kautta.21 Vuonna 2011 järjestö listasi 

kahdeksan kuluttajan perusoikeutta, joista yksi on oikeus puhtaaseen ympäristöön.22 Monet 

kansainväliset ja kotimaiset kuluttajajärjestöt, kuten yllä viitattu Consumers International ja 

Kuluttajaliitto ovatkin alkaneet viestinnässään keskittyä yhä laajemmin 

ympäristövalistuksen lisäämiseen.  

Jatkuvana trendinä on ollut, että luomunormisto muuttuu tiukempaan suuntaan. Tämä on osa 

kehitystä siirtyä ympäristöä vähemmän kuormittavaan tuotantojärjestelmään, mutta myös 

vastaus kuluttajien kasvaneisiin vaatimuksiin. Vaikka luomutuotanto on tällä hetkellä 

kannattavaa, eivät liian tiukat tuotantosäännöt saa kuitenkaan tukahduttaa tuotantoa. Tämä 

luonnollisesti näkyisi kuluttajille tarjonnan heikkenemisenä. Tutkimusten mukaan Suomessa 

luomutuotteita säännöllisesti ostaa 2,2 miljoonaa ihmistä. Määrä on 150 000 enemmän kuin 

vuonna 2017. Suurin syy ostamiseen on puhtaus. Lisäksi maku ja ympäristöystävällisyys 

koettiin tärkeinä. Kaikkiaan luomun imago on parantunut ja kuluttajat näkevät luomun 

vastuullisena, terveellisenä ja trendikkäänä valintana.23  On kuitenkin esitetty, että Suomessa 

luomutuotannon mahdollisuudet ovat jääneet osin hyödyntämättä. Syyksi tähän on nähty 

muun muassa raskas byrokratia, joka hidastaa luomuun siirtymistä.24 Uuden luomuasetuksen 

on toivottu tuovan muutoksia helpompaan siirtymään. Tämä olisi linjassa useiden tuoreiden 

EU-pohjaisten toimintaohjelmien ja linjanvetojen, jotka tavoittelevat vihreää siirtymää ja 

puhtaampaa ympäristöä, kanssa. 

 

1.2 Katsaus luomusääntelyn kehitykseen 

 

Nykymuotoisen luonnonmukaisen viljelytavan voi katsoa syntyneen 1940-luvulla Sveitsissä 

ja Isossa-Britanniassa.25 Luomutuotannon oikeudellinen sääntely on kuitenkin 

huomattavasti tuoreempi ilmiö. Alkusysäykseksi on nähty 1980-luku, jolloin joukko 

maanviljelijöitä kiinnostui luomaan luonnonmukaiselle tuotantotavalleen yhteisiä 

 
21 Consumers International 2016. 
22 Esim. Ibarra – Revilla 2014, s. 67–69 ja Kilpailu ja kuluttajaviraston verkkosivut: Kansainvälinen 

kuluttajan oikeuksien päivä 15.3. – Teemana kuluttajan oikeudet digitaalisessa maailmassa. Suomessa 

vakiintunut muoto näyttäisi olevan ”oikeus puhtaaseen ympäristöön”, vaikka alkuperäinen 

englanninkielinen teksti käyttääkin muotoa ”healthy environment”. 
23 Luomun kuluttajabarometri 2019. 
24 Pro Luomu 2014, s. 18. 
25 Darnhofer et al. 2010, s. 68. 
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sääntöjä.26 Motiivi säännöstön luomiselle oli ensisijaisesti taloudellinen ja katseet olivat 

ulkomaankaupassa. Ranska oli ensimmäinen Euroopan maa, joka alkoi säännellä 

luomutuotantoa lain tasolla. Tämä tapahtui vuonna 1980.27 Johtavana ajatuksena oli suojella 

kuluttajia harhaanjohtavilta väitteiltä ja luoda luomumarkkinoille yhtenäiset pelisäännöt.28  

Edellä mainitut tavoitteet johtivat siihen, että EU:n ensimmäinen luomutuotantoa sääntelevä 

asetus tuli voimaan vuonna 1991. Asetuksessa (ETY) 2092/91 maataloustuotteiden 

luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja 

elintarvikkeissa luotiin säännöt luomuviljelylle koko unionin alueella. Markkinoinnissa 

suojattiin luomuun viittaavien termien käyttö. Tätä seuranneessa asetuksessa (EY) 

1804/199929 normisto ulotettiin koskemaan luonnonmukaista eläintuotantoa. Vuonna 2007 

asetus uudistettiin ja tietyt säännöt, jotka koskevat esimerkiksi tuontia ja yksityiskohtaisia 

tuotantosääntöjä, siirrettiin eri asetuksiin. Valvontakoneistoa ja tuontia koskevia säännöksiä 

kehitettiin huomattavasti.  Pirstaloituminen ei ole lähitulevaisuudessa loppumassa, sillä 

uuden asetuksen (EU) 2018/848 myötä luomutuotantoa koskettavaa EU-lainsäädäntöä 

näyttäisi sisältyvän yli 30 erilliseen asetukseen.30  

Uuden luomuasetuksen syntyprosessi on ollut pitkä. Luonnos asetuksesta tehtiin jo vuonna 

2014, kun alkoi käydä ilmeiseksi, että Euroopan kasvava luomusektori tarvitsee tuekseen 

päivitetyn säädöspohjan, jotta järjestelmä kykenee toimimaan tehokkaasti kuluttajan 

luottamusta menettämättä.31 Luonnoksessa mainittuja perusteluita uudelle säädökselle ovat 

mm. tuotantoehtojen täsmentäminen, lainsäädännön yksinkertaistaminen, kuluttajien esille 

tuomiin huoliin vastaaminen ja valvontajärjestelmän selkeyttäminen.32 Ehdotus oli 

ensimmäistä kertaa EU:n maatalousjaostossa keskusteltavana saman vuoden heinäkuussa. 

Jo tällöin ministerit esittivät sittemmin muidenkin tahojen toistaman huolen siitä, että 

sellaisenaan asetus voisi käytännössä aiheuttaa luomutuotannon hiipumista.33 Neuvosto ja 

 
26 Burcă-Voicu – Oprescu 2019, s. 159. 
27 Food and Agriculture Organization of the United Nations 2001, luku 2, kappale “France”.  
28 Sanders 2013, s. 3. 
29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1804/1999 maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen 

viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 

täydentämisestä siten, että asetus käsittää myös eläintuotannon. 
30 Schmidt 2019, s. 1. 
31 Leone 2018, s. 421. 
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten 

tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston virallista valvontaa koskevan asetuksen 

muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 2014. 
33 Niemi 2014, s. 22. 
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parlamentti vaativat luonnokseen uudistuksia vuonna 2015 ja tähän tehtiin muokkauksia 

varsin nopeaan tahtiin. Jäsenmaat olivat suurista linjoista varsin yksimielisiä, mutta monet 

yksityiskohtaisemmat kysymykset herättivät suurta erimielisyyttä.  

Uusi luomuasetus on edeltäjänsä tavoin normisystematiikaltaan perusasetus, jonka 

tarkoituksena on määrätä luomutuotannon ja -merkintöjen pääkohdista. Monia 

yksityiskohtaisempia kysymyksiä delegoidaan eri säädöksille. Tästä huolimatta se on myös 

itsessään varsin laaja; asetus pitää sisällään 39 sivua ja 61 artiklaa. Lisäksi liitteitä on 37 

sivua. Lainvalmistelua voidaan syyttää läpinäkyvyyden puutteesta; Euroopan 

oikeusasiamies on kannanotossaan kiinnittänyt huomiota asetuksen valmistelun taustalla 

olevaan epäviralliseen ns. kolmikantamenettelyyn ja syyttänyt prosessia siitä, että se ei 

noudata hyvän lainsäädännön perusteita, sillä neuvottelut käydään suljettujen ovien takana.34 

Moite ei kohdistunut nimenomaan luomuasetukseen, vaan menettelyyn yleensä. Alalla, joka 

yhdistää monia koko unionin laajuisia tavoitteita ja joka määrittää usean eri intressiryhmän 

toiminnan puitteet, salassa käydyt neuvottelut ovat erityisen kiistanalaisia. 

Asetuksen oli määrä tulla alun perin sovellettavaksi vuonna 2021. Komissio kuitenkin 

ehdotti, että voimaantuloa lykätään vuoden 2022 alkuun. Lykkäys toteutettiin asetuksella 

(EU) 2020/169335, jonka johdannosta ilmenee, että syynä oli COVID-19-pandemia. 

Lykkäystä on perusteltu myös valmisteilla olevan sekundaarilainsäädännön 

monimutkaisuudella ja merkityksellisyydellä.36  

Kaiken kaikkiaan on merkillepantavaa, että luomulainsäädäntö on kokenut siinä mielessä 

harvinaisen kehityskulun, että se on muuntunut yksityisestä sääntökokoelmasta valtiolliseksi 

(EU:n tapauksessa ylikansalliseksi) kontrollijärjestelmäksi, joka määrittää nykyään kaiken 

alansa toiminnan minimistandardit.37 

 

 
34 Euroopan oikeusasiamiehen päätös 0l/8/2015/JA5. 
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1693 luonnonmukaisesta tuotannosta ja 

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta 

asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen 

päivämäärien osalta. 
36 Euroopan komission verkkosivut: Luomutuotanto lyhyesti. Kohta ”Luomuviljely vuoden 2022 jälkeen”. 
37 Arcuri 2015, s. 144. 
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1.3 Tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkielmassa käsittelen luonnonmukaisen tuotannon oikeudellista viitekehystä neljän 

kuluttajaan keskittyvän näkökulman kautta. Näkökulmat noudattavat seuraavaa jakoa: (1) 

tavoitteet ja periaatteet, (2) tuotantosäännöt ja kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa, 

(3) markkinointi ja (4) valvonta. Huomio kiinnitetään kuluttajan luottamuksen, edun ja 

suojan kannalta merkityksellisiin seikkoihin. Samalla nostetaan esiin mahdollisia 

ongelmakohtia. Tutkielma ei ole perinteisessä mielessä puhtaan kuluttajaoikeudellinen, sillä 

se irtautuu monelta osin oikeudenalalle tyypillisestä elinkeinonharjoittaja-kuluttaja-

relaatiosta. Tarkastelu keskitetäänkin useammassa kohdin itse normistoon ja siihen, kuinka 

hyvin se on linjassa kuluttajan luottamuksen suojelemisen kanssa. Sääntely on 

harmonisoitua, joten se antaa sellaisenaan kuvan myös Suomea koskettavista 

luonnonmukaisen tuotannon kuluttajakysymyksistä. Näitä käsitellään kuitenkin myös 

kotimaisesta näkökulmasta silloin, kun se on mahdollista. Tämä näkyy erityisesti valvontaa 

koskevassa osiossa. 

Voidaan katsoa, että luomutuotannon oikeudellinen sääntely on luonteeltaan varsin 

arvokeskeistä. Sitä koskettavat arvot on ilmaistu EU:n luomuasetuksissa tavoitteiden ja 

periaatteiden muodossa. Nähdäkseni kuluttajan luottamuksen kannalta on oleellista, että 

luomuasetus todella kykenee käytännössä toteuttamaan julkilausumiaan tavoitteita. Siksi 

perehdyn tutkielmani aluksi kysymykseen, minkälaisia tavoitteita luomulainsäädännöllä on, 

ja kuinka hyvin se on tosiasiassa kyennyt vastaamaan niihin.  

Toinen näkökulma liittyy vaatimuksenmukaisuuteen, eli käytännössä tuotantosääntöihin. 

Kuluttajan tulee voida luottaa siihen, että tuote ja sen taustalla ollut tuotantotapa ovat 

sellaisia, kun on luvattu. Voidaankin ajatella, että luomutuotteen ostaessaan kuluttaja ostaa 

lopputuotteen lisäksi myös lupauksen tuotantotavasta. Tuotantovaatimukset muotoutuvat 

käytännössä kokonaan EU:n asetusten kautta ja ne sisältävät hyvin yksityiskohtaista 

sääntelyä. Näitä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä kokonaisuudessaan, joten tarkastelussa 

keskitytään suurempiin linjoihin. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös kolmansien 

maiden kanssa käytävää kauppaa. 

Kolmas näkökulma keskittyy markkinointiin. Tässäkin toimijoiden tulee noudattaa 

luomuasetuksen normeja, eikä kuluttajalle saa muodostua harhaanjohtavaa kuvaa tuotteesta. 
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Markkinointia koskevat vaatimukset ovat kuluttajaoikeuden perinteisiä suojakeinoja. Tältä 

osin oleellista sääntelyä löytyy myös muualta elintarvikelainsäädännöstä. 

Lopuksi käsittelen viimesijaista keinoa varmistaa, että luonnonmukaisen tuotannon normeja 

on noudatettu, eli valvontaa. Vaikka luomulainsäädäntö on pitkälti Euroopan unionin 

asetuksilla harmonisoitua, kuuluu valvonnan järjestäminen jäsenmaiden vastuulle. 

Käsittelen valvontaa lähinnä luomuasetusten näkökulmasta, mutta tarkastelen myös sen 

käytännön toteutumista Suomen ja laajemmin EU:n alueella. Lisäksi huomio kiinnitetään 

luomuun liittyviin huijauksiin ja siihen, kuinka niitä pyritään ehkäisemään. 

Käsitellyt näkökulmat ovat osittain limittäisiä, sillä luomulainsäädäntö muodostaa 

kompleksisen ja laajan kokonaisuuden. Esimerkiksi valvonnalla on luonnollisesti 

erottamattomia yhtymäkohtia tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen ja sertifiointiin – ja 

toisaalta sillä on keskeinen rooli asetusten tavoitteiden toteutumisessa. Nähdäkseni jaon 

kautta on kuitenkin mahdollista muodostaa ehjä kuva erilaisista luomuun liittyvistä 

kuluttajan asemaan liittyvistä kysymyksistä. 

Keskeinen huomio kohdistetaan siis EU:n luomuasetuksiin. Pääpaino on niin sanotuissa 

minimivaatimuksissa, eikä luomuasetuksen vaatimuksia ylittäviä vapaaehtoisia järjestelmiä 

tarkastella. 

 

1.4 Metodi, lähteet ja rakenne 

 

Tutkielmassa käsitellään voimassa olevia ja pian voimaan tulevia säädöksiä, joihin 

sovelletaan lainopillista metodia. Eri tulkintatavoista tutkielmassa korostuu 

tarkoitusperäopillinen tulkintamenetelmä, joka onkin EU-pohjaisen lainsäädännön 

yhteydessä tavanomaista.38 Vahvimmin tämä ilmenee ensimmäisestä luvusta, joka keskittyy 

luomusääntelyn tavoitteisiin ja periaatteisiin. 

Tutkielman lähdeaineisto koostuu ensi sijassa EU-oikeudellista normistoa käsittelevästä 

kansainvälisestä kirjallisuudesta. Tämä selittyy sillä, että tutkielman päähuomio kohdistuu 

EU-alueen luomutuotannon minimivaatimuksiin. Kuitenkin myös kotimaiseen 

kirjallisuuteen viitataan soveltuvin osin. Aiheen liittymäkohdista biologiaan ja 

 
38 Hirvonen 2011, s. 40. 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun johtuen tutkielmassa hyödynnetään myös useita 

biokemiallisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. 

Tutkielman rakenne noudattaa pitkälti tutkimuskysymys-osiossa esiteltyä jakoa. 

Ensimmäiseksi käsitellään luomunormiston taustalla vaikuttavia tavoitteita ja periaatteita, ja 

analysoidaan, kuinka hyvin voimassa oleva lainsäädäntö on näitä edesauttanut. Toisessa 

luvussa keskitytään niihin vaatimuksiin, joita luomunormisto asettaa tuotteille ja niiden 

tuotantotavoille. Käytännössä luvussa keskitytään tuotantosääntöihin ja kolmansien maiden 

kanssa käytävään kauppaan. Tämän jälkeen keskitytään luomutuotteiden markkinointiin ja 

merkintöihin. Sääntelyssä korostuu vaatimus siitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan. Samassa 

yhteydessä käsitellään markkinavalvontaa. Ennen yhteenvetoa tarkastellaan vielä virallista 

valvontaa. Luvussa käsitellään säädösperustan ohella valvonnan käytännön toteutumista 

Suomessa ja koko EU:n alueella. Lisäksi käsitellään huijauksia, jotka ovat luomun parissa 

yhä tavanomaisempia. 
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2 Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet ja periaatteet 

kuluttajan kannalta 

 

2.1 Yleistä 

 

Luomutuotannossa yhdistyvät useat kuluttajaa koskevat intressit. Mikrotasolla kuluttajaa 

suojellaan tuotteiden turvallisuusvaatimuksilla ja niiden alhaisilla tausta- ja 

lisäainepitoisuuksilla. Toisaalta kuten Hollo esittää, on mahdollista katsoa, että yleisen 

elintarviketurvallisuuslainsäädännön vuoksi tuotantotavalla ei ole kovin olennaista 

merkitystä turvallisuuden näkökulmasta39. Tämä kanta kuvastaa kuitenkin nähdäkseni varsin 

suppeaa turvallisuuskäsitystä. Turvallisuus on suhteellinen käsite, sillä voidaan ajatella, että 

luomutuotannossa esimerkiksi vähäisemmät raskasmetallimäärät ja tuotantotavan torjuva 

suhtautuminen antibiootteihin muodostavat keskeisen turvallisuuskysymyksen niin 

yksittäisen kuluttajan kuin yksilöä laajemmallakin tasolla.  

Makrotasolla kuluttajan edun kanssa käsi kädessä kulkevat eettiseen ja ekologiseen 

arvomaailmaan kytkeytyvät toimenpiteet ja tavoitteet, joita luomun on tarkoitus edesauttaa. 

Puhtaampi elin- ja kasvatusympäristö on esimerkki laajemman mittakaavan tieteenalarajoja 

rikkovasta tavoitteesta. Kuten johdantoluvussa todettiin, oikeus puhtaaseen ympäristöön on 

myös yksi Consumers International -järjestön listaamasta kahdeksasta kuluttajan 

perusoikeudesta. Lisäksi moni kuluttaja on kiinnostunut tukemaan esimerkiksi ruoaksi 

kasvatettavien eläinten eettisempää kohtelua harjoittavaa tuotantotapaa. Tällöin 

kuluttajansuojan kohteena on kuluttajan eettinen valinta, jota toteutetaan luvatuin 

tuotantoehdoin. Huomioon tulee ottaa myös unionin primäärilähteistä SEUT 11 artikla, 

jonka mukaan ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan 

ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Sekä nykyisessä että tulevassa luomuasetuksessa on eritelty tavoitteet ja periaatteet 

toisistaan. Ne ovat kuitenkin osin rinnasteisia ja asetusten johdanto-osissa usein niihin 

viitataan samassa yhteydessä (esim. uuden luomuasetuksen johdanto-osion kohta 27 ja 34). 

Uuden asetuksen johdannon 17 kohdassa todetaan, että tavoitteisiin olisi päästävä 

 
39 Hollo 2008, s. 206. 
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noudattamalla luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia yleisiä ja erityisiä periaatteita 

sekä yleisiä ja yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä. Periaatteet ovat siis tuotantosääntöjen 

ohella käytännössä vaikuttavia toimintaohjeita, joiden avulla tavoitteita toteutetaan. 

Kuitenkin nekin ovat luonteeltaan niin yleislaatuisia ja väljiä, että katson 

tarkoituksenmukaiseksi käsitellä niitä jäljempänä tavoitteiden yhteydessä. Uskoakseni 

ratkaisu luo molemmista ja koko sääntelyn taustalla vaikuttavista arvoista eheämmän kuvan, 

sillä tavoitteet ja periaatteet konkretisoivat ja täydentävät toisiaan. 

 

2.2 Tavoitteiden määrittelystä 

 

Epäsuoran kytköksen kuluttajien ja EU:n lainsäädäntötyön välille luovat 

toimintasuunnitelmat, joita unioni laatii. Näiden pohjalta saatuja suosituksia ovat mm. 

säännölliset kuluttajatutkimukset ja kouluihin lisättävä luomutuotteita koskeva tiedotus. 

EU:n luomulainsäädännössä esiin tulevat tavoitteet nousevat suurelta osin yhteisen 

maatalouspolitiikan eli CAP:in linjanvetojen kautta. Yhteistä politiikkaa on harjoitettu 

vuodesta 1962 ja nykyään se on Maa- ja metsätalousministeriön mukaan yksi unionin 

tiukimmin integroituneimmista politiikanlohkoista.40 CAP-linjauksia on ollut tarkoitus 

uudistaa jo pitkään, mutta prosessi on ollut jumissa usean vuoden ajan. Tavoitteiden sisältö 

ei uudistuksessa muutu merkittävästi, mutta nuorten viljelijöiden saaminen alalle sekä 

ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät toimet saavat entistä 

suuremman painoarvon.41 Uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2023. 

Kuluttajansuojan kannalta keskeisimpiä yhtymäkohtia CAP:iin ovat ruoan laatuun ja 

normiston yksinkertaisuuteen liittyvät vaatimukset. Ruoan laatu on unionin 

maataloustuotantoa koskevan sektorin keskiössä.42 Sillä on selkeitä yhtymäkohtia myös 

kuluttajaterveydellisiin kysymyksiin. CAP:in yksinkertaistaminen on tavoitteena sikäli 

tärkeä, että sen avulla pyritään varmistamaan, että tuottajat kykenevät sitä tehokkaasti 

noudattamaan. Sen myötä kuluttajat pääsevät lopulta käsiksi EU:n edellyttämällä tasolla 

oleviin elintarvikkeisiin. 

 
40 Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut: EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. 
41 Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton verkkosivut: Maatalouspolitiikka. 
42 Padel – Vieweger – Sanders 2013, s. 45 
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Tuorein luomua koskettava toimintaohjelma on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jolla 

komissio esittää ratkaisuja luomutuotannon kehittämiseksi. Suunnitelma pyrkii mm. 

edistämään luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta. Tavoitteena on laajentaa 

luomutuotantoon käytettävän maatalousmaan osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Ohjelmassa painotetaan mm. kuluttajien luottamuksen säilyttämisen sekä petosten ehkäisyn 

ja elintarvikeketjun jäljitettävyyden parantamisen tärkeyttä.43 

Muita suuren mittakaavan poliittisia linjanvetoja on ympäristöalan toimintaohjelma ”Hyvä 

elämä maapallon resurssien rajoissa”44, josta on annettu parlamentin ja neuvoston päätös 

vuonna 2013. Ohjelmassa yhdistetään ympäristöteemat ja kuluttajat useasti. Tavoitteeksi 

määritellään mm. kuluttajien ymmärryksen parantaminen sen suhteen, kuinka heidän 

toimintansa vaikuttaa ympäristöön. Keinovalikoimaan kuuluvat ”taloudelliset kannustimet, 

markkinapohjaiset välineet, tietovaatimukset sekä vapaaehtoiset välineet ja toimenpiteet, 

joilla täydennetään lainsäädäntöpuitteita ja sitoutetaan sidosryhmiä eri tasoilla”. Lisäksi 

korostetaan selkeiden ja johdonmukaisten merkintöjen painoarvoa. Tavoitteet saavutetaan 

päätöksen mukaan toimilla, jotka parantavat ympäristöystävällisten tuotteiden 

saavutettavuutta, toimivuutta ja houkuttelevuutta. Luonnonmukaisten ratkaisujen käyttö 

nousee päätöstekstissä esiin ekosysteemien ennallistamistavoitteen yhteydessä. Päätös asetti 

muodollisesti tavoitteet pitäen silmällä vuotta 2020, mutta suuremmassa mittakaavassa sen 

keskiössä on vuoteen 2050 asti ulottuva visio. 

Vuonna 2019 julkaistun Pellolta pöytään (Farm to Fork) -hankkeen tavoitteena on samaten 

kehittää EU:n maataloutta entistä kestävämmäksi ja ekologisemmaksi. Strategialla on suoria 

yhtymäkohtia luonnonmukaiseen tuotantoon. Hanketta koskevassa tiedonannossa 

korostetaan luomuviljelyn tukemista sekä kuluttajien että ympäristön näkökulmasta. 

Tavoitteeksi tässäkin hankkeessa asetetaan luomutuotannon nosto 25 prosenttiin koko 

unionin viljelyalasta.45  

Uutta luomuasetusta laadittaessa on kuultu sidosryhmiä ja kansalaisia. Varhaisin esimerkki 

on jo ennen ensimmäistä luonnosta toteutettu kansalaisille suunnattu kyselytutkimus EU:n 

 
43 Euroopan komission toimintasuunnitelma 25.3.2021 
44 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU. 
45 Euroopan komission tiedonanto 2020. 
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luomutuotannosta, jossa kuluttajat toivoivat entistä tiukempia säädöksiä.46 Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että vastaajat tukivat harmonisaation syventämistä ja poikkeuslupien karsimista.  

Suomessa hallintoviranomaiset ovat vuodesta 2001 asettaneet useita tavoitteita, jotka 

tähtäävät luomuruoan kehittämiseen. Luomu asetettiin myös vuonna 2010 ulkoministeriön 

Suomen kansainvälistä brändiä kehittävän raportin yhdeksi pääteemaksi.47 Tästä huolimatta 

Suomi on viljelyalaa (pinta-alaan suhteutettuna) ja markkinaosuuksia tarkastellessa monia 

maita, kuten Ruotsia, Tanskaa, Viroa ja Itävaltaa reilusti jäljessä.48 Luomuhunajan ja -

marjojen tuotantoalueen kokoa vertaillessa Suomi puolestaan on maailman kärkimaa.49 

 

2.3 Luomuasetuksista johdetut tavoitteet ja periaatteet 

 

2.3.1 Tavoitteet 

 

Nykyisen asetuksen 834/2007 1 artikla, joka koskee tarkoitusta ja soveltamisalaa, 

määrittelee osittain asetuksen tavoitteet, vaikka nämä tulevatkin tarkemmin ilmi 3 artiklasta. 

Artiklan voi nähdä metanormina, joka vaikuttaa kaiken luomusääntelyn taustalla. Erityisen 

kiinnostava se on tavoitekeskeisen analyysin kannalta. Kohdan 1 mukaan asetuksessa 

säädetään perusta luonnonmukaisen tuotannon kestävälle kehittämiselle ja varmistetaan 

samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta, kilpailun rehellisyys, kuluttajien luottamus ja 

kuluttajien edun suojaaminen.  

Sisämarkkinoiden tehokas toiminta on kaiken EU-lainsäädännön toiminnallisessa ja 

historiallisessa ytimessä. Periaate on keskeisessä roolissa unionin primäärilähteissäkin. 

Ottaen huomioon luomutuotteiden jatkuvasti kasvaneen kysynnän ja markkinaosuuden, 

tavoite on linjassa luonnonmukaisen tuotannon nykytilanteen kanssa. Esimerkiksi 

luomuviljelyyn käytettävä ala kasvoi unionin alueella vuosien 2007-2017 välillä yli 70 

prosenttia.50 

 
46 Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto 2013. 
47 Maabrändiraportti 25.11.2010. 
48 Willer – Lerrnoud 2019, s. 45 ja 242. 
49 Willer – Lerrnoud 2019, s. 85. 
50 Euroopan komission tiedote 2019, s. 1. 
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Kilpailun rehellisyyden varmistaminen limittyy markkinoiden tehokkuuden tavoitteen 

kanssa, mutta sillä on myös itsenäistä merkitystä kuluttajan luottamuksen ja edun kannalta. 

Voidaan ajatella, että kuluttajien luottamus tuotteita kohtaan on sitä suurempaa, mitä 

enemmän markkinoilla on tunnetusti rehellisiä yrittäjiä, joihin kohdistetaan tehokasta 

valvontaa.  Tämän vuoksi kuluttajat ovat avainasemassa luonnonmukaisen tuotannon 

kehittämisessä. Siksi on tärkeää varmistaa kuluttajien luottamus toimivan lainsäädännön 

kautta ja suojella näiden etua tuotteiden laadun ja niiden tuotannon eettisten ja ekologisten 

vaikutusten myötä.51 Ongelmiin saatetaan törmätä kahdessa yhteydessä: eroissa asetuksen 

soveltamisessa jäsenmaiden kesken ja eroissa harmonisoitujen sääntöjen käytännön 

toteutettavuudessa eri olosuhteiden vuoksi. Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi 

ilmastoon ja taloustilanteeseen liittyvät eroavaisuudet.52 Komission tilaaman 

tutkimusraportin mukaan asetus on pystynyt vastaamaan ensiksi mainittuun mahdolliseen 

ongelmakohtaan varsin hyvin, mutta jälkimmäinen kohta herättää kysymyksiä. Asetus antaa 

mahdollisuuden joustaa säännöistään olosuhteisiin liittyvien seikkojen vuoksi, mutta keinot 

eivät välttämättä johda luomutuotteiden käytön lisääntymiseen. Sääntely ei näiltä osin 

välttämättä ole tarpeeksi täsmällistä. Kaikkiaan tuotantosäännöt kuitenkin mahdollistavat 

pohjan reilulle kilpailutilanteelle.53 

Sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa ja rehellistä kilpailua ei tässä tutkielmassa käsitellä 

tämän tarkemmin, sillä kuluttajanäkökulman kannalta muut kohdassa mainitut tavoitteet 

ovat uskoakseni merkityksellisempiä. Ne ovat myös havaittavissa kolmannesta artiklasta, 

joka ilmaisee asetuksen yleiset tavoitteet. Artikla kytkee luomutoiminnan tavoitteet 

maatalouspolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja kuluttajansuojaan. Kuluttajan kannalta 

konkreettisimmat tavoitteet löytyvät artiklan kohdista b ja c.  Sääntelyn tarkoitus on pyrkiä 

tuottamaan korkealaatuisia tuotteita ja tavoitteena on pyrkiä tuottamaan laaja valikoima 

elintarvikkeita ja muita maataloustuotteita, jotka vastaavat kuluttajien sellaisiin 

hyödykkeisiin kohdistuvaan kysyntään, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia 

ympäristölle, ihmisten terveydelle, kasvien terveydelle eivätkä eläinten terveydelle tai 

hyvinvoinnille. Nykyisen asetuksen johdanto-osassa kuluttajansuojatavoite tuodaan esiin 

mm. kohdassa 3, jonka mukaan luonnonmukaista tuotantoa koskevan yhteisön 

sääntelykehyksen tavoitteeksi asetetaan mm. kuluttajien luonnonmukaisiksi merkittyjä 

 
51 Padel – Vieweger – Sanders 2013, s. 43. 
52 Padel et al. 2013, s. 117. 
53 Padel et al. 2013, s. 124. 
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tuotteita kohtaan osoittaman luottamuksen säilyttäminen ja osoittaminen perustelluksi. 

Lisäksi kohdassa 20 korostetaan kuluttajavalistuksen, markkinoiden avoimuuden ja 

luonnonmukaisten ainesosien käytön edistämisen merkitystä. 

Tulevan asetuksen 4 artiklassa eksplisiittisesti luetellut tavoitteet poikkeavat edeltäjästään. 

Siinä korostuvat entistä seikkaperäisemmin ilmaistut ekologiset ja eläinten hyvinvointia 

korostavat teesit, sen sijaan suora kuluttajansuojaviittaus on otettu pois. Asetuksen johdanto-

osassa kuluttajaperspektiivi tulee kuitenkin selvemmin esille. Kohdassa 6 todetaan nykyistä 

asetusta mukaillen, että luonnonmukaista tuotantoa koskevan unionin politiikan tavoitteiden 

mukaisesti kyseisen politiikan täytäntöönpanolle vahvistetulla lainsäädäntökehyksellä olisi 

pyrittävä varmistamaan luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tasapuolinen kilpailu ja 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, säilyttämään kuluttajien luottamus 

luonnonmukaisiksi merkittyjä tuotteita kohtaan ja osoittamaan se perustelluksi sekä luomaan 

edellytykset, joilla tämä politiikka voi edistyä tuotannon ja markkinoiden kehitystä 

vastaavasti. Lisäksi kohdassa 73 korostetaan kuluttajien etua ja sitä, että kuluttajien tulee 

voida tehdä tietoon perustuvia valintoja. Kohdassa 80 taas todetaan, että järjestelmän tulee 

olla kuluttajan kannalta selkeä. Tällä perustellaan komissiolle delegoitua valtaa antaa 

säädöksiä luomutuotteiden merkintöjä koskevista lisäsäännöistä ja näiden muuttamisesta.  

 

2.3.2 Periaatteet 

 

Molemmissa luomuasetuksissa periaatteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin periaatteisiin. 

Yleiset periaatteet (nykyisen asetuksen 5 artikla) koskettavat kaikkea luonnonmukaista 

tuotantoa ja niiden pääpaino on ekologisuudessa sekä ulkopuolisten tuotantopanosten ja 

keinotekoisesti tuotettujen tuotantomenetelmien rajoittamisessa. Näin esimerkiksi 

kemiallisten prosessien hyödyntäminen on käytännössä luomutuotannon periaatteiden 

vastaista, vaikka raaka-aineet itsessään olisivat luonnonmukaisia. Artikla sisältää kuitenkin 

eräänlaisen varauksen, sillä se antaa mahdollisuuden mukauttaa tuotantosääntöjä tarvittaessa 

asetuksen puitteissa, kunhan huomioon otetaan terveydellinen tilanne, alueelliset ilmastoerot 

sekä paikalliset olosuhteet, kehitysvaiheet ja erityiset kotieläintuotannon käytännöt. 

Erityiset periaatteet koskettavat tiettyjä tuotantotapoja. 5 artiklassa annetaan erityiset 

periaatteet, joita sovelletaan maatalouteen. Tuotantojärjestelmä perustuu sellaisten 
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laadukkaiden elintarvikkeiden ynnä muiden maatalous- ja vesiviljelytuotteiden laajan 

valikoiman tuottamiseen, jotka vastaavat kuluttajien kysyntää hyödykkeistä, joiden 

valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten terveydelle, kasvien 

terveydelle eivätkä eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.  

Kuluttajien kannalta kiinnostavampi on elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavia erityisiä 

periaatteita koskeva 6 artikla. Ensimmäinen periaate on hyvin yleisluonteinen. Sen mukaan 

luonnonmukaiset elintarvikkeet tuotetaan luonnonmukaisista maatalousperäisistä 

ainesosista, paitsi jos tiettyä ainesosaa ei ole markkinoilla saatavilla luonnonmukaisessa 

muodossa. Lisäksi suljetaan pois sellaisten aineiden ja jalostusmenetelmien käyttö, jotka 

voivat antaa kuluttajalle väärän käsityksen tuotteen todellisesta luonteesta. Tässä osin 

sääntely laventaa markkinoinnista tuttua kuluttajan harhaanjohtamisen kieltoa myös itse 

tuotantotapoihin. Käytännön esimerkki tällaisesta voisi olla nitraattipitoisten kasviuutteiden, 

joilla on tarkoitus korvata natriumnitriitti, käyttö. Natriumnitriittiä ei näet ole mahdollista 

valmistaa luomulaatuisena, eikä sen käyttö muissa yhteyksissä kuin lihatuotteissa ole 

asetuksen (EY) 889/200854 liitteen 8 mukaan sallittua. Kyseisessä asetuksessa säädetään nyt 

käsiteltävänä olevia asetuksia yksityiskohtaisemmin tuotantoedellytyksistä ja muun muassa 

juuri lisäaineista. Kuluttajan kannalta kasviuutteen käytössä harhaanjohtavaa saattaa olla se, 

että ainesosaluetteloon merkitään vain kasvi. Tällöin sen sisältämä nitraatti jää 

mainitsematta.55  

Uudessa asetuksessa periaatteiden sääntelytekniikka on varsin samanlainen. 5 artikla 

käsittelee yleisiä periaatteita, jotka ovat edeltäjäänsä laajemmat. Artiklaan on otettu 

kuluttajaviittaus nostamalla periaatteeksi sellaisten laadukkaiden elintarvikkeiden ynnä 

muiden maatalous- ja vesiviljelytuotteiden laajan valikoiman tuottaminen, jotka vastaavat 

kuluttajien kysyntää hyödykkeistä, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia 

ympäristölle, ihmisten terveydelle, kasvien terveydelle eivätkä eläinten terveydelle ja 

hyvinvoinnille. Periaatteessa yhdistyy siis jälleen kuluttajien suojaaminen (tuotteiden 

laadukkuuden ja laajan valikoiman sekä terveysnäkökulmien huomioimisen kautta) ja 

laajemmat ympäristöön ja etiikkaan liittyvät tavoitteet.  

 
54 Komission asetus (EY) 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 

tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 
55 Nuora 2013 s. 12. 
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Suomessa erityisen huomionarvoinen muutos koskee e-kohdassa mainittua siementen 

käyttöä. Asetuksessa on niin periaatetasolla kuin tuotantosääntöjen muutoksillakin56 tehty 

selväksi, että päämääränä on, että luomupelloilla kylvetään jatkossa vain luomusiemenillä. 

Tällä hetkellä suomalaisilla luomutililoilla luomua on siemenistä vain n. 60-70 prosenttia ja 

sertifioitua siementä on noin. 24 prosenttia.57 Luomusiementuotannon fokusryhmä on 

pohtinut ongelmaa ja tullut siihen tulokseen, että sertifioidun luomusiemenen tuotanto on 

tuplattava vuoteen 2030, jotta tuotanto kykenee vastamaan uuden asetuksen edellytyksiin.58 

Kuluttajille tämä voi luonnollisesti näkyä kaventuneena tuotevalikoimana. 

7 artikla koskee elintarvikkeiden jalostusta. Tässäkin näkyy asetuksen entistä 

joustamattomampi ote; ensimmäinen erityinen periaate on 

yksinkertaisesti ”luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotanto luonnonmukaisista 

maatalousperäisistä ainesosista”. Kuten todettua, vielä tällä hetkellä voimassa olevan 

asetuksen vastaava kohta (6 artiklan a-kohta) toteaa periaatteeksi luonnonmukaisten 

elintarvikkeiden tuottamisen luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, paitsi jos 

tiettyä ainesosaa ei ole markkinoilla saatavilla luonnonmukaisessa muodossa. Uusi 

muotoilu on linjassa niiden päämäärien kanssa, jotka pyrkivät selkeyttämään sääntelyä ja 

poistamaan kuluttajien kannalta epäselviä poikkeusmenettelyitä.  

 

2.4 Kuinka hyvin sääntely on toteuttanut tavoitteitaan? 

 

2.4.1 Tavoitteiden jako 

 

Edellä käsitellyn perusteella Euroopan unionin alueella vaikuttavan luomusääntelyn 

tavoitteet voidaan nähdäkseni tiivistää kolmeen päälohkoon; (1) ympäristönsuojelu ja 

eläinten tarpeiden huomioon ottaminen; (2) korkealaatuisten tuotteiden markkinoille 

tuottaminen; ja (3) kuluttajien tarpeisiin vastaaminen ja näiden luottamuksen suojeleminen. 

Seuraavaksi käsittelen, kuinka luomulainsäädäntö on pystynyt vastaamaan näihin 

tavoitteisiin. Tarkastelun apuna ovat Euroopan unionin rahoittama ja Thünen-instituutin 

 
56 Poikkeuslupamenettelyjä tiukentamalla ja niiden myöntämisen päättämisellä näillä näkymin 15 vuotta 

asetuksen voimaantulon jälkeen. 
57 Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke / Pro Luomu ry 2020, s. 4 ja 13. 
58 Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke / Pro Luomu ry 2020, s. 13. 
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vuonna 2013 julkaisema tutkimusraportti ”Evaluation of the EU legislation on organic 

farming” sekä asiaan kytkeytyvät tieteelliset tutkimukset. Tarkastelu joudutaan käytännössä 

rajaamaan nykyisin voimassa olevaan normistoon, sillä tulevan luomuasetuksen mukanaan 

tuomat muutokset ovat luonnollisesti pitkälti spekulatiivisia.  

 

2.4.2 Ympäristönsuojelu ja eläinten tarpeiden huomioon ottaminen 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nykyisenkaltainen ruoantuotanto on ympäristölle 

kestämätöntä.59 Siksi myös luomutuotannon kehittäminen nousee suureksi 

yhteiskunnalliseksi kysymykseksi niin tuotannon aiheuttaminen päästöjen kuin resilienssiin 

liittyvien kysymystenkin vuoksi. Ympäristösuojelu on myös luomutuotannon keskeisenä 

perusteena ja sitä myöten eräänlaisena käytännön markkinointiväitteenä keskeinen 

kuluttajan etuun vaikuttava näkökohta. Tässä yhteydessä asiaa lähestytään laajassa 

(tavoitteellisessa) mittakaavassa, eli huomio kiinnitetään siihen, onko luomutuotanto 

tutkimusten mukaan järjestelmänä ekologinen. Markkinointia ja siihen liittyviä 

ympäristöväittämiä käsitellään erikseen luvussa neljä. 

Luomun maine ympäristöystävällisenä tuotantotapana elää vahvana. Yhtenä selityksenä 

tähän lienee se, että luomun tiukka suhtautuminen kasvinsuojelu- lannoite- ja lisäaineisiin 

on kuluttajilla hyvin tiedossa. Suhtautuminen selittääkin sen, että tutkimusten perusteella 

luomutuotanto on perinteistä tuotantomenetelmää parempi maaperälle. Se mm. ehkäisee 

maaperän eroosiota ja kasvattaa sen biodiversiteettiä ja hyvinvointia.60 Luomutuotanto tukee 

myös luonnon monimuotoisuutta suojelemalla monia eläinlajeja, kuten esimerkiksi 

pölyttäjiä ja tiettyjä lintulajeja paremmin kuin perinteinen tuotanto. Tämä johtuu 

nimenomaan suojeluaineiden käytön kieltämisestä.61 Samasta syystä sen on tutkittu olevan 

veden laadulle parempi tuotantotapa.62 Lisäksi luomutuotannon on todettu kuluttavan 

perinteistä tuotantoa vähemmän fossiilisia energialähteitä ja olevan energiatehokkaampaa.63 

 
59 Esim. Thornton 2012 ja Oxfordin yliopiston Future of the food -projektin verkkosivut: What is the Food 

System? 
60 Gomiero – Pimentel – Paoletti 2011, s. 116. 
61 Padel et al. 2013, s. 82-83, Steffan-Dewenter – Tscharntke 2008 ja Kragten – De Snoo 2008. 
62 Padel et al. 2013, s. 86. 
63 Müller et al. 2012, s. 2-3 ja Flaten et. al 2019. 
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Luomutuotanto myös tuottaa perinteistä maataloutta vähemmän kasvihuonepäästöjä64, kuten 

esimerkiksi typpioksidia65. Toisaalta joissakin tutkimuksissa tulokseksi on saatu, että 

luomun ja perinteisen tuotannon ympäristövaikutukset ovat käytännössä vastaavanlaiset.66 

Kuitenkin on huomattava, että keskimääräinen perinteistä tuotantotapaa suosiva ruokavalio 

kuluttaa 45 prosenttia enemmän lihaa kuin keskimääräinen luomuruokaa suosiva 

ruokavalio.67 Tämä puolestaan muodostaa hieman epäsuorasti merkittävän eron 

hiilidioksidipäästöjen kannalta. Ympäristötavoitteiden kannalta haasteellista on, että 

keskimääräinen luomuruokavalio kuluttaa peräti 40 prosenttia enemmän viljelysmaata kuin 

perinteinen. Tämä selittyy mm. sillä, että luomutuotannon kautta tuotetut sadot ovat 

pienempiä68. Lisäksi eläinten tuotanto on vähemmän intensiivistä.69 Tässä suhteessa voidaan 

ajatella, että eläinten hyvinvointi ja ekologiset arvot voivat jopa olla eräänlaisessa 

konfliktissa.  

On huomattava, että tuotantomuotojen päästöjä koskevat tutkimukset ovat luonteeltaan 

haastavia. Kuten kaikki aihetta koskevat tutkimukset, sisältävät edellä mainitutkin 

epävarmuustekijöitä ja ovat vain suuntaa antavia. Esimerkiksi käytössä olevan 

tutkimusdatan tarkkuus on epäselvää.70 On myös esitetty, että luomutoiminnan yhteydessä 

käytetty sanasto vaatii selkeyttämistä ja täsmennystä, jotta tuotannon ja tuotteiden laatua 

ylipäätään voidaan luotettavasti analysoida.71 Esimerkiksi kestävä tuotanto liittyy läheisesti 

luomutuotannon arvoihin. Tätä ei ole kuitenkaan lainsäädännössä selvästi määritelty, vaikka 

sitä esimerkiksi asetuksessa 834/2007 käytetäänkin.72 Myös tulevassa asetuksessa 2018/848 

käytetään termiä useammassa kohdassa.73 Laaduntarkkailua varten tulisikin pyrkiä nykyistä 

selkeämpään tavoitteenasetteluun, jotta tutkimus menisi tällä alueella eteenpäin.74  

Euroopan unioni ympäristönsuojelustrategioineen tarjoaa hyvät puitteet kansainvälisesti 

merkittävälle ja tehokkaalle toiminnalle myös laajemmassa mittakaavassa. Eräs painopiste 

 
64 Esim. Flaten et al. 2019 ja Schader – Gattinger – Stolze 2012, s. 192 
65 Skinner et al. 2019 
66 Treu et al. 2017, s. 132 ja Tuomisto et al. 2012. 
67 Treu et al. 2017, s. 132. 
68 Treu et al. 2017, s. 137 ja Seufert – Ramankutty – Foley 2012. 
69 Treu et al. 2017, s. 137. 
70 Ks. esim Flaten et al. 2019, s. 977.    
71 Kahl et al. 2012. 
72 Esim. johdanto-osion kohdassa 14. 
73 Esim. 5 ja 6 artiklassa. 
74 Kahl et al. 2014, s. 2592. 
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ympäristötavoitteissa on maaperän pilaantumisen estämisessä 75, joten luomulla on 

keskusteluun liittymäkohtia. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä 

nykyään turhan segmentoituneessa tutkimuskentässä. Euroopan unionissa onkin viime 

aikoina kiinnitetty huomiota tutkimuksen integroitumiseen ja hyödyntämiseen unionin eri 

politiikan lohkoissa, ja se onkin nähty kansainvälisesti katsoen erittäin onnistuneena 

ratkaisuna.76 Luomutuotannon ympäristölle edulliset puolet, kuten sen suurempi 

energiatehokkuus, voivat olla yhdessä kasvavan tutkimusmäärän kanssa hedelmällinen 

lähtökohta entistä kestävämmän ruokatuotannon kehittämiseksi. 

Eläinten hyvinvointi on toinen luomulle keskeinen tavoite. Aihetta on mahdollista lähestyä 

monesta kulmasta; esimerkiksi Whistancen mukaan eläinten hyvinvointia voidaan arvioida 

kolmella mittarilla: lajityypillisen käytöksen toteutumisen, fysiologisen ja emotionaalisen 

hyvinvoinnin kannalta.77 Tässä yhteydessä keskityn lähinnä fysiologisilla mittareilla 

näkyvään hyvinvointiin. EU:n rahoittamassa EconWelfare-tutkimuksessa todettiin, että 

luomutuotannossa eläinten hyvinvointi on Euroopassa perinteiseen tuotantoon nähden 

korkealla tasolla.78 Ongelmia on kuitenkin mm. sarvien poistoon ja kastraatioon liittyvissä 

käytännöissä.79  Yleisesti ottaen säädökset edellyttävät, että eläimillä on enemmän tilaa kuin 

perinteisessä tuotannossa ja niille annettava ruoka on puhtaampaa. Schmidin ja Knuttin 

tekemän edellä mainittuun raporttiin perustuvan analyysin mukaan parannettavaa löytyy 

kuitenkin monelta osa-alueelta. Suurimmat ongelmakohdat liittyvät kuljetukseen ja 

teurastukseen. Lisäksi he nostavat esille, että säädöksissä ei hyödynnetä lainkaan eläimen 

hyvinvointia ilmentäviä tai tosiasiallisiin seurauksiin perustuvia mittapuita (animal-oriented 

indicators/oucome related criteria).80 Näiden hyödyntäminen voisi olla tehokkaampi työkalu 

eläinten hyvinvoinnin huomioimiseen kuin liian yksityiskohtainen ja monimutkainen 

sääntely.81 Vaikuttaa selvältä, että mikäli lajityypillistä käyttäytymistä aidosti haluttaisiin 

tukea, olisi arvioinnin oltava nykyistä eläinkeskeisempää.  

Kuten perinteisessäkin tuotannossa, myös luomutuotannossa siipikarjaa pidetään usein 

tuhansittain samassa, liian ahtaassa tilassa ja kukonpojat tapetaan pian syntymänsä jälkeen. 

 
75 Ks. esim. Environmental Action Programme (EAP). 
76 Brack et al. 2019, s. 2. 
77 Roderick – Vaarst 2019, s. 86. 
78 Euroopan komission tutkimusraportti 2008. 
79 Euroopan komission tutkimusraportti 2008. 
80 Schmid – Knutti 2012, s. 3. 
81 Schmid – Knutti 2012, s. 6. 
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Lisäksi porsaiden kuolleisuus on luomussa perinteistä tuotantoa suurempaa.82 Yllä oleviin 

huomioihin liittyen voidaan esittää kysymys, voidaanko ihmistä tyydyttämään tehtyä 

tuotantoa edes arvioida eläimistä lähtevällä mittareilla. Ainakin on selvää, että 

kompromisseja tehdään niin kauan, kun eläinperäistä tuotantoa harrastetaan, sillä tuottajien 

ja tuotantoeläinten hyvinvointi ei voi olla aidosti sopusoinnussa. Ainakin tässä kontekstissa 

tarkoitetulle hyvinvoinnille on asetettava nykyistä läpinäkyvämpi raja. Muuten on 

kiistanalaista, pystyykö luomutuotanto vastaamaan tähän tavoitteeseensa. Tämä keskustelu 

painottuu selvästi yhteiskunnallisiin ja eettisiin arviointeihin, mutta sitä ei voi erottaa 

oikeudellisestakaan kontekstista niin kauan, kuin eläinten hyvinvointia korostavat 

näkökulmat säädösteksteissä ja niiden taustalla vaikuttavat.  

Joskus arviointiin joudutaan ottamaan mukaan myös uskonnon harjoittamiseen 

liittyvät näkökulmat, kuten tehtiin unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisussa 

Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) vastaan Ministre de l’Agriculture 

et de l’Alimentation ym. vuonna 2019. Ratkaisussa katsottiin, että tuotteet, jotka ovat 

peräisin eläimistä, jotka on rituaaliteurastettu ilman edeltävää tainnutusta eläinten 

suojelusta lopetuksen yhteydessä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 ja 

erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdassa säädetyissä olosuhteissa, eivät ole 

luomutuotannon ehtojen mukaisia. Ratkaisun kohdassa 51 todetaan: ”asetuksen N:o 

834/2007 johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa mainitaan tavoitteena 

kuluttajien luonnonmukaisiksi merkittyjä tuotteita kohtaan osoittaman luottamuksen 

säilyttäminen ja osoittaminen perustelluksi. Tämän osalta on tärkeää valvoa, että 

kuluttajat voivat luottaa siihen, että EU:n luomutunnuksella varustetut tuotteet on 

tosiasiallisesti tuotettu noudattaen muun muassa eläinten hyvinvointia koskevia 

korkeimpia standardeja.” 

Uuden asetuksen myötä tuotantoeläinten kirjo laajenee. Asetus koskee jatkossa mm. kaneja, 

joka onkin eräs yleisimmistä tuotantoeläimistä unionin alueella.83 Eläinten hyvinvoinnille 

tulisi kuluttajan luottamuksen turvaamiseksi antaa yhä enemmän huomiota, ainakin mikäli 

 
82 Luomututkijoiden kansainvälisen järjestön Isofarin verkkosivut: kappale ” Organic Animal Husbandry 

does not always fulfill its promises”. 
83 Euractivin verkkosivut: New organic rules and animal welfare: Meeting social expectations or not? 
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kyselytutkimuksia uskotaan. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin suojelu on nimittäin 

Eurobarometrin mukaan 94 prosentille EU-kansalaisista tärkeää.84 

 

2.4.3 Tuotteiden korkea laatu 

 

Luomutuotteiden laadukkuutta on tutkittu varsin vähän, eikä luomuasetus tuotteiden 

laadukkuuteen viitatessaan määrittele, mitä sillä tarkoitetaan. Tarkastelen laadukkuutta 

subjektiivisesta (kuluttajien oma käsitys) ja objektiivisesta (terveellisyys ja turvallisuus) 

näkökulmasta. 

Kuusi valtiota ja 3000 kuluttajaa käsittäneen kuluttajatutkimuksen mukaan luomutuotteet 

ovat vastaajien enemmistön mukaan korkealaatuisia ja luonnolle hyväksi.85 Luomuasetus on 

parantanut vaatimuksiltaan samanlaisten ja yhteneväisiin valvontamekanismeihin sidottujen 

tuotteiden tarjontaa.86 On koko tuotantotavalle tärkeää, että kuluttajat mieltävät 

luomutuotteet tavanomaisesti tuotettuja tuotteita turvallisimmiksi ja terveellisemmiksi.87 

Laadukkuus elää siis ainakin mielikuvissa vahvana, ja on ympäristömyönteisyyden ohella 

myös luomutuotteiden markkinoinnin keskeinen elementti. Suojelu- ja käsittelyaineista 

vapaat ainesosat ovat kuluttajien mukaan tärkein luomuruoan laadukkuutta puoltava tekijä. 

Tämän jälkeen merkittävin seikka on elintarvikkeen tuoreus. Tuoreutta ei seuraavassa 

käsitellä, sillä kysymys liittyy enemmänkin siihen, onko arvioitava tuote peräisin 

lähituottajalta vai tullut pidemmän tuotantoketjun kautta. EU:n sääntelemässä 

luomutuotannossa molemmat skenaariot ovat mahdollisia. Muista ominaisuuksista hyvä 

maku sen sijaan ei ole kuluttajien mielestä erityisen merkittävää.88 Luomutuotteet täyttävät 

kuluttajan odotukset korkealuokkaisesta tuotteesta kohtalaisesti (asteikolla +3 - -3 

keskiarvoksi muodostui +1).89 Arvioin seuraavaksi laadukkuutta terveellisyyden ja 

turvallisuuden näkökulmasta. Muitakin tulokulmia on varmasti mahdollista ottaa, mutta 

nämä tekijät näyttävät edellä mainitun perusteella olevan kuluttajille keskeisimpiä.  

 
84 Eurobarometri 442 2016, s. 12. 
85 Padel et al. 2013, s. 96. 
86 Poláková – Keenleyside – Menadueet 2013, s. 267. 
87 Esim. Pro Luomun kuluttajabarometri 2012, Zagata 2012, Ditlevsen – Sandøe – Lassen 2019, s. 49, 

Gomiero 2018, s. 714–728. 
88 Zander – Zanoli 2013, s. 210. 
89 Zander – Zanoli 2013, s. 211. 
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Luomutuotannon erottaa perinteisestä muun muassa sen jyrkkä suhtautuminen 

suojeluaineisiin. Kuten yllä mainittiin, tämä on kuluttajien mielestä oleellinen laadukkuutta 

kohentava ominaisuus. Tämä linkittyy niin ympäristöseikkoihin, turvallisuuteen kuin 

terveellisyyteenkin. Nykyinen lainsäädäntö ei suoranaisesti aseta ylärajaa jäännösaineiden 

määrälle, mutta käytännössä rajoittaa niiden käyttöä huomattavasti. Tämän takia 

luomutuotteet ovat tässä mielessä tavanomaisesti tuotettuja tuotteita puhtaampia. Tuotteissa 

on vähemmän mm. raskasmetalleja, mykotoksiineja ja jäännöksiä suojeluaineista.90 Lisäksi 

luomutuotteiden suosiminen saattaa vähentää myös altistumista antibioottiresistenssille. 

Luomueläimet eivät kehitä yhtä todennäköisesti tiettyjä tauteja, joista perinteisessä 

tehotuotannossa käytetyt teuraseläimet kärsivät. Tämän johdosta niiden hoitamiseen 

tarvitaan vähemmän antibiootteja, mikä hidastaa antibioottiresistenssin kehittymistä 

bakteerikannassa.91 Tämä puolestaan saattaa olla merkittävä kysymys tulevaisuuden 

kestävän ruokatuotannon kannalta, sillä luomutuotannon läpinäkyvät säännöt voivat tarjota 

tutkimuksissa hyödynnettävää tietoa, jota voidaan hyödyntää vähemmän antibiootteja 

käyttävän tuotannon kehittämisessä.92 Kansainvälisesti vertailtuna Suomi ei 

antibioottikäytänteidensä osalta lukeudu ongelmallisiin maihin: lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimean mukaan ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden 

mikrobilääkkeiden käyttö on täällä pientä.93 Tilanne vaihtelee Euroopassa valtavasti; ero 

ääripäiden välillä on jopa satakertainen.94 Tämä huomioiden EU:n laajuisen luomutuotannon 

säännöille ja niistä johtuvalle antibioottien käytön vähenemiselle on annettava painoarvoa. 

Ravintoarvon kannalta luomutuotteiden hyödyistä on vähemmän tutkimusta. 

Tutkimusanalyysien mukaan kliiniset tutkimukset eivät osoita luomuruokavalion olevan 

näillä mittareilla tavanomaista terveellisempi.95 Vertailevaa tutkimusta hankaloittaa se, että 

luomutuotteita tavallisesti ostavat suosivat todennäköisesti ruokavaliossaan muutenkin 

enemmän terveellisiä tuotteita ja lisäksi ovat elintavoiltaan aktiivisempia.96 

Kaikkiaan luomuelintarvikkeiden laatuun liittyvä tutkimus on vielä alussa. Sitä on kritisoitu 

myös liian heikosti toteutetuksi, jotta siitä voitaisiin tehdä kovinkaan suuren mittakaavan 

 
90 EU:n rahoittama QLIF-tutkimus 2009, ks. FiBL:n verkkosivut. 
91 Mie et al. 2017, s. 14 ja Smith-Spangler et al. 2012, s. 296. 
92 Mie et al. 2017, s. 14. 
93 Luonnonvarakeskuksen verkkosivut (a): Mikrobilääkkeiden kulutus tuotantoeläimillä. 
94 Our World in datan verkkosivut: Antibiotic use in livestock in Europe, 2011 to 2016. 
95 Brantsæter 2017 ja Smith-Spangler et al. 2012. 
96 Eisinger-Watzl et al. 2015 ja Kesse-Guyot et al. 2013. 
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johtopäätöksiä.97 Kuluttajan on hankalaa ottaa selkoa ajantasaisesta laajemman skaalan 

tutkimustiedosta. Kotimaassa luomututkimus on ollut vielä ohutta, mutta viime vuosina 

Luomuinstituutin tutkimusrahoitus on kasvanut merkittävästi.98 

 

2.4.4 Kuluttajien tarpeisiin vastaaminen ja luottamuksen suojeleminen 

 

Minkälaisia ovat kuluttajien tarpeet? Kuten yllä havaittiin, kuluttajat arvostavat tutkimusten 

perusteella luomutuotteissa mm. puhtautta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Näiden toteutumista on jo käsitelty, joten keskityn tässä luvussa laajempaan kysymykseen 

siitä, kuinka hyvin normisto toimii vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa. 

Suurimpia ongelmia tämän tarkastelukulman kautta on kuluttajien yleisesti heikko 

luomutuotteiden tuntemus.99 Lienee vääjäämätöntä, että mitä huonommin kuluttajat tuntevat 

tuotannonalan, sitä hankalammin kehittyy koherentti kuva heidän tarpeistaan. Tietoisuus ja 

informaationvälitys ovat luomunormiston taustalla vaikuttavia arvoja. Esimerkiksi uusi 

luomuasetus korostaa johdannossaan sen merkitystä, että kuluttajat pystyvät tekemään 

tietoon perustuvia valintoja (kohta 73). Komission tilaaman tutkimusraportin mukaan 

kuluttajat tuntevat kyllä luomun tuotantovaatimusten pääpiirteet, mutta tarkempien 

yksityiskohtien tuntemuksessa oli selvästi puutteita.100 Kuluttajat, jotka ostavat useammin 

luomutuotteita, tuntevat järjestelmän paremmin kuin harvoin tai satunnaisesti ostavat.101 

Käytännön esimerkki huonon tietoisuuden vaikutuksesta löytyy poikkeussääntelystä. Tällä 

hetkellä voimassa oleva luomuasetus sallii muun kuin luonnonmukaisten ainesosien käytön 

tilanteissa, jossa luonnonmukaisesti tuotettuja vastaavia ei ole saatavilla. Tällöin kohdataan 

se tilanne, jossa kuluttajat saattavat sertifikaatin perusteella luulla ostaneensa täysin 

luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, vaikkeivat ne sellaisia tosiasiassa ole. Tällöin ei 

nähdäkseni voida puhua kuluttajien tarpeisiin vastaamisesta, enemmänkin liikutaan lähellä 

heidän harhaanjohtamistaan.  

Vuonna 2020 tehdyn eurobarometrin perusteella EU:n luomutunnus tunnetaan jäsenmaissa 

vaihtelevasti. Kaiken kaikkiaan 56 prosenttia testiin vastanneista tunnisti merkin. Tulokset 

 
97 Mie et al. 2017, s. 3–4. 
98 Iivonen 2019, s. 42. 
99 Aitken et al. 2020, s. 2. 
100 Zander – Zanoli 2013, s. 194. 
101 Zander – Zanoli 2013, s. 195. 
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vaihtelivat maiden kesken 30 prosentista 74 prosenttiin. Esimerkiksi Portugalissa ja 

Irlannissa vain 40 prosenttia vastanneista tunnisti merkin, mutta Latviassa ja Liettuassa 

lukema oli 73 prosenttia. Suomessa 65 prosenttia tunsi merkin.102 Kuluttajat tuntevat heikosti 

myös luomutuotteita velvoittavat pakolliset merkinnät esimerkiksi tuotantopaikkaa ja 

raakamateriaaleja koskien.103  

Ongelmaan liittyen Suomessa on käynnissä ”Miksi pakkausmerkintä” -hanke aikavälillä 

1.9.2019-31.7.2021. Kyseessä on kuluttajille suunnattu viestintä- ja neuvontakampanja, 

jonka on määrä edistää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen tuntemusta päiväys-, 

ravintosisältö- ja alkuperämaamerkintöjen osalta. Myös EU-laatujärjestelmien mukaiset 

merkit, kuten luomutunnus, ovat mukana.104  

Kottilan mukaan kuluttajien ja ruokaketjun muiden toimijoiden välinen vähäinen 

kommunikaatio muodostaa esteen kuluttajien ja luomutuotteiden välille.105 Paremman 

keskusteluyhteyden luominen tuottajien ja kuluttajien ja myös viranomaisten ja kuluttajien 

välille voisi parantaa kuluttajan asemaa merkittävästi. Suomalainen ruoantuotantoketju 

vaatiikin muutosta kyetäkseen vastaamaan useampaan haasteeseen. Näitä on kuluttajien 

luottamuksen turvaamisen ohella muun muassa ilmastonmuutos. Lisäksi tämänhetkinen 

malli on kykenemätön vastaamaan Maa- ja metsätalousministeriön sille luomiin 

tavoitteisiin.106 Yksi ongelmista liittyy siihen, että nykyisen ruokatuotannon tähtäin on 

taloudellisessa voitossa. Tämä koskee kaikkia tuotannon tapoja, myös luomua. Yksilöllisen 

voitontavoittelun sijaan muutos ruokatuotannossa vaatii yhteisökeskeisempää ajattelua, 

jossa korostuvat mm. ympäristö, sosiaalinen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen ravinto 

ja tuotantoeläinten eettinen kohtelu.107 Tämä noudattaisi ECG (Economy for common good) 

-ajattelua.108 Malli edellyttäisi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja mm. sitä, että kuluttajat 

otetaan paremmin päätöksentekoon mukaan. Eräs keino entistä laajempaan luomusiirtymään 

voisi olla verohelpotukset perinteiseen tuotantotapaan nähden. Lisäksi aihetta koskevaa 

monitieteellistä tutkimusta tulisi kehittää ja faktapohjaista valistamista lisätä.109 

 
102 Special Eurobarometer 504/2020. 
103 Zander – Zanoli 2013, s. 201. 
104 Elo 2020 s. 9. 
105 Kottila 2010, s. 59. 
106 Nuutila – Kurppa 2017, s. 307. 
107 Nuutila – Kurppa 2017, s. 308. 
108 Economy for the Common Good-verkoston verkkosivut. 
109 Nuutila – Kurppa 2017, s. 309–310. 
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Kuluttajien luottamusta ei ole toistaiseksi tutkittu kovinkaan kattavasti luomutuotannon 

kontekstissa. On havaittu, että luottamus luomutunnukseen on kytköksissä 

yleislaajuisempaan institutionaaliseen luottamukseen koko Euroopan unioniin.110 

Kuluttajien luottamus EU:n luomutunnukseen on eri maissa varsin vaihtelevaa. Esimerkiksi 

Saksassa vain kuusi prosenttia ilmaisi tutkimuksessa luottavansa merkintään – luottamus 

kyselyä varten tekaistuun ympäristötunnukseen oli itse asiassa korkeampi. Virossa, Puolassa 

ja Italiassa luottamus taas oli korkeampaa.111 Saksassa on perinteisesti käytetty kansallisia, 

huomattavasti EU:n tunnusta paremmin tunnettuja sertifikaatteja, joten tämä selittänee osan 

tuloksesta. Luottamus koskien raakamateriaalien tuotantopaikkaa oli sitä suurempaa, kuinka 

aktiivinen luomutuotteiden kuluttaja oli kyseessä.112 Tämä trendi toistui useassa luottamusta 

mittaavassa kysymyksessä. Eroavaisuudet asenteissa heijastuvat suoraan luottamukseen. 

Mitä enemmän luomua ostaa, sen suurempaa on luottamus järjestelmää kohtaan.  

Kuten todettua, tiedon lisääminen on keskeisessä roolissa; suurella osalla kuluttajista on 

luottamusta luomusertifiointia kohtaan, mutta he tuntevat järjestelmän huonosti. Huono 

tunnettuus taas vaikuttaa negatiivisesti luottamuksen muodostukseen. Kuluttajien 

luottamuksen parantaminen näyttäisi siis vaativan suurempaa luottamusta koko EU:hun 

instituutiona ja kattavampaa tietoisuutta luomusertifikaatista.113 

 

2.5 Konventionalisaatio – uhka tavoitteille ja periaatteille? 

 

Kriittisten kantojen mukaan luomutuotanto on joissain tapauksissa altis 

konventionalisaatiolle, jossa sinänsä lain mukaan operoivat toimijat eivät noudata 

luomutuotannon taustalla vaikuttavia periaatteita. Tällöin tuotanto on tosiasiassa hieman 

muokattu versio perinteisestä tuotantotavasta, joka johtaa samoihin sosiaalisiin, teknisiin ja 

ekonomisiin tuloksiin.114 Esimerkiksi Guthman on tutkimuksessaan havainnut näitä 

 
110 Gorton et al. 2018, s. 4. 
111 Zander – Zanoli 2013, s. 203-204. 
112 Zander – Zanoli 2013, s. 205. 
113 Gorton et al. 2018, s. 14. 
114 Darnhofer et al. 2010, s. 68. 
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lopputulemia niin tuotanto- kuin markkinointivaiheessakin. Tutkimus tosin kohdistui 

Yhdysvaltoihin. 115 Se ei ole siksi suoraan verrannollinen Euroopan tilanteen kanssa. 

Näissä tapauksissa on aiheellista kysyä, onko lainsäädäntö saavuttanut tavoitteensa. 

Konventionalisaatio on ongelmallista muun muassa sen takia, koska luomutuotannon 

suurimpia perusteluita on sen myönteinen vaikutus ympäristölle. Tässäkin yhteydessä on 

kuitenkin huomautettava, että aihetta koskevissa tutkimuksissa on metodologisia 

heikkouksia. Tutkimusaineisto ei tehokkaasti ota huomioon orgaanisen viljelyn prosessien 

monimuotoisuutta. Esimerkiksi perheomisteisia maatiloja ei eroteta yhtiöomisteisista eikä 

tutkimus ole huomioinut riittävällä tavalla eri kokoisten maatilojen eroja. Tämä olisi 

oleellista, sillä eri lähtökohdista tulevilla maatiloilla on erilaiset mahdollisuudet toimia 

markkinoilla.116 Lisäksi keskustelu konventionalisaatiosta pyörii liiaksi stereotypioiden 

ympärillä. Esimerkiksi mielikuva pienestä luomutilasta elää sitkeänä, vaikka suurimmassa 

osassa Euroopan maita luomutilat ovat tosiasiassa perinteisiä tiloja suurempia.117 

Onko kyseessä vain muutosvastarinta? Tutkimuksen mukaan tämä selittää ainakin osan 

konventionalisaatiokritiikistä. On selvää, että luomutuotantokin on altis muutokselle, vaikka 

muutos itsessään mielletäänkin turhan helposti sen keskeisiä periaatteita vastaan sotivaksi 

kehitykseksi.118 Näin siitäkin huolimatta, että muutos on ilmiönä välttämätön. Ilman 

kehitystä luomutuotanto tuskin pysyisi perinteisen tuotannon perässä taloudellisessa 

kilpailussa. Lisäksi kehityksen kautta on mahdollista luoda uusia, ympäristön kannalta 

parempia tuotteita. Näillä keinoilla luomutuotanto pystyy vastaamaan niihin tavoitteisiin, 

jotka sille on asetettu. Varsin tuore esimerkki luomuakin koskettavista innovaatioista on 

biostimulanttien käyttö.119  

Mikäli konventionalisaatio nähdään ongelmana, tulisi ensimmäiseksi voida läpinäkyvällä 

tavalla eritellä luomutuotannon periaatteita. Kuten ylempänä on käsitelty, voimassa oleva 

asetus 834/2007 – samoin kuin tuleva asetus – listaavat tiettyjä periaatteita. Listaus kuitenkin 

on suppeahko ja siinä on keskitytty sellaisiin seikkoihin, jotka ovat (pääsääntöisesti) 

tarkastuksilla todennettavissa. Sen vuoksi ne eivät välttämättä pysty vastaamaan 

 
115 Guthman 2004. 
116 Darnhofer et al. 2010, s. 70. 
117 Darnhofer et al. 2010, s. 71, Luonnonvarakeskuksen verkkosivut (b). 
118 Darnhofer et al. 2010, s. 71-72. 
119 Biostimulanteilla tarkoitetaan erilaisia aineita ja mikrobeja, jotka edistävät kasvien kasvua ja terveyttä. Niitä 

käytetään mm. parantamaan ravinteenottoa ja kohentamaan sadon laatua ja runsautta. 
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kysymykseen, mitkä ovat luomutuotannon perimmäisiä arvoperiaatteita, joiden perusteella 

osa kuluttajista tekee ostopäätöksensä. Yksi esitetty vaihtoehto konventionalisaation 

haittojen minimoimiseksi olisi luoda EU:n luomutuotannon kattava järjestelmä, joka tuo 

julki kulloinkin voimassa olevat periaatteet ja pisteyttäisi luomutilat sen mukaan, kuinka 

hyvin ne näitä noudattavat.120 Tämä olisi parhaimmillaan kuluttajille hyvä apuväline, joka 

toisi luomutuotannon pelisäännöt selkeästi esille. 

 

 
120 Darnhofer et al. 2010, s. 74-75. 
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3 Tuotantosäännöt ja kolmansien maiden kanssa käytävä 

kauppa 

 

3.1 Luomuasetusten muuttuva soveltamisala 

 

Ennen kuin tarkastellaan varsinaisia tuotantosääntöjä, on syytä käydä läpi, mitä tuotteita 

luomujärjestelmä koskettaa. Nykyisen luomuasetuksen soveltamisala käy ilmi 1 artiklan 

kohdasta 2. Sen mukaan asetusta sovelletaan seuraaviin markkinoille saatettuihin ja 

saatettaviin maataloustuotteisiin: 1) elävät ja jalostamattomat maataloustuotteet; 2) 

elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet; 3) rehut; 4) kasvien lisäysaineisto ja 

siemenet. Asetus koskee myös vesiviljelystä peräisin olevia tuotteita ja hiivaa. Asetuksen 

vaatimukset koskevat kaikkia tahoja, jotka osallistuvat edellä mainittujen tuotteiden 

tuotannon, valmistuksen tai jakelun johonkin vaiheeseen.  

Metsästys, kalastus ja ateriapalvelutoiminta on rajattu asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. Lisäksi Suomessa on kansallisesti (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

luonnonmukaisesta tuotannosta [454/2015], 3 artikla) päätetty, että tiettyjen toimijoiden ei 

tarvitse kuulua luomuvalvontaan, mutta niiden täytyy noudattaa luomusäännöksiä. Tällä 

tarkoitetaan mm. vähittäismyymälöitä, jotka pelkästään pitävät kaupan luomutuotteita. 

Taustalla on kuluttajan harhaanjohtamisen kielto – esimerkiksi irtonaiset luomutuotteet eivät 

saa mennä tavallisesti tuotettujen kanssa sekaisin. Soveltamisalan rajaukset eivät tarkoita 

sitä, että asetuksen ulkopuoliset tuotteet välttämättä olisivat muiden luomusertifikaattien 

ulkopuolisia: joissakin jäsenmaissa, kuten Tanskassa ja Saksassa on erikseen luotu 

kansallista normistoa luomuruokapalveluille.121  

Nykyinen asetus ei siis kata kuin edellä todetut tuoteryhmät. Tämä saattaa aiheuttaa 

kuluttajissa epätietoisuutta, sillä muidenkin tuotteiden markkinoinnissa on varsin 

tavanomaista käyttää luonnonmukaisuuteen viittaavia ilmaisuja.122 On kiistanalaista, 

voidaanko kuluttajan olettaa olevan tästä tietoinen. Uuden luomuasetuksen voi katsoa 

kehittävän tilannetta, sillä se kasvattaa luomujärjestelmään kuuluvien tuoteryhmien 

valikoimaa (2 artikla). Säännöt ulotetaan koskemaan mm. suolaa, korkkia, mehiläisvahaa, 

 
121 Padel – Adams – Foster 2013, s. 60. 
122 Padel – Adams – Foster 2013, s. 67-68. 
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tarhattua riistaa, eteerisiä öljyjä ja karstaamatonta villaa. Tämä on todennäköisesti kuluttajan 

näkökulmasta asetuksen merkittävimpiä ulkoisia muutoksia. Ateriapalvelutoiminnan osalta 

pitäydytään samassa ratkaisussa kuin ennenkin rajaamalle se soveltamisen ulkopuolelle. 

Säädöstekstin suomenkieliseen käännökseen on omaksuttu kankea 

määritelmä ”suurtalouksien suorittamat suurtaloustoiminnot”, joka siis käytännössä kattaa 

ateriapalvelut. Englanninkielisessä versiossa esiintyy yhä nykyisessäkin asetuksessa 

käytetty sanamuoto ”mass catering operations”. Merkittävää on, että vähittäismyynnin osalta 

asetus puolestaan muuttaa oikeustilaa, sillä jatkossa irtomyynti sisältyy sen toimialaan.123 

Mielenkiintoisesti muutaman tuoteryhmän, joka on jäänyt asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle, keskuudessa on herännyt aikomuksia oman, yksityisen luomusertifioinnin 

luomisesta. Tällaista on esiintynyt muun muassa mineraalivesipullottajien ja kosmetiikan 

valmistajien taholta.124 Hankkeet saattavat toteutuessaan ja yleistyessään johtaa asetuksen 

soveltamisalan laajentamiseen – onhan koko luomusääntely kehittynyt pitkälti itsesääntelyn 

kautta nykyiseksi tiukasti normitetuksi ja valvotuksi järjestelmäksi. 

 

3.2 Tuotantosäännöt ja niitä koskevat poikkeukset 

  

Kuluttajien luottamus luomusertifikaattia kohtaan muodostuu käytännössä pitkälti 

tuotantosääntöjen eheyden ja käytännön toimivuuden kautta. Uuden asetuksen johdanto-

osion kohdassa 15 yhdistetäänkin luottamus ja tuotantosäännöt toteamalla, 

että ”tutkimushankkeissa on osoitettu, että kuluttajien luottamus on olennaisen tärkeällä 

sijalla luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinoilla. Säännöt, jotka eivät ole 

luotettavia, voivat pitkällä aikavälillä vaarantaa yleisön luottamuksen ja johtaa 

markkinahäiriöihin. Sen vuoksi luonnonmukaisen tuotannon kestävän kehityksen olisi 

unionissa perustuttava järkeviin, unionin tasolla yhdenmukaistettuihin tuotantosääntöihin, 

jotka vastaavat toimijoiden ja kuluttajien odotuksiin luonnonmukaisten tuotteiden laadusta 

ja tässä asetuksessa säädettyjen periaatteiden ja sääntöjen noudattamisesta.” Tuotantoa 

koskevien sääntöjen tulee siis ainakin pintatasolla tasapainoilla toimijoiden ja kuluttajien 

intressien välillä. 

 
123 Ks. esim. Valtioneuvoston verkkosivut, kappale ” Suomalaiset vähittäiskaupat osaksi luomuvalvontaa”. 
124 Schmidt – Haccius 2020, s. 7-8. 
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Tuotantosäännöistä säädetään voimassa olevan asetuksen kolmannessa osastossa. Nämä 

ovat luonteeltaan varsin yksityiskohtaisia säännöksiä, joihin ei ole tässä yhteydessä 

tarkoituksenmukaista syventyä kovin täsmällisellä tasolla. Luvussa keskitytään siis 

kuluttajan luottamuksen ja aseman kannalta oleellisimpiin ja ongelmallisimpiin sääntöihin – 

ja erityisesti poikkeuksiin. Tällä hetkellä tuotantosäännöt on hajautettu eri säädöksiin, sillä 

luomuasetusta yksityiskohtaisemmista tuotantosäännöistä säädetään komission asetuksessa 

(EY) 889/2008. Tulevassa asetuksessa yksityiskohtaiset tuotantosäännöt löytyvät saman 

asetuksen liitteestä II. Myös nämä sivuutetaan tässä yhteydessä. 

Nykyisen asetuksen artiklat 8–10 sisältävät yleisesti kaikkea tuotantoa koskevat säännöt. 

Näitä ovat muuntogeenisten organismien ja ionisoivan säteilyn kiellot. Jyrkkä 

suhtautuminen geenimuunteluun ei ole aina ollut luomusääntelyssä niin itsestään selvää kuin 

nykyään. Esimerkiksi ensimmäisessä luomuasetuksessa (ETY) 2092/91 GMO-tuotteiden 

käyttöä ei vielä eksplisiittisesti kielletty. Kuluttajan kannalta on nostettava esiin, että 

nykyisen asetuksen mukaan on sallittua vaihtaa luonnonmukainen lisä- tai apuaine standardit 

täyttämättömään tilanteissa, joissa kyseisiä ainesosia ei ole saatavilla luomulaatuisena 

tuotteen vaatimalla laadukkuudella (esimerkiksi 16 artikla ja 21 artiklan kohta 1). Tämä 

edellyttää sitä, että kyseinen aine on sisällytetty sallittuja aineita koskevaan rajoitettuun 

luetteloon. 

Uudessa luomuasetuksessa tuotantosäännöistä säädetään vastaavasti kolmannessa luvussa. 

Eräs oleellisimmista eroista on, että asetuksen 25 artiklan myötä edellä mainittuun ainesosan 

tilapäiseen vaihtamiseen tarvitaan jatkossa jäsenmaalta lupa, joka on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan. Lisäksi menettelystä on viipymättä ilmoitettava komissiolle.  

Uusi asetus pyrkii tehostamaan tuotantosääntöjen noudattamista tiukempien 

varotoimenpiteiden myötä. Asetus määrittelee nämä toimenpiteiksi, joiden avulla pyritään 

välttämään kontaminaatio tuotteista ja aineista, joiden käyttö ei asetuksen mukaisesti ole 

sallittua luonnonmukaisessa tuotannossa ja välttämään luonnonmukaisten ja muiden kuin 

luonnonmukaisten tuotteiden sekoittuminen. Ennaltaehkäiseviä varotoimenpiteitä on 

toteutettava tapauksen mukaan tuotannon, valmistuksen ja jakelun jokaisessa vaiheessa 

(yleisiä tuotantosääntöjä koskeva 9 artiklan kohta 6). Varotoimenpiteistä säädetään 

laajemmin 28 artiklassa. Sääntely asettaa toimijoille entistä tiukempia velvollisuuksia, jotka 

perustuvat riskien tunnistamiseen sekä oikeasuhtaisten ja asianmukaisten toimenpiteiden 

suunnittelemiseksi ja parantamiseksi.  
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Suomessa erääksi uuden asetuksen keskeisimmäksi ongelmakohdaksi on nähty sen kieltävä 

suhtautuminen kasvihuoneviljelyssä käytettäviin ns. rajoitettuihin kasvualustoihin. 

Asetuksen mukaan alustan tulisi nimittäin olla pääsääntöisesti kosketuksissa elävään 

maaperään. Koska rajoitettujen kasvualustojen käyttö on jäsenmaissa yleistä vain Suomessa, 

Ruotsissa ja Tanskassa, saivat maat poikkeusluvan jatkaa toimintatapaa vuoden 2030 

loppuun asti125. Mikäli asetus todella jatkossa kieltää menettelyn, kaventaa se luonnollisesti 

suomalaisten kuluttajien luomutuotevalikoimaa ja mahdollisuuksia paikallisen tuotannon 

suosimiseen. 

Nykyisen asetuksen 22 artikla koskee poikkeuksia. Artikla antaa komissiolle toimivallan 

myöntää niitä, mikäli jokin artiklan kahdeksasta edellytyksestä täyttyy. Esimerkiksi 

tavanomaista lisäysaineistoa (siemenet ja taimet) on sallittua käyttää luomutuotannossakin 

22 artiklan 2 kohdan b-alakohdan mukaan, mikäli luonnonmukaisesti tuotettua ei ole 

saatavilla. Yksityiskohtaisemmin näistä tilanteista säädetään asetuksen 889/2008 toisen 

osaston kuudennessa luvussa. Poikkeuksien myöntämiseen liittyen Ruokavirasto ylläpitää 

Suomessa luomulisäysaineistorekisteriä, johon merkitään kaikki saatavilla oleva 

luomulaatuinen lisäysaineisto.  Tähän liittyy tiettyjä ongelmia. Kuluttajat eivät käytännössä 

voi kohtuudella olla tällöin tietoisia siitä, että heidän luomuna ostamansa tuote ei olekaan 

täysin luonnonmukaisesti tuotettua. Lisäksi Pro Luomu on kritisoinut järjestelmää toisesta 

näkökulmasta moittimalla, että ”luomuruoka-aineista sallittujen poikkeaminen hidas 

päivitys ja poikkeamislupien käsittelyssä käytettävä luomun epämääräinen määritelmä 

hankaloittavat tuotekehitystä.”126 Ongelma koskettaa siis sekä tuottajia että kuluttajia. 

Tuotekehityksen hankaloituminen heijastuu kuluttajille negatiivisesti tuotteiden heikomman 

laadun vuoksi. Poikkeuslupa on myös luonteeltaan väliaikainen, joten se voi aiheuttaa 

epäreilun kilpailutilanteen niitä käyttävien ja niiden, jotka ovat jo sitoutuneet täysin 

orgaanisten ainesosien käyttöön, välillä.  

Tällä hetkellä poikkeuslupia on voimassa mm. sikojen ja siipikarjan ruokinnassa 

käytettävien rehujen ja munantuotantoon tarkoitettujen kananuorikoiden osalta.127 Eräiden 

asiantuntijoiden mukaan sataprosenttinen luomuaste voitaisiin kananuorikoiden osalta 

saavuttaa ilman tämän ns. varaventtiilisäännön olemassaoloa.128 Tässä mielessä on 

 
125 Asetus (EU) 2018/848 Liite II, kohta 1.5. 
126 Pro Luomu 2012, s. 54. 
127 Ruokaviraston verkkosivut: Kaksi luomueläintuotannon poikkeuslupaa jatkuu 31.12.2021 asti. 
128 Padel et al. 2013, s. 100. 
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mielenkiintoinen kysymys, aiheuttaako poikkeuksen mahdollistaminen ainakin joissakin 

tilanteissa eräänlaisen kehityksen estävän noidankehän, joka estää saavuttamasta 

luomuasetuksen tavoitteita. Poikkeuksia myöntäessä tulee noudattaa asetuksen tavoitteita ja 

periaatteita, ja lisäksi niitä on myönnettävä mahdollisimman vähän. Vuonna 2019 ELY-

keskusten antamien poikkeuslupien määrä pieneni edeltävään vuoteen verrattuna 

kasvintuotannon osalta, mutta kasvoi huomattavasti eläintuotannossa. Ruokaviraston 

myöntämien poikkeuslupien määrä kokonaisuudessaan pieneni.129 

Vaikka artiklat asettavat varsin tiukat edellytykset poikkeusten myöntämiselle, pidetään 

nykyistä järjestelmää kuluttajien kannalta epäedullisena. Euroopan komissio on perustellut 

uuden luomuasetuksen tarpeellisuutta osin juuri nykyisen asetuksen liiallisella 

hajanaisuudella sääntöjen ja poikkeusten osalta. Komission mukaan uusi asetus on kaikkiaan 

yksinkertaisempi ja yhdenmukaisempi. Tällä uskotaan pystyvän mahdollistaa alan nopeampi 

kasvu ja kuluttajien suurempi luottamus.130  

Poikkeuksista säädetään uudessa asetuksessa 22 artiklassa, joka perustuu ns. hätätilan 

perusteella myönnettyihin poikkeuksiin ja on niiden myöntämisessä huomattavasti 

edeltäjäänsä tiukempi. On tosin mahdollista nähdä, että tosiasiallisesti uuden 

poikkeusmahdollisuuden jatkossa muodostaa uuden asetuksen 35 artiklan kohta 8, jonka 

perusteella jäsenmaat voivat vapauttaa sertifiointivelvollisuudesta suoraan loppukuluttajalle 

muita pakkaamattomia luonnonmukaisia tuotteita kuin rehua myyvät (artiklassa tarkemmin 

määritellyt) pienimuotoiset toimijat. Tätä asetuksen sertifiointia koskevaan 

lukuun ”piilotettua” mahdollisuutta voidaan kritisoida johdonmukaisuuden puutteesta. 

 

3.3 Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa 

 

Voimassa oleva asetus edellyttää, että tuontituotteiden tulee olla asetuksen vaatimusten 

mukaisia ja kaikkien tuotannossa mukana olevien toimijoiden täytyy olla komission 

hyväksymän tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen valvomia (32 artikla). Lisäksi tuote 

voidaan tuoda kolmannesta maasta sisämarkkina-alueelle, mikäli 33 artiklan ns. 

vastaavuusperiaatteen vaatimus täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuote on peräisin 

 
129 Ruokavirasto 2019, s. 15. 
130 Euroopan komission taustatiedote 2017. 
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maasta, jonka vaatimukset luomutuotteiden osalta ovat vastaavia kuin EU:n alueella, 

voidaan tuote tuoda markkinoille ilman erillisiä tarkastuksia. Komissio ylläpitää listaa 

hyväksytyistä ja maista ja kohdistaa näihin valvontaa. Kolmansista maista tulleiden 

tuotteiden valvonnan luonne määräytyy riskiarvioinnin perusteella. Tuontijärjestelyjen 

sääntelyn suhteen on päädytty hieman samankaltaiseen ratkaisuun kuin tuotantosääntöjenkin 

osalta, sillä näitä koskettavat yksityiskohtaiset säännöt löytyvät erillisestä asetuksesta (EY) 

1235/2008.131 

Tällä hetkellä jotkin kolmannet maat, kuten Kanada, Japani, Yhdysvallat, Tunisia ja Uusi-

Seelanti, ovat myös tunnustaneet EU:n sääntöjen ja valvontajärjestelmien olevan vastaavia 

kuin omassa valtiossaan ja siten noudattaneet vastaavuusperiaatetta oman maansa 

tuontituotteisiin. Järjestelyn etuna on ollut se, että kuluttajille niin unionin alueella kuin 

näissä kolmansissa maissa on ollut luomutuotteiden osalta laajemmat valikoimat.132 

Käytännössä kuluttajan kannalta ongelmallista on, että kolmansien maiden erilaiset 

kontrollimekanismit voivat vääristää markkinoita. Kuluttajat eivät kaikissa tapauksissa ole 

tosiasiallisesti saaneet luomuvaatimusten mukaisia tuotteita. Ongelmia on syntynyt 

esimerkiksi tilanteessa, jossa jäsenmaan (Ranskan) omistama saari ei saanut tuotettaan 

markkinoille suoraan asetuksen nojalla, koska sen käyttämän lannoite ei ollut sallittujen 

aineiden listassa, mutta viereinen, sisämarkkina-alueen ulkopuolinen saari taas samaa 

lannoitetta käyttäen on tässä onnistunut.133 Tuonti kolmannesta maasta on siis voinut 

muodostaa keinon sääntöjen kiertämiselle – niin tahalliselle kuin tahattomallekin. 

Uusi luomuasetus tulee puuttumaan yllä kuvattuun ongelmaan, sillä kolmansista maista 

tulevien tuotteiden vastaavuusperiaatteen soveltamisesta on luovuttu. Tuonnista säädetään 

45 artiklassa. Jatkossa kaikkien kolmansistakin maista tulevien tuotteiden on noudatettava 

asetuksen vaatimuksia sellaisenaan (siirtymä vastaavuusperiaatteesta ns. 

yhdenmukaisuusperiaatteeseen). Tämä parantaa sekä tuottajien että kuluttajien 

yhdenvertaisuutta. Asetuksen johdanto-osan kohdassa 93 nimenomaisesti todetaan, 

että ”tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen mukaisista tuontiin liittyvistä 

valvontajärjestelyistä saatujen kokemusten perusteella kyseisiä järjestelyjä on tarpeen 

 
131 Komission asetus (EY) N:o 1235/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden 

tuontijärjestelyjen osalta 
132 Euroopan komission taustatiedote 2017. 
133 Schmidt – Haccius 2020, s. 17. 
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tarkistaa, koska kuluttajat odottavat luonnonmukaisten tuontituotteiden olevan unionin 

sääntöjä vastaavien yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisia ja koska unionin 

luonnonmukaisille tuotteille olisi varmistettava parempi pääsy kansainvälisille 

markkinoille”. Kuitenkin kysymyksiä herättää asetuksen 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

ii alakohta, jonka mukaan tuotteita voidaan tuoda myös kauppasopimuksen nojalla ja jossa 

käytännössä sovelletaan vastaavuusperiaatteen kaltaista kriteeristöä. Lainkohdan 

soveltaminen on kuitenkin rajattu tuleviin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin. 

On perusteltua, että jatkossa täysin samat vaatimukset koskevat myös kolmansista maista 

tulevia tuotteita ja että ne ovat yhdenmukaisen valvontakoneiston piirissä. 

Vastaavuusperiaatteen nojalla luomutuotteita unionin alueelle tuoville maille on asetettu 

siirtymäaika; ne voivat tuoda tuotteita jo myönnetyn vastaavuuden perusteella EU:n 

markkinoille 31.12.2026 asti (48 artikla). Komissio varmistaa kolmansien maiden 

asianmukaisen valvonnan. Kaikkiaan valvonta on nykyistä asetusta tiukempaa, kuten 

valvontaa koskevassa luvussa tullaan huomaamaan. 

 

3.4 Muu lainsäädäntö 

 

Asetusta 834/2007 täydentävät useat muut asetukset, joista osa sääntelee myös 

luomutuotteiden tuotantoa ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa. Merkittävimpiä 

näistä ovat edellä jo viitatut asetukset 889/2008 ja 1235/2008.  

Säännöksiä on täydennetty ja muutettu useilla asetuksilla.134 Niin nykyinen kuin uusi 

asetuskin ovat EU:n muuhun luomutuotantoa koskevaan lainsäädäntöön nähden 

erityislainsäädännön asemassa ja tulevat siten lex specialis -periaatteen mukaisesti 

normiristiriidoissa ensisijaisesti sovellettaviksi. Säädösmassa on siis huomattavan 

moninainen. Tilannetta saattaa helpottaa Euroopan komission vuonna 2018 lanseeraama 

CAP-aloite, jolla pyritään luomaan yhtenäinen perusta unionin yhteiselle 

maatalouspolitiikalle. Keskeisinä tavoitteina on ympäristö- ja ilmastotoimien tiukentaminen, 

joten jatkuvasti kasvava luomusektori limittyy tiukasti päämäärien kanssa yhteen. Lisäksi 

 
134 Ks. esim. komission asetukset (EY) 710/2009 ja (EU) 2020/25. 
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kuluttajien kannalta oleellista on, että eräs tavoitteista on elintarvikkeiden laadun ja 

terveysvaatimustenmukaisuuden varmistaminen. 135 

Kotimaisista säädöksistä voidaan mainita maa- ja metsätalousministeriön asetus (454/2015) 

luonnonmukaisesta tuotannosta, jolla annetaan tarkempia säännöksiä EU:n lainsäädännön 

edellyttämisistä tai jäsenvaltioiden päätettäväksi jätetyistä teknisistä yksityiskohdista ja 

seikoista.  

Uuden luomuasetuksen osalta täytäntöönpanoasetusten ja kotimaisen lainsäädännön 

kokonaisuus on vielä muotoutumassa, joten sitä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä tässä 

yhteydessä.  

 

 
135 Euroopan komission verkkosivut: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus. 
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4 Markkinointi ja merkinnät 

 

4.1 Yleistä 

 

Luomutuotteiden markkinoinnista säädetään niin nykyisessä kuin tulevassakin 

luomuasetuksessa. Tämän ohella merkityksellisiä normeja löytyy muusta elintarvike- ja 

kuluttajalainsäädännöstä. Merkintöjä koskien on huomattava, että vaikka irtomyynti ja 

ateriapalvelut on rajattu tämänhetkisen luomulainsäädännön ulkopuolelle, täytyy näidenkin 

toimijoiden käytännössä noudattaa luomunormistoa. Velvollisuus tähän tulee 

luomuasetusten lisäksi EU:n yleisen elintarvikeasetuksen ja EL:n säädösten myötä. Tässä 

luvussa päähuomio on elintarvikkeissa, joten rehun, alkoholituotteiden, siementen ja 

taimiaineistojen markkinointi ja markkinavalvonta sivuutetaan. 

Luomun kannalta oleellisimmat normit näissä säädöksissä keskittyvät kuluttajan 

harhaanjohtamisen kieltoon. Näin markkinointia koskevat normit vaikuttavat kahtalaisesti: 

luomulainsäädäntö asettaa säännöt, joiden perusteella sertifiointijärjestelmään kuuluvia 

tuotteita voidaan markkinoida, mutta kuluttajan harhaanjohtamisen kiellon vuoksi 

markkinavalvonta käytännössä kohdistuu myös järjestelmän ulkopuolisiin tuotteisiin, jotka 

eivät asetuksen tarkoittamia keinoja saa markkinoinnissaan hyödyntää. Elintarvikkeiden 

osalta markkinavalvonta toteutetaan kansallisesti ja Suomessa tästä vastaavat kuntien 

elintarvikeviranomaiset. 

Merkintöjä koskevassa lainsäädännössä annetaan etenkin ainesosaluettelolle varsin paljon 

painoarvoa. Tämä indikoi sitä, että tältä osin suojan kohteeksi mielletään erityisesti 

kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita tuotteen ravintosisällöstä. Luomujärjestelmän 

läpinäkyvyyden ja valvonnan käytännön toteutumisen kannalta on hyödyllistä, mikäli 

kuluttajat ovat tässä mielessä aktiivisia. Voidaan ajatella, että mitä korkeammat ovat 

kuluttajien vaatimukset, sen nopeampaa on tuotannon ja sen valvonnan kehitys. 

Tutkimuksen perusteella ihmisryhmistä merkintöjä lukevat erityisesti korkeasti koulutetut 

naiset.136 Merkintöjen osalta luomunormisto ei välttämättä siis suojele ainakaan pelkästään 

 
136 Charlebois et al. 2016, s. 215. 
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niin sanottua passiivista kuluttajaa, vaan pikemminkin valistunutta elintarvikekuluttajan 

erityisryhmää.  

Luvun aluksi tarkastellaan merkintöihin ja markkinointiin kytkeytyvää lainsäädäntöä, aluksi 

luomuasetusten ja sen jälkeen muun lainsäädännön perspektiivistä. Tämän jälkeen 

keskitytään kuluttajan harhaanjohtamisen kieltoon ja markkinavalvontaan. 

 

4.2 Merkinnät ja markkinointi luomuasetuksissa 

 

Nykyisessä luomuasetuksessa merkinnöistä säädetään artikloissa 23-26. Elävien tai 

jalostamattomien maataloustuotteiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa voidaan käyttää 

luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia ilmauksia, mikäli kaikki kyseisen tuotteen ainesosat 

on tuotettu asetuksen vaatimusten mukaisesti.  

Jalostettujen tuotteiden osalta markkinointisäännökset sisältävät viiden prosentin säännön. 

Tässä tuoteryhmässä luomuun viittaavia ilmauksia voidaan nimittäin käyttää 

myyntinimityksissä, mikäli elintarvikkeen maatalousperäisten ainesosien painosta vähintään 

95 prosenttia on luonnonmukaisesti tuotettua. Vaikka 95 prosentin sääntö on käytännössä 

koko luomuasetukselle tärkeä ”lievennys”, ilmenee se vain markkinointia koskevista 

säännöksistä. Samassa artiklan kohdassa annetaan edellytykset, joiden mukaan ilmauksia 

voidaan käyttää yksinomaan ainesosaluettelossa ja lisäksi samassa visuaalisessa kentässä 

kuin myyntinimitys. Käytännössä tämä antaa tavanomaisesti tuotetulle elintarvikkeelle, 

jossa on käytetty myös luomuainesosia, mahdollisuuden ilmoittaa niistä ainesosaluettelossa. 

Näissä tapauksissa viittaus luonnonmukaiseen tuotantomenetelmään saadaan esittää vain 

suhteessa kyseisiin ainesosiin ja lisäksi ainesosaluettelossa on myös ilmoitettava 

luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien prosenttiosuus kaikista maatalousperäisistä 

ainesosista. Kaikkien jalostettujen tuotteiden osalta ainesosaluettelosta on aina käytävä ilmi, 

mitkä ainesosat ovat luonnonmukaisia. 

Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, jos 

pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia tai 

rehuaineita kuvaillaan ilmauksilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote, sen ainesosat 

tai rehuaineet on tuotettu asetuksen sääntöjen mukaisesti. Erityisesti kielletään asetuksen 
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liitteessä luetellut ilmaukset sekä niiden johdokset tai lyhenteet, kuten ”bio” tai ”eko”. On 

huomattava, että esimerkiksi attribuutilla ”luonnollinen” mainostaminen ei siis kytkeydy 

luomutuotantoon. Tämä voi olla joidenkin kuluttajien mielestä sekoittavaa. Toisinaan 

tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden markkinoijat pyrkivätkin hyötymään luomuun 

liitetyistä mielikuvista. Ruotsinkielisen tuottajajärjestön mukaan etenkin suoramyynnissä on 

markkinoitu tuotteita ”lähes luomuna”.137  

Ilmaisut ovat kiellettyjä siis muilta kuin asetuksen sääntöjen mukaisilta luomutuotteilta. 

Kielto koskee kaikkia yhteisön kieliä ja tuotteiden merkitsemistä, mainostamista ja 

kaupallisia asiakirjoja. Sen sijaan kielto ei koske ilmauksia, joita ei käytetä elintarvikkeessa 

tai rehussa olevista maataloustuotteista tai joilla ei selvästikään ole yhteyttä 

luonnonmukaiseen tuotantoon. Asetuksesta löytyy myös toinen, tulkinnanvaraisempi, kielto; 

sen mukaan merkinnöissä ja mainonnassa ei saa käyttää ilmauksia, tavaramerkeissä käytetyt 

ilmaukset mukaan luettuina, eikä harjoittaa käytäntöjä, jotka voivat johtaa kuluttajaa tai 

käyttäjää harhaan antamalla ymmärtää, että tuote tai sen ainesosat vastaavat tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.  

Luomutuotteille pakollisia mainintoja koskevat säännöt keskittyvät pakkausmerkintöjen 

läpinäkyvyyteen ja johdonmukaisuuteen (24 artikla). Merkinnöissä on mm. oltava sen 

tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen tunnusnumero, joka vastaa siihen toimijaan 

kohdistuvista tarkastuksista, joka on toteuttanut viimeisimmän tuotanto- tai 

valmistustoimenpiteen. Merkinnöissä on myös erotettava, mitkä ainesosat on tuotettu 

EU:ssa ja mitkä sen ulkopuolella, mikäli yhteisön tunnusta käytetään. Vaatimus ei koske 

määrältään vähäisiä ainesosia, joiden kokonaismäärä maatalousperäisten raaka-aineiden 

määrästä on enintään kaksi prosenttia.  

Luomutunnus on pakollinen valmiiksi pakatuissa tuotteissa. Muissa tuoteryhmissä ja 

kolmansista maista tuotuna se on vapaaehtoinen. Siirtymävaiheen tuotteissa sitä ei saa 

käyttää. Lisäksi tuotteisiin saa liittää kansallisia ja yksityisiä tunnuksia, mikäli ne vastaavat 

asetuksen edellytyksiä. Ottaen huomioon luomutunnuksen päämäärän kasvattaa kuluttajien 

tietoisuutta ja luottamusta luonnonmukaisia tuotteita kohtaan, on mielenkiintoista, ettei itse 

 
137 Maaseudun tulevaisuuden verkkosivut 2020. 
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tunnuksessa mainita sanaa ”luomu”. Selkeä tunnuksessa oleva kielellinen viittaus 

luonnonmukaiseen tuotantoon parantaisi kuluttajien tietoisuutta tunnuksen merkityksestä.138 

Tulevan asetuksen luonnonmukaisten ilmausten käyttöä koskevat normit ovat pysyneet 

pääosin ennallaan. Jatkossa kuluttajaa tai käyttäjää harhaanjohtavat ilmaisut ja käytännöt 

ovat tosin kiellettyjä myös toiminimissä. Lisäksi myös siirtymävaiheen aikana tuotettuja 

kasvien lisäysaineistoa sekä kasviperäisiä elintarvikkeita ja rehuja saa jatkossa tietyin 

edellytyksin merkitä ja mainostaa luomuun viittaavien ilmaisujen avulla, kunhan myös 

siirtymävaiheeseen viitataan näiden ilmaisujen yhteydessä.  

Myös pakollisia mainintoja koskeva sääntely (32 artikla) pysyy pitkälti ennallaan. Uudessa 

33 artiklassa näkyy kuluttajatiedotuksen kasvanut merkitys: 1 kohdassa todetaan, että EU:n 

luomutunnusta saa käyttää myös tiedotus- ja koulutustarkoituksiin itse tunnuksen 

olemassaolon esille tuomiseksi ja mainostamiseksi. Edellytyksenä on, että käyttö ei ole 

omiaan johtamaan kuluttajia harhaan tiettyjen tuotteiden luonnonmukaisen tuotannon osalta. 

Tunnuksen tulee vastata ulkomuodoltaan asetuksen liitteessä V esitettyjä sääntöjä. 

 

4.3 Markkinointi muussa lainsäädännössä 

 

Luomutuotteiden markkinointia koskee luomuasetusten ohella myös muu kuluttajansuoja- 

ja elintarvikelainsäädäntö. Kuluttajansuojalain (38/1978, jatkossa KSL) 2 luvun 

markkinointisäännökset voivat tulla myös luomutuotteiden mainonnassa kyseeseen. Nämä 

puolestaan ovat pitkälti muovautuneet markkinointidirektiivin (2005/29/EY sopimattomista 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä) implementoinnin 

kautta.  

Elintarvikelain (297/2021, jäljempänä EL) toimivalta EU:n luomunormiston ja sen nojalla 

annettujen säädösten täytäntöönpanoon vahvistetaan lain 3 §:ssä. Toimivalta on toissijaista, 

sillä jos täytäntöönpanosta säädetään muualla laissa, ei elintarvikelakia sovelleta. EL 1 §:n 

1 kohdan mukaan lain tarkoituksena on suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja 

varmistamalla elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus, 

elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikesäännösten mukainen laatu ja 

 
138 Zander – Padel – Zanoli 2015, s. 13. 
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elintarvikkeista ja elintarvikekontaktimateriaaleista annettavien tietojen riittävyys ja 

oikeellisuus. Nykyinen elintarvikelaki astui voimaan 21.4.2021. Uusi laki ei tuonut 

merkittäviä toiminnallisia muutoksia, mutta sillä haluttiin puuttua tiettyihin ongelmakohtiin; 

esimerkiksi Kuluttajaliitto totesi sitä koskevassa lausunnossaan, että ”nykyinen käytäntö, 

jonka mukaan vain Ruokavirastolla on mahdollisuus kieltää markkinointi on liian hidas. 

Kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi viranomaisilla on oltava riittävän nopeat ja 

tehokkaat keinot puuttua markkinointiin”.139 Uusi elintarvikelaki säätää hallinnollisista 

pakkokeinoista, sanktioista ja rikosoikeudellisista rangaistuksista lain 9 luvussa. Keinoja 

ovat mm. määräysten vastaisuuden poistaminen määräyksellä (55 §), kiellot (56 §), 

markkinoilta poistaminen ja määräysten vastaisista tuotteista tiedottaminen (57 §), 

uhkasakko ja teettämis- tai keskeyttämisuhka (68 §). Harhaanjohtavien tietojen antaminen 

voidaan katsoa elintarvikerikkomukseksi (69 §), josta määrätään sakko. 70 § koskee 

rangaistussäännöksiä. Myös rikoslain 30 luvun 1 §:n markkinointirikos voi tulla kyseeseen. 

Lisäksi huomioon on otettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen 

liittyvistä menettelyistä eli yleinen elintarvikeasetus. Sen 8 artiklan 

mukaan ”elintarvikelainsäädännön on pyrittävä suojaamaan kuluttajien etuja sekä 

tarjoamaan kuluttajille lähtökohdat tietoon perustuvien elintarvikevalintojen tekemiseksi.” 

Artikla listaa kuluttajan etujen suojelun tavoitteeksi ehkäistä vilpilliset menettelyt, 

elintarvikkeiden väärentäminen ja kaikki muut menettelytavat, jotka voivat johtaa kuluttajia 

harhaan. Myös nykyistä luomuasetusta yksityiskohtaisempia sääntöjä asettava asetus 

889/2008 sisältää muutaman markkinointia, lähinnä merkintöjen muotoseikkoja koskevan, 

artiklan. 

 

4.4 Kielto johtaa kuluttajaa harhaan – luomutuotteita koskettavia 

kysymyksiä 

 

Kuluttajan harhaanjohtaminen kielletään siis luomuasetusten lisäksi mm. 

kuluttajansuojalaissa, markkinointidirektiivissä ja elintarvikelaissa. Käsittelen tässä luvussa 

 
139 Kuluttajaliiton lausunto elintarvikelaista 11.2.2021. 
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harhaanjohtavuutta yleisesti ja erityisesti sellaisten kysymysten kautta, jotka tulevat 

tavanomaisesti luomutuotteiden markkinoinnissa kyseeseen. Näitä ovat erityisesti 

ympäristöön ja terveellisyyteen liittyvät markkinointiväittämät.  

Yleisesti tärkeimmät kuluttajaa totuudenvastaisilta tai harhaanjohtavilta tiedoilta suojaavat 

säännökset löytyvät KSL 6 §:stä. Sen mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa 

antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, 

että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota 

hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Kuten mainittua, säännösten taustalla on 

markkinointidirektiivi. Direktiivin 6 artiklasta ilmenee, millä tavoin menettely voi olla 

harhaanjohtavaa. Näin on ensinnäkin, mikäli siinä esitetään totuudenvastaisia tietoja 

myytävästä tuotteesta tai sellaisesta seikasta, jolla on yleensä merkitystä kuluttajan 

ostopäätökseen. Harhaanjohtavuus voi myös liittyä tietojen esittämisen tapaan, vaikka tiedot 

itsessään olisivat totuudenmukaisia. Tällöin markkinoinnissa saatetaan esimerkiksi 

suhteettomasti korostaa seikkoja, jotka vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen, vaikka niiden 

tosiasiallisen merkityksen tulisi olla vähäinen. Lisäksi harhaanjohtavuus voi aiheutua myös 

asiayhteydestä. Harhaanjohtaminen voi olla eräässä mielessä passiivistakin, sillä direktiivi 

kieltää myös harhaanjohtavat tietojen mainitsematta jättämiset (7 artikla). On huomattava, 

että direktiivin 5 artiklan sopimattomat menettelyt kieltävä yleislauseke voi tulla myös 

itsenäisesti sovellettavaksi, vaikka edellä käsitellyt yksityiskohtaisemmat 

harhaanjohtavuutta koskevat säännökset eivät tulisi kyseeseen. Niin yleislausekekin kuin 6 

ja 7 artiklakin edellyttävät sen lisäksi, että niiden tarkoittama moitittavuus toteutuu, myös 

ns. vaikuttavuuskriteerin täyttymistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminnalla on oltava 

keskivertokuluttajan käyttäytymistä vääristävä vaikutus. 

EU:n keskivertokuluttaja on teoreettinen konstruktio, jonka määritelmä ilmenee unionin 

oikeuskäytännöstä ja lainsäädännöstä. Muun muassa unionin tuomioistuimen ratkaisun C-

210/96 ”Gut Springenheide” vakiintuneen määritelmän mukaan tällä 

tarkoitetaan ”kohtuullisen valistunutta, kohtuullisen tarkkaavaista ja huolellista henkilöä”. 

Määritelmä käy ilmi myös mm. markkinointidirektiivin johdanto-osion kohdasta 18. 

Samassa yhteydessä todetaan myös, että arvioinnissa tulee ottaa mukaan sosiaaliset, 

kulttuuriset ja kielelliset tekijät ja mahdollisen kohderyhmän erityispiirteet. Lisäksi kohdassa 

linjataan, ettei keskivertokuluttaja ole ”tilastollinen mittapuu”, vaan käytännössä 
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harkintavaltaa jää kansallisille tuomioistuimille ja viranomaisille, joiden täytyy ottaa 

huomioon unionin oikeuskäytäntö tilannekohtaisessa arvioinnissaan.  

Siitä, kuinka toimiva apukäsite keskivertokuluttaja on, on esitetty erilaisia kantoja.140 Joka 

tapauksessa voidaan katsoa, että EU:n kuluttajakäsitys lähtee siitä, että kuluttaja on itsessään 

aktiivinen toimija. Kuluttajien tiedon lisäämisellä on siis tämän näkemyksen valossa 

kuluttajansuojan toteutumisen kannalta oleellinen merkitys. Kohdennetulla ja onnistuneella 

tiedotuksella parannetaan kuluttajien kyvykkyyttä erottaa järjestelmän kannalta 

tarkoituksenmukaiset markkinointikeinot markkinoita vääristävistä ja harhaanjohtavista 

menetelmistä, kuten viherpesuun perustuvista markkinointiväittämistä.141  

Yksinomaan ympäristöväittämiin keskittyvää lainsäädäntöä ei ole tällä hetkellä olemassa. 

Näitä koskettavat yleiset markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyvät normit, kuten yllä 

käsitelty markkinointidirektiivi. Ympäristöväittämät ovat lähtökohtaisesti faktaperusteisesti 

tarkistettavissa, joten niiden esittäjän täytyy kyetä osoittamaan ne todeksi. Velvollisuus tähän 

tulee markkinointidirektiivin 12 artiklasta. Elinkeinonharjoittajan tulee pystyä esittämään 

riittävää näyttöä väitteensä todenmukaisuuden osoittamiseksi tai se katsotaan virheellisiksi. 

Käytännössä vaatimus ei kuitenkaan aina toteudu, vaan markkinoijat esittävät 

myynninedistämistarkoituksessa varsin usein harhaanjohtavia väittämiä. Kuluttajan on 

haastavaa tietää, millaisia ympäristövaikutuksia tuotteen valmistuksella ja kulutuksella 

tosiasiassa on. Direktiivin soveltamiseksi annettujen ohjeiden mukaan ympäristöväittämien 

osalta huomioon tulee ottaa kaksi pääperiaatetta: direktiivin yleisen lausekkeen perusteella 

ympäristöväittämät on esiteltävä erityisellä, totuudenmukaisella ja yksiselitteisellä tavalla 

(1) ja väitteen tekijän on esitettävä tieteellisiä todisteita väitteitään tukemaan sekä olemaan 

valmis esittämään todisteet ymmärrettävässä muodossa, mikäli väitteitä kyseenalaistetaan 

(2).142 Ympäristöväitteet muodostavat keskeisen kuluttajansuojakysymyksen, sillä EU:n 

kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten (CPC-verkoston) vuonna 2020 toteuttaman 

valvontakampanjan mukaan lähes puolessa tarkastelluista tapauksista viranomaisilla 

 
140 Ks. esim. Purnhagen 2017 ja Minor 2012. 
141 Lanero – Vázquez – Sahelices-Pintos 2020, s. 12.  
142 Euroopan komission verkkosivut: Ote sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 

2005/29/EY täytäntöönpanoa/soveltamista koskevista ohjeista, s. 5. 
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oli ”vähintään syy uskoa, että väite voi olla väärä tai harhaanjohtava ja että sitä voidaan 

mahdollisesti pitää sopimattomana kaupallisena menettelynä”.143  

Selvästi yksityiskohtaisimmin harhaanjohtavuudesta elintarvikkeiden markkinoinnin 

näkökulmasta säädetään niin sanotussa väiteasetuksessa (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 

terveysväitteistä). Vain asetuksen mukaisesti hyväksyttäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä 

on sallittua käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa. Ravitsemus- ja terveysväitteillä 

tarkoitetaan ihmisen ravitsemukseen tai terveyteen liittyvien ominaisuuksien korostamista 

markkinoimistarkoituksessa. Eräs asetuksen taustalla vaikuttavista tavoitteista on varmistaa 

kuluttajansuojan korkea taso ja että näille annetaan tarvittavat tiedot tietoisten valintojen 

tekemiseksi.144 Säädös korostaa tieteellisen perustelun ja täsmällisyyden merkitystä. 

Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä ja kielletyistä väitteistä sekä näihin 

sovellettavista edellytyksistä. Luomuelintarvikkeille ei ole rekisterissä hyväksyttyjä 

terveysväitteitä, joten näiden ei voi markkinoinnissa väittää olevan terveellisempiä kuin 

tavanomaisesti tuotettujen tuotteiden. Tämä ei estä esittämästä jostakin luomutuotteen 

ainesosasta sallittuja väitteitä, kunhan markkinoinnissa ei luoda kuvaa, että terveyshyödyt 

johtuisivat nimenomaisesti luonnonmukaisesta tuotantotavasta. Ravitsemusväitteiden 

suhteen luomutuotteet eivät eroa tavanomaisesti tuotetuista. Tuotteista voidaan siis esittää 

ravitsemusväitteitä, kunhan ne ovat lainsäädännön mukaisia.145 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus katsoi vuonna 2019 annetussa ratkaisussaan 

19/153735 marja- ja sienituotteita valmistavan ja markkinoivan yrittäjän 

syyllistyneen rikoslain 30 luvun 1 §:n mukaiseen markkinointirikokseen. Yrityksen 

esitteissä ja verkkosivuilla oli käytetty muun muassa EU:n luomutunnusta, vaikka 

yritykselle ei ollut myönnetty luomusertifikaattia. Lisäksi markkinoinnissa annettiin 

ymmärtää, että myydyt marjat olivat suomalaisia tai skandinaavisia, vaikka ne olivat 

tosiasiassa Venäjältä peräisin. Niihin myös liitettiin sellaisia terveydelle positiivisia 

vaikutuksia, joiden lääketieteellistä pohjaa ei ollut selvitetty ja joihin ei ollut lupaa. 

Tuotteiden väitettiin mm. ”neutralisoivan tupakoinnista aiheutuvia 

haittavaikutuksia”. Kysymys oli siis kuluttajien harhaanjohtamisesta 

 
143 Euroopan komission verkkosivut: Screening of websites for ‘greenwashing': half of green claims lack 

evidence. 
144 Tämä ilmenee mm. asetuksen johdanto-osion kohdasta 9 ja osin 1 artiklasta. 
145 Ruokaviraston verkkosivut: Ravitsemus- ja terveysväitteet – Luomu. 
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totuudenvastaisilla tiedoilla. Menettely oli luomuasetuksen 834/2007 23, 25 ja 28 

artiklan ja väiteasetuksen 6, 10 ja 15 artiklan sekä useiden muiden 

elintarvikelainsäädännön säännösten vastaista. 

Terveys- ja ravitsemusväitteitä säännellään siis eri lähestymistapaa käyttäen kuin 

ympäristöväittämiä. Molempia kuitenkin koskettavat unionin alueella teoriassa varsin tiukat 

säännöt, vaikka jäljempänä mainitun osalta reaalihavainnot osoittavatkin, että valvontaa on 

syytä tehostaa. Viherpesun aiheuttamat ongelmat ovatkin yhdessä vihreän siirtymän 

painopistealan muiden kysymysten kanssa esillä unionin uudessa kuluttaja-asioiden 

toimintaohjelmassa.146 

 

4.5 Markkinavalvonta 

 

Sekä kotimaisen että unionin lainsäädännön painopiste luomutuotteiden markkinoinnin 

kannalta asettuu siis kuluttajan harhaanjohtamisen kieltämiseen. Tämä on keskeinen syy 

siihen, miksi markkinavalvontaa tehdään.  

Luomun markkinavalvontaan sovellettava laki hajautuu tuotteen laadun mukaan. 

Sovellettavat säännökset löytyvät tuoteryhmästä riippuen elintarvikelaista (297/2021), 

rehulaista (1263/2020), alkoholilaista (1102/2017), siemenkauppalaista (600/2019) tai 

taimiaineistolaista (1205/1994). Jako todetaan nimenomaisesti valvontalain 2 §:ssä.   

Markkinavalvonta on kuntien elintarviketarkastajien vastuulla. Vaikka irtomyynti ja 

ravintolatoiminta on rajattu EU:n luomulainsäädännön ulkopuolelle, näidenkin toimijoiden 

on kuluttajan harhaanjohtamisen välttämiseksi kyettävä varmistamaan, että niiden luomuksi 

ilmoittamat tuotteet todella ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.  Vähittäismyyntipaikoissa, 

kuten myymälöissä, toreilla ja vastaavissa myyntipisteissä tarkastukset toteutetaan 

Ruokaviraston OIVA-raporttia koskevan ohjeistuksen pohjalta.147 Mikäli myymälöissä on 

luomutuotteita irtomyynnissä, tulee myymälällä olla omavalvontasuunnitelma, josta ilmenee 

kaikki toimenpiteet, tuotteiden käsittely- ja kaupanpitotavat sekä tiedot, kuinka tuotteen 

tiedot ilmenevät esitteistä.148 Keskeinen huomio tarkastuksissa kohdistuu luomuväittämien 

 
146 Komission tiedonanto 2020. 
147 Ruokavirasto 2019, s. 10 ja Lumme 2017, s. 65. 
148 Lumme 2017, s. 66–67. 
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käyttöön ja luomutuotteiden aitouteen, asiakirjoihin ja myymälämerkintöihin. Asiakirjoista 

varmistetaan, että kauppa on selvittänyt, että tavarantoimittaja kuuluu luomuvalvontaan.149  

Harhaanjohtamisen kielto näkyy muun muassa päivittäistavarakaupoissa myös siinä, että 

irtonaiset luomutuotteet on pidettävä tavanomaisesti tuotetuista erillään. Valmiiksi pakatut 

luomutuotteet voidaan kyllä sijoittaa näiden vierelle, sillä pakkauksissa on lain edellyttämät 

luomumerkinnät.150 Erityisen keskeistä on siis varmistua, etteivät luomutuotteet sekoitu 

tavanomaisesti tuotettujen kanssa. Vuonna 2019 markkinavalvonnassa luomutuotteiden 

sijoittelu liian lähelle tavanomaisia tuotteita olikin yleisin havaittu puute. Ongelmaan aiotaan 

puuttua parantamalla vähittäiskauppojen tietoisuutta luomutuotteiden myyntiä koskevista 

vaatimuksista ja kouluttamalla kuntavalvojia.151 

Ravintoloissa ja muissa tarjoilupaikoissa tarkastus kohdistuu suurelta osin esitetietojen, 

mainosten ja raaka-aineiden valvontaan. Huomiota kiinnitetään siihen, ovatko tiedot 

harhaanjohtavia, käytetäänkö luomua niin kuin on ilmoitettu ja onko tuotteissa 

sekaantumisen vaara.152 Yrittäjän omavalvontasuunnitelmassa täytyy kuvata, kuinka 

luomun käytöstä kerrotaan asiakkaille ja miten tuotteiden toimittajien luomutodistukset 

tarkistetaan.153 Jos elintarvikeviranomaisten tarkastuksissa käy ilmi, että yrittäjä viittaa 

luomuun, voisi pistokokeiden tekeminen ja tarvittaessa viestintään liittyvä neuvonta 

vähentää harhaanjohtamisen riskiä.154 On esitetty, että kuntien terveystarkastajien 

luomutuntemusta olisi syytä vielä parantaa. Haasteita on mm. asiakirjaselvityksissä, 

irtomyynnin esitetiedoissa ja pakkausmerkinnöissä. Yhteistyötä Ruokaviraston ja sen 

valvojien kanssa voisi myös hyödyntää nykyistä enemmän.155  

 
149 Järvenmäki 2017, s. 50. 
150 Harmoinen 2017, s. 28. 
151 Ruokavirasto 2019, s. 19. 
152 Lumme 2017, s. 66. 
153 Järvenmäki – Meinander 2017, s. 57. 
154 Ks. Järvenmäki 2017b, s. 47. 
155 Lumme 2017, s. 68. 
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5 Valvontajärjestelmä 

 

5.1 Valvonta kuluttajan luottamusta suojelemassa 

 

Tuotantovaatimukset ja niiden taustalla vaikuttavat tavoitteet eivät toteudu pelkän 

säädöstekstin kautta. Koko luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän toimivuus ja uskottavuus 

varmistetaan viime kädessä valvonnan myötä. Näin ollen sen rooli on ratkaisevan tärkeä niin 

kuluttajien luottamuksen kuin toimijoiden välisen reilun kilpailunkin takaajana. 

Valvontajärjestelmän on katettava koko toimitusketju tuottajista elintarvikkeiden 

valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin. Vain näin varmistetaan se, että kuluttajat voivat 

luottaa, että heidän luomuna ostamansa tuotteet todella ovat luonnonmukaisen 

tuotantojärjestelmän sääntöjen mukaisia. Tuotannon valvonnassa korostuu riskiarviointi.  

Euroopan komissiolla on keskeinen osa valvontajärjestelmän valvonnassa ja rooli tulee 

uuden luomuasetuksen myötä vain kasvamaan. 

Luonnonmukaisen tuotannon alkuaikoina valvonta oli käytännössä alan toimijoiden 

itsesäätelyn varassa. Nykyään se on EU-asetusten ja sen kansallisen toimeenpanon myötä 

tiukasti normitettua. Sekä nykyinen että tuleva luomuasetus sisältävät valvontaa koskevia 

sääntöjä, jotka ovat luonteeltaan erityissääntelyä. Nykyisen asetuksen artiklat viittaavat 

useassa kohdin nyt jo kumottuun asetukseen (EY) 882/2004 rehu- ja 

elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen 

mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta. Kyseinen asetus on 

korvattu uudella virallista valvontaa koskevalla asetuksella (EU) 2017/625156. Sen 146 

artiklassa todetaan, että viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän 

asetukseen liitteessä V olevien vastaavuustaulukoiden mukaisesti. Koska tässä tutkielmassa 

päähuomio on luomuasetuksissa 834/2007 ja 2018/848, ei teknisluonteista valvonta-asetusta 

 
156 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista 

toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien 

terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) 

N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston 

asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 

2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 

(EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 

91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 
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käsitellä tämän tarkemmin. Samoin nykyistä luomuasetusta yksityiskohtaisempia sääntöjä 

koskeva asetus 889/2008 sivuutetaan. 

Luvussa tarkastellaan valvontaa sekä säädösten että käytännön tasolla. Lisäksi huomiota 

kiinnitetään huijauksiin ja valvontajärjestelmän kehittämistarpeisiin. Tässä yhteydessä 

elintarvikelain sääntelemä markkinavalvonta sivuutetaan, sillä sitä käsiteltiin ylempänä 

markkinointia koskevassa luvussa. 

 

5.2 Valvonnan toteutus 

 

5.2.1 Valvonnan perusteet 

 

Tällä hetkellä voimassa olevan luomuasetuksen 27 artiklassa säädetään valvontajärjestelmän 

perusteista. Jäsenmaat ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön valvontajärjestelmän ja 

nimeämään vähintään yhden toimivaltaisen viranomaisen olemaan vastuussa tarkistuksista. 

Valvontajärjestelmään liittymisvelvollisuus koskee luomutuotteiden tuottajia, valmistajia, 

varastoijia ja maahantuojia sekä -viejiä (28 artikla). Liittyminen on tehtävä ennen tuotteiden 

saattamista markkinoille. Tarkastusviranomaisten ja -laitosten on pidettävä ajan tasalla 

olevaa luetteloa valvonnassaan olevien toimijoiden nimistä ja osoitteista. 

Tarkastus perustuu pitkälti riskiarviointiin. Tämä ilmenee 27 artiklan kolmannesta kohdasta, 

jonka mukaan tarkastusten luonne ja tiheys on ratkaistava arvioimalla, millainen riski on 

olemassa, että toimitaan vastoin tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja rikotaan niitä. 

Riskin arviointi on jäsenmaiden vastuulla, mutta komissio on tähdentänyt luomuasetuksien 

täytäntöönpanoa täsmentävässä ei-sitovassa ohjeistuksessaan, että toimijaan kohdistuvan 

arvioinnin täytyy perustua objektiivisiin mittapuihin ja arvioinnin tuloksen tulee olla 

ilmaistavissa numeerisesti. Näin ylimääräiset tarkastukset voidaan toteuttaa sille 10 

prosentille, joka koostuu arviointien perusteella korkean riskin toimijoista.157 Tästä 

huolimatta tarkastus on tehtävä kuitenkin vähintään kerran vuodessa kohdan tarkemmin 

määrittelemiä tukkukauppiaita ja tuotteita suoraan loppukuluttajille- ja käyttäjille myyviä 

toimijoita lukuun ottamatta.  

 
157 EOCC-raportti 2016, s. 5. 
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Zanolin mielestä ”riski” on määritelty asetuksessa puutteellisesti. Sen arviointi keskittyy 

siihen, kuinka todennäköisesti valvottava kohde jättää luomuvaatimuksia noudattamatta, 

mutta merkitystä ei täsmennetä riittävästi. Riskin suuruusluokka kun on tosiasiassa 

sidoksissa säädösten rikkomisen todennäköisyyden lisäksi myös rikkomisen mahdollisiin 

seuraamuksiin tekijälle, luomusektorille, kuluttajalle ja laajemmin koko yhteiskunnalle.158 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvonnan alainen tuote on mahdollista jäljittää 

kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa (27 artikla kohta 13). Tätä perustellaan 

erityisesti sillä, että kuluttajien luottamus voidaan turvata. Tarkastusviranomaisten ja – 

laitosten on toimitettava vuosittain luettelo sen tarkastamista toimijoista. 

Tulevassa asetuksessa (EU) 2018/848 on omaksuttu hieman erilainen sääntelyrakenne. 

Asetuksen luku VI koskee virallista valvontaa ja tätä edeltävä V luku erikseen sertifiointia. 

Nykyisin voimassa oleva asetus ei tee vastaavaa jakoa. Sertifiointia koskevan luvun 34 

artiklan kohdan 1 mukaan luonnonmukaisia tuotteita tuottavien, valmistavien, jakelevien, 

varastoivien tai kolmansista maasta tuojien tai sinne vievien toimijoiden tai toimijaryhmien 

on ilmoitettava toiminnastaan jäsenvaltion, jossa toiminta tapahtuu ja jonka 

valvontajärjestelmään yritys kuuluu, toimivaltaisille viranomaisille. Nykyisen asetuksen 28 

artiklan ilmoittamisvelvollisuus on siis siirretty sertifiointia koskevan luvun yhteyteen.  

34 artiklan 2 kohta vapauttaa ilmoittamis- ja liittymisvelvollisuudesta toimijat, jotka myyvät 

valmiiksi pakattuja tuotteita suoraan loppukuluttajalle tai -käyttäjälle edellyttäen, että ne 

eivät tuota, valmista eivätkä varastoi kyseisiä tuotteita muuten kuin myyntipisteen 

yhteydessä, eivät tuo kyseisiä tuotteita kolmannesta maasta eivätkä ole antaneet tällaisia 

toimia toisen toimijan tehtäväksi. Käytännössä artiklan tarkoittama edellytys tarkoittaa sitä, 

että luomuvalvonnan piiriin tulevat myös ruokakaupat ja muut pakkaamattomia tuotteita 

myyvät liikkeet. Tältä osin sääntely siis kiristyy selvästi. Suomessa 

päivittäistavaramyymälöitä oli vuonna 2019 noin 4500 ja niistä suuressa osassa myydään 

pakkaamattomia luomutuotteita.159 Jo tälläkin hetkellä kaupoilla on velvollisuus noudattaa 

luomulainsäädäntöä vaikka ne eivät valvontaan kuulukaan. Niiden tulee mm. varmistaa, että 

irtonaiset luomutuotteet eivät sekoitu tavanomaisiin tuotteisiin. Valmiiksi pakattujen 

tuotteiden osalta myymälöiden on pidettävä huolta, että ne siirtävät pakkausten tai 

 
158 Zanoli – Gambelli – Solfanelli 2014, s. 2175. 
159 Pro Luomun verkkosivut: EU:n uuden luomuasetuksen toimeenpano siirtyy alkamaan vuonna 2022. 

Kappale ”Ruokakaupat luomuvalvonnan piiriin”. 
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lähetyksen asiakirjojen tiedot oikeellisina irtotuotteiden myyntikyltteihin tai 

hyllyopasteisiin.160 Tämä aiheutuu jo EL:n kuluttajan harhaanjohtamisen kieltävistä 

säännöksistä. Varsinaiseen luomuvalvontaan vähittäiskaupan on ennen tulevan asetuksen 

voimaantuloa kuitenkin ilmoittauduttava vain, jos se valmistaa, pakkaa ja merkitsee tai tuo 

maahan luomuelintarvikkeita tai jos se varastoi niitä muualla kuin myyntipisteen yhteydessä. 

Tulevan asetuksen myötä jäsenvaltiot voivat vapauttaa tietyt pienimuotoista toimintaa 

harjoittavat elinkeinonharjoittajat sertifikaattivelvollisuudesta ja siten myös valvonnan 

piiristä. Tämä koskee vain toimijoita, jotka myyvät suoraan loppukuluttajalle muita 

pakkaamattomia luonnonmukaisia tuotteita kuin rehua edellyttäen, että kyseiset toimijat 

eivät tuota, valmista eivätkä varastoi kyseisiä tuotteita muuten kuin myyntipisteen 

yhteydessä, eivät tuo kyseisiä tuotteita kolmannesta maasta eivätkä ole antaneet tällaisia 

toimia kolmannelle osapuolelle alihankintana tehtäväksi artiklan (35 artiklan kohta 8). 

Lisäksi harkintaan on annettu muita edellytyksiä, jotka liittyvät vaatimukseen siitä, että 

toiminta on varsin pientä. 

Uuden asetuksen virallista valvontaa koskevan VI luvun 37 artikla määrittää harvinaisen 

kankealla tavalla luvun suhteen ylempänä viitattuun valvonta-asetukseen (EU) 

2017/625: ”Tämän luvun erityisiä sääntöjä sovelletaan asetuksessa (EU) 2017/625 

vahvistettujen sääntöjen lisäksi, ellei tämän asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa toisin säädetä, 

ja tämän asetuksen 29 artiklan lisäksi, ellei tämän asetuksen 41 artiklan 1 kohdassa toisin 

säädetä, viralliseen valvontaan ja muihin viralliseen (sic) toimiin, joita suoritetaan 

tuotannon, valmistuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa koko prosessin ajan sen 

todentamiseksi, että tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet on tuotettu 

tätä asetusta noudattaen.” Voidaan esittää kysymys, kuinka hyvin eräs uuden asetuksen 

taustapyrkimyksistä, eli sääntelyn selkeyttäminen161, on tämän artiklan muotoilun osalta 

onnistunut. Joka tapauksessa on huomattava, että uudenkin luomuasetuksen valvontaa 

koskevat artiklat ovat siis pääosin erityissääntelyn asemassa, ja näitä sovelletaan valvonta-

asetuksen normien lisäksi. Sinänsä johdonmukaisesti asetus nimittääkin luvussa olevia 

normeja lisäsäännöiksi. Kaiken kaikkiaan asetus säätää valvonnasta huomattavasti 

laajemmin kuin edeltäjänsä. 

 
160 Järvenmäki 2017, s. 49. 
161 Ks. esim. uuden asetuksen johdanto-osion kohta 9. 
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Toimivaltaisille viranomaisille kuuluvaa virallista valvontaa ja muita virallisia toimia 

koskevat lisäsäännöt annetaan 38 artiklassa. Sen 1 kohta listaa, mitä viralliseen valvontaan 

on erityisesti kuuluttava. Kohdassa viitataan asetuksen uuteen varotoimenpiteitä ja ennalta 

ehkäiseviä toimia edellyttämän sääntelyn noudattamiseen ja vaatimusten noudattamisen ja 

toimijaryhmien sisäisen valvonnan todentamiseen. Valvontaa on suoritettava asetuksen 3 

artiklan 57 alakohdan mukaisen noudattamatta jättämisen todennäköisyyden perusteella. 

Artiklassa määritellään seikat, jotka ”erityisesti” vaikuttavat valvonta-asetuksen 9 artiklan 

ohella todennäköisyyssarviointiin.  

Säännösten noudattaminen on todennettava kaikilta toimijoilta vähintään kerran vuodessa. 

Fyysistä tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse enää kaikissa tapauksissa tehdä. Näin on, mikäli 

toimijan tai toimijaryhmän edeltävissä tarkastuksissa ei ole vähintään kolmen peräkkäisen 

vuoden aikana ilmennyt sellaista sääntöjen noudattamatta jättämistä, joka vaikuttaisi 

tuotteen vaatimuksenmukaisuuteen ja toimija tai toimijaryhmä jättäisi arvioinnin perusteella 

hyvin epätodennäköisesti noudattamatta säädöksiä. Tämä on käytännössä suuri muutos 

nykyisin voimassa olevaan asetukseen, sillä edellä mainituissa tapauksissa fyysisen 

tarkastuksen välillä voi jatkossa kulua jopa 24 kuukautta. Näin pitkä väli tarkastusten välillä 

herättää kysymyksen, pysyykö valvonnan laatu riittävällä tasolla. 

 

5.2.2 Toimet tilanteessa, jossa sääntöjä on rikottu 

 

Mikäli säännösten rikkominen tai sääntöjenvastaisuus todetaan, on nykyisin voimassa 

olevan asetuksen mukaan tarkastusviranmaisen varmistettava, että koko sellaisen tuote-erän 

tai tuotantosarjan, jota sääntöjenvastaisuus koskee, merkinnöissä ja mainonnassa ei viitata 

luonnonmukaiseen tuotantotapaan (30 artikla). Toimenpiteen on oltava oikeasuhteinen sen 

vaatimuksen merkitykseen, jota on rikottu, sääntöjenvastaisen toiminnan luonteeseen ja 

toiminnan erityisiin olosuhteisiin nähden. Artikla nojautuu siis suhteellisuusarviointiin. 

Mikäli rikkominen on vakava tai pitkään vaikuttava, on toimijaa kiellettävä (sovitun ajan) 

pitämästä kaupan tuotteita, joiden merkinnöissä ja mainonnassa viitataan luonnonmukaiseen 

tuotantotapaan. Rikkomustapauksista on tiedotettava välittömästi asianomaisten 

tarkastuslaitosten, tarkastusviranomaisten, toimivaltaisten viranomaisten, asianomaisten 

jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission kesken.  
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Tulevan asetuksen kannalta suuri muutos on, että ”perustelu tieto” tai jo epäily 

rikkomuksesta käynnistää tutkimuksen, jonka aikana tutkinnan kohteena olevia tuotteita ei 

saa pitää markkinoilla luomumerkinnöillä varustettuna (41 artiklan 1 kohta). Asetus myös 

antaa komissiolle entistä enemmän suoraa toimivaltaa tapauksissa, joissa luomuvaatimuksia 

on rikottu tai niiden rikkomusta epäillään. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 

täsmentääkseen yhdenmukaiset järjestelyt niissä tapauksissa, joissa toimivaltaisten 

viranomaisten on määrä toteuttaa toimenpiteitä epäillyn tai vahvistetun säännösten 

noudattamatta jättämisen vuoksi. 

Uuden asetuksen 42 artiklan 1 kohdan sanamuoto on aiheuttanut jäsenmaissa hämmennystä. 

Se typistää seuraamukset vain sellaisille säännösten noudattamatta jättämisille, 

jotka ”vaikuttavat luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen tuotteiden 

vaatimuksenmukaisuuteen tuotannon, valmistuksen ja jakelun missä tahansa vaiheessa”. 

Tämänkaltainen muotoilu on ennestään tuntematon EU-pohjaiselle luomulainsäädännölle ja 

lisäksi ristiriidassa muun asetuksen kanssa, sillä sen voi tulkita kohdistavan 

vaatimuksenmukaisuuden (engl. integrity) kriteerin itse tuotteeseen eikä tuotantoon.162 On 

huomattava, että nykyisessä luomuasetuksessa ei vaatimuksenmukaisuuden käsitettä 

käytetä.163 Joka tapauksessa tuotantoa koskeva vaatimus on perinteisesti ollut 

luomuvalvonnan keskiössä. Sellaisenaan uusi muotoilu Smidtin mukaan saattaisi sallia 

tuotteiden markkinoimisen luomuna, vaikka tuotannossa ei olisi säännöksiä noudatettu, 

kunhan nämä laiminlyönnit eivät näy itse tuotteessa.164 Näin tulkiten säännös aiheuttaisi 

kuluttajien kannalta harhaanjohtavia tilanteita. On selvää, että luomua ostaessaan kuluttajan 

on samalla voitava luottaa siihen, että luomutuotannon vaatimuksia on noudatettu 

asianmukaisella tavalla – ja tässä sen, näkyvätkö laiminlyönnit lopputuotteessa vai eivät, 

pitäisi olla varsin yhdentekevää, sillä järjestelmän tulee suojella myös kuluttajan 

tuotantotapaa koskevia odotuksia. Ongelma korjattiin ainakin osin lisäämällä varsin 

myöhäisessä vaiheessa lainsäädäntöneuvotteluita 3 artiklan määritelmiin täsmennys, mitä 

tuotteen vaatimuksenmukaisuus tarkoittaa.165 Määritelmän mukaan ”luonnonmukaisten tai 

siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuudella” tarkoitetaan sitä, että tuotteeseen ei 

liity säännösten noudattamatta jättämistä, joka: 

 
162 Schmidt 2019, s. 27. 
163 Tosin säädöksen englanninkielinen versio käyttää termiä ”integrity” johdanto-osion 19. 
164 Schmidt 2019, s. 27. 
165 Schmidt 2019, s. 27. 
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a) vaikuttaa tuotteen luonnonmukaisiin tai tapauksen mukaan siirtymävaiheen 

ominaisuuksiin missä tahansa tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheessa; tai 

b) on toistuvaa tai tarkoituksellista. 

Määritelmä poistaa edellä kuvatun ongelman, sillä nyt riittää, että säännösten noudattamatta 

jättäminen on ollut toistuvaa tai tarkoituksellista, vaikka laiminlyönti ei itse tuotteen 

ominaisuuksissa näkyisikään. Omaksuttu ratkaisu ei ole lainsäädäntöteknisesti 

suoraviivaisin mahdollinen ja se saattaa mahdollistaa sen, että kertaluonteiset ja 

huolimattomat normien rikkomiset, jotka eivät lopputuotteessa näy, eivät aiheuta 

luomusertifikaatin menettämistä. Tämä voi muodostua läpinäkyvyyden kannalta 

ongelmalliseksi. Pelkona on, että tarpeettoman epäjohdonmukaiset valvontaa koskevat 

säädökset aiheuttavat turhaa kuormitusta niin toimijoille kuin valvontajärjestelmällekin. 

Epätasapaino taas voi ulottaa negatiivisen vaikutuksensa kuluttajan luottamukseen 

kontrollijärjestelmää kohtaan. 

 

5.2.3 Valvonta Suomessa 

 

Suomessa nykyisen asetuksen edellyttämä valvonta on toimeenpantu luonnonmukaisen 

tuotannon valvonnasta annetulla lailla (294/2015). Lain 4 §:n mukaan luonnonmukaisesti 

tuotettujen tuotteiden ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnan ja valvonnan suunnittelun 

yleinen ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Luomutuotteiden valmistuksen ja 

pakkaamisen valvonta kuuluu pääasiassa elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle 

(Ruokavirasto) ja sen valtuuttamille tarkastajille (5 §). Vastuuta annetaan 6 §:ssä myös ELY-

keskuksille (maataloustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen valvonnasta koskien 

vähittäismyyntiä ja maataloustuotteiden vähäinen valmistus) sekä sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirastolle, joka valvoo alkoholijuomia (7 §). Maahantuonnista puolestaan 

on 8 §:n mukaisesti vastuussa tulli. Valvontaa tehdään Suomessa viranomaislähtöisesti, mikä 

on Euroopan laajuisessa tarkastelussa varsin harvinaista.166 Käytännön työn tekevät 

Ruokaviraston valtuuttamat ja koulutetut tarkastajat (12 §). Vielä tällä hetkellä lähtökohtana 

on, että kaikki valvontaan kuuluvat toimijat tarkastetaan fyysisesti vuosittain. Tämän lisäksi 

pääosin ennalta ilmoittamattomia ylimääräisiä tarkastuksia tehdään noin viidelle prosentille 

 
166 Esim. Bigot et al. 2018, s. 123. 
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toimijoista. Vuonna 2019 kolmasosa näistä tarkastuksista kohdistettiin satunnaisiin 

toimijoihin ja loput riskiperusteisesti. Tarkastuksista onnistuttiin suorittamaan 70 

prosenttia.167 Pistotarkastuksilla on erityisen tärkeä rooli valvonnan tehokkuuden 

seurannassa. 

Suomessa on kansallisesti päätetty, että seuraavien toimijoiden ei tarvitse kuulua 

luomuvalvontaan, mutta niiden täytyy noudattaa luomusäännöksiä: vähittäismyymälät, jotka 

pelkästään pitävät kaupan luomutuotteita; kaupan paistopisteet, jossa raakapakasteista 

paistetaan luomuleipomotuotteita ja vähittäiskaupat, jotka jauhavat/paloittelevat ja 

pakkaavat luomutuotteita siten, että asiakas voi koko ajan seurata tapahtumaa.168 Uusi 

luomuasetus aiheuttaa tähän muutoksia, joita on ylempänä käsitelty. 

Valvontaa koskevan lain viides luku koskee hallinnollisia pakkokeinoja ja seuraamuksia, 

jotka liittyvät luomutuotantoa koskevien säännösten rikkomiseen. Näillä on toimeenpantu 

luomuasetuksen seuraamuksia koskevat vaatimukset. Lain tuntemat keinot ovat uhkasakko 

ja toiminnan kieltäminen. Määräykset ja kiellot on annettava määräaikaisina. 34 §:n mukaan 

se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo säännöksiä, on tuomittava 

sakkoon, ellei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Valvontaviranomaiselle on kuitenkin jätetty harkintavaltaa, sillä se voi jättää rikkomuksen 

ilmoittamatta esitutkintaviranomaiselle, mikäli teko tai laiminlyönti on vähäinen. 

 

5.2.4 Valvonnan tila – voiko kuluttaja luottaa järjestelmään? 

 

Komission rahoittaman tutkimusraportin mukaan valvonta on jäsenmaissa riittävällä tasolla 

varmistaakseen asetuksen globaalit tavoitteet. Vuosittaista tarkastusta pidettiin riittävänä, 

mutta riskipohjainen tarkastusväli (joka sittemmin uuteen asetukseen omaksuttiin) nähtiin 

mahdollisesti kustannustehokkaampana. Kontrollijärjestelmästä löytyy kuitenkin osa-

alueita, jotka eivät ole moitteetta implementoitu kaikissa jäsenvaltioissa. Pienetkin puutteet 

johtavat tilanteeseen, jossa eri markkinatoimijoita kohdellaan eri tavalla. Kuluttajat 

kuitenkin luottavat valvonnan tehokkuuteen, vaikkakin heidän tietämyksensä siitä ja 

 
167 Ruokavirasto 2019, s. 4. Tilastoon ei sisälly Ahvenanmaan maakuntahallituksen tehtävät 

luomuvalvonnassa. 
168 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta (454/2015) 3 artikla. Kts myös 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/luomutuotteet/valvonta/ 
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luomuvaatimuksista yleensä on ohutta. Tästä huolimatta tutkimuksessa nousi esiin, että 

kuluttajat ovat sitä mieltä, että yhä tiukempia valvontanormeja kaivataan ja valvonnan 

tulosten tulisi olla kaikkien saatavilla internetissä.169 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erikoisraportin mukaan jäsenmaiden valvonta on kehittynyt viime vuosina. Valvonnan 

osapuolten ohjeistus ja keskinäinen kommunikaatio on parantunut. Ongelmia on kuitenkin 

– yhä edelleen – mm. tuotantoketjun jäljittämisessä ja kolmansista maista tulevien tuotteiden 

tarkistamisessa.170 

Suomessa Ruokaviraston vuotta 2019 koskevan tarkastusraportin 

mukaan ”luonnonmukaisen tuotannon valvonta toteutui suunnitellusti ja valvonnan 

vaikuttavuustavoite, ts. että kuluttaja voi luottaa luomumerkintöihin, saavutettiin. Yli 98 % 

valvontajärjestelmään ilmoittautuneista toimijoista noudatti tuotantoon liittyviä ehtoja.”171 

Tarkastus on kiinnittänyt viimeisenä kolmena vuonna erityistä huomiota jäljitettävyyteen. 

Tulosten perusteella jäljitettävyydessä ei ole moitittavaa, vaan sen varmentaminen on ollut 

toimijoiden taholta hyvin suunniteltua.172 Raportin lukemiin ei sisälly Ahvenanmaan 

tuloksia. 

Ruokavirasto arvioi raportissaan myös Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten ja 

Valviran luomuvalvontaprosesseja. Kehuja annettiin mm. hyvästä organisoinnista ja 

hallinnon periaatteiden noudattamisesta. Kaikki tahot saivat myös reilusti suosituksia 

valvonnan laadun parantamiseksi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Valviran 

luomuvalvonnassa löydettiin huomautettavaa. Moitteet kohdistuivat mm. 

asiakirjaselvityksen voimassaoloon, toimijoiden valvontajärjestelmään hyväksymiseen ja 

vuotuisen tarkastuksen laiminlyöntiin. ELY-keskusten auditoinneissa havaittiin, että 

luomuvalvonnasta vastaavien viranomaisten tuotantoehtojen tuntemusta tulee yhä parantaa. 

Luomutarkastajien toiminnassa havaittiin puutteita, jotka liittyivät muun muassa toimijalle 

jätettävän palautelomakkeen unohtamiseen, tarkastuksella esitettävään kysymykseen 

tietojen luovutuksesta ja tavanomaisen siemenen käytön tarkastamiseen. Raportissa 

kuitenkin todetaan, että tarkastajista usea osoitti hyvää luomuasiantuntemusta.  Luomualan 

järjestöt ovat kuitenkin tuoneet esille, että luomuvalvonta on alueellisesti epäyhtenäistä.173  

 
169 Stolze – Huber – Neuendorff 2013, s. 153-155. 
170 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportti 4/2019, s. 41–44. 
171 Ruokavirasto 2019, s. 3. 
172 Ruokavirasto 2019, s. 3. 
173 Ruokavirasto 2019, s. 22-23. 
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5.3 Kasvattaako luomu houkuttelevuuttaan huijareiden keskuudessa? 

 

Luomun tuotantoketjut ovat hieman tavanomaisen tuotannon vastaavia vähemmän 

haavoittuvaisia huijauksille. Tätä selittävät tarkoituksenmukaisemmat kontrollitoimet ja 

paremmin kehittynyt huijaustietoisuus.174 Eurooppalaisen luomuvalvonnan historiaan 

mahtuu tästä huolimatta lukuisia petoksia. Eräs laajimmista oli tapaus ”Gatto con gli stivali”, 

jossa noin 700 000 tonnia valheellisesti luomumerkinnöillä varustettua tuotetta jäi Italian 

talousviranomaisten tarkastuksessa kiinni. Tämä tapahtui vuonna 2011. Tuotteiden joukossa 

oli mm. muroja, maissia, herneitä, soijapapuja ja auringonkukkia. Tuotanto oli tapahtunut 

Romaniassa ja Italiassa ja myynti suuntautui useisiin maihin, kuten Itävaltaan, Ranskaan, 

Hollantiin ja Espanjaan. Vilpilliset menettelyt koostuivat mm. luomusertifikaattien ja 

tuotantoraporttien väärentämisestä.175 Toiminta oli jatkunut vuodesta 2007 vuoteen 2010 ja 

sen vaikutukset ulottuivat useaan EU-maahan. Tutkimuksissa kävi ilmi, että 

maahantuojayrityksiä oli avustamassa kaksi Italian suurimman valvontaorganisaation 

työntekijää. Huijauksesta aiheutui arviolta 220 miljoonan euron taloudelliset vahingot. 

Tapauksen jäljittäminen oli erityisen haasteellista hajautuneen valvontakoneiston ja 

valvontaan osallistuvien eri tahojen välisen tehottoman tietojenvaihdon vuoksi.176  

Lisäksi Italian ja Serbian viranomaiset jäljittivät hiljattain huijausringin, joka tuotti 

valheellisesti luonnonmukaiseksi sertifioituja tuotteita, joiden valmistuksessa käytettiin mm. 

pilaantuneita omenoita.177 Saksassa taas havaittiin vuonna 2019 valtava huijaus, kun 40 000 

kiloa luomuksi väitettyjä turkkilaisia pakastemansikoita sisälsi jäämiä 25 eri torjunta-

aineesta.178 Esimerkkitapauksia ei ole vaikea löytää. 

Luomutuotteiden kiinnostaessa kuluttajia yhä enemmän on selvää, että valvontajärjestelmä 

joutuu entistä kovemmalle koetukselle. Tällä hetkellä huijauksen riski vaihtelee suuresti 

jäsenmaiden kesken. Esimerkiksi Ranskassa huijauksia raportoidaan vain vähän, kun taas 

Romaniasta ja Espanjasta lähtöisin olevien tuotteiden suhteen tämä on huomattavasti 

yleisempää.179 Suurin osa rikkomuksista liittyy torjunta-ainejäämien, GMO-tuotteiden ja 

 
174 Van Ruth – de Pagter-de Witte 2020.  
175 Massart – Euroopan komissio 2015, s. 5. 
176 Stolze – Huber – Neuendorff 2013, s. 151–152. 
177 Eurojustin verkkosivut: Eurojust helps reveal fake organic food fraud. 
178 Organic-marketin verkkosivut: Organic strawberries with pesticide cocktail. 
179 Bigot et al. 2018, s. 118. 
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raskasmetallien esiintymiseen. On esitetty, että valvontajärjestelmien tulisi hyödyntää 

analyyttisiä työkaluja nykyistä laajemmin.180 Kuluttajan luottamuksen varmistaminen vaatii 

ajantasaista tutkimusta ja analyysijärjestelmän kehittämistä. Yksi mahdollinen kehityssuunta 

on tuottaa järjestelmä, jonka avulla kuluttaja pystyy esimerkiksi erillisen laiteen avulla itse 

varmistumaan tuotteen alkuperästä ja ainesosista. Tästä on luotu prototyyppejä, jotka 

hyödyntävät esimerkiksi DNA- ja geeniteknologiaa.181 Kuitenkaan tarpeeksi 

kuluttajaystävällistä sovellusta ei ole vielä käytössä. Tämänkaltaisen järjestelmän 

kehittäminen saattaisi olla tehokas keino huijauksien estämiseksi ja tuotteita koskevan 

luottamuksen lisäämiseksi.  

Suomessa kuluttajille on luotu Ruokaviraston verkkosivuille hakupalvelu182, jonka kautta he 

voivat tarkistaa, kuuluuko toimija Ruokaviraston tai ELY-keskuksen valvontaan. Haun 

kautta kuluttaja saa nähdäkseen toimijan asiakirjaselvityksen (luomutodistuksen). Todistus 

myönnetään kaikille valvonnassa oleville tahoille, jotka täyttävät EU:n lainsäädännön 

asettamat luomuvaatimukset. Hakutietokannalla toteutetaan käytännössä normiston 

vaatimusta suojella kuluttajien luottamusta järjestelmää kohtaan ja koko normiston 

läpäisevää avoimuutta, johon viitataan esimerkiksi nykyisen luomuasetuksen johdanto-osion 

kohdissa 5 ja 20. Myös ravintoloille on luotu vastaava hakupalvelu.183 

Vuonna 2018 Euroopan komissio käynnisti yhdessä Europolin kanssa projektin, joka tähtäsi 

EU:n luomutunnuksen maineen ja kuluttajien sitä koskevan luottamuksen suojelemiseen.184 

Hanke toteutettiin osana laajempaa OPSON VIII -operaatiota, jonka suuremman 

mittakaavan tavoitteiksi asetettiin mm. kansanterveyden suojelu, ruoantuotannon parissa 

toimivia organisoituja rikollisjärjestöjä vastaan taisteleminen ja tarkastuksesta vastaavien 

tahojen ja elintarviketeollisuuden välisen yhteistyön parantaminen.185 Operaation aikana 

tutkittiin yli 90 000 tonnin edestä tuotteita. Ongelmia havaittiin monessa tapauksessa. 

Esimerkiksi Espanjassa todettiin, että Tunisiasta peräisin ollut 180 tonnin lasti oliiviöljyä 

paljastui luomuehtoja vastaamattomaksi.186 Useissa tuotteissa torjunta-ainejäämät olivat 

huomattavasti sallittua korkeammalla tasolla. Näissä tapauksissa oli selvää, että tuotanto oli 

 
180 Bigot et al. 2018, s. 124 ja Laursen et al. 2014. 
181 Charlebois et al. 2016, s. 213. 
182 Ks: https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/  
183 Ks: https://www.luomuravintola.fi/ 
184 Ks: https://ec.europa.eu/info/news/commission-takes-action-against-fraud-organic-products-2019-jun 

21_fi. 
185 Europol 2020, s. 7. 
186 Europol 2020, s. 19. 
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tosiasiassa tapahtunut perinteisin tavoin. Hanketta koskevan raportin mukaan 

luomumerkintöjen väärentämisestä näyttäisi tulleen mahdollisesti jo merkittävin 

ruokahuijausten tyyppi. Tähän vaikuttaa muun muassa tuotteiden korkeampi 

markkinahinta.187  

Kaikkiaan valvonta muodostaa huomattavan osan luomujärjestelmän 

kokonaiskustannuksista, vaikka järjestelmä perustuu ennakolliseen valvontaan.188 Kasvavan 

kysynnän ja huijausten yleistymisen vuoksi kontrollijärjestelmien valvonnan ja 

täytäntöönpanon jatkuva kehittäminen on tarpeellista. Mitä uskottavampi valvontakoneisto 

luomutuotteilla on turvanaan, sen helpompaa kuluttajien on luottaa järjestelmään. 

 

 

 

 
187 Europol 2020, s. 24. 
188 Padel 2010, s. 82-83. 
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6 Loppupäätelmät 

  

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva sääntelykehitys on kokenut muodonmuutoksen pienen 

piirin omaehtoisesta toiminnasta kohti tiukasti normitettua ja EU-alueella harmonisoitua 

nykyistä säädösmassaa. Siinä missä markkinoiden turvaaminen ja elinkeinonharjoittajien 

tasapuolisuus ovat aina olleet sääntöjen keskiössä, voidaan kuluttajan (ja tämän 

luottamuksen) suojaamisen katsoa saaneen entistä suuremman painoarvon. Samalla on 

selvää, ettei näitä kahta keskeistä sääntelytavoitetta ole hedelmällistä erottaa tiukasti 

toisistaan, sillä molemmat tukevat toisiaan. 

Luonnonmukaisessa tuotannossa ja sen taustalla olevassa lainsäädännössä 

maanosanlaajuiset poliittiset linjanvedot yhdistyvät mikroskooppisella tarkkuudella 

valvottaviin tuotantosääntöihin. Tuotantosääntöjen taustalla vaikuttavat siis tietyt tavoitteet 

ja periaatteet, jotka muodostavat selkärangan koko sääntelylle. Luomuasetusten kontekstissa 

nämä keskittyvät erityisesti kolmen teeman ympärille: (1) ympäristönsuojelun ja eläinten 

tarpeiden huomioon ottamiseen; (2) korkealaatuisten tuotteiden markkinoille tuottamiseen; 

ja (3) kuluttajien tarpeisiin vastaamiseen ja näiden luottamuksen suojelemiseen. Etenkin 

ensimmäinen tavoitteista on kytköksissä EU:n laajemman mittakaavan politiikkaan ja 

toimintaohjelmiin. Laajemmasta mittakaavasta se saa myös kuluttajaoikeusrelevanssinsa: 

kuluttajien ympäristöön liittyviä oikeuksia tunnustetaan nykyään mm. Consumers 

Internationalin julkaisuissa. Ympäristönsuojelun näkökulmasta luomutuotannon 

tavoitteitaan vastaavat edut näyttäisivät liittyvän erityisesti maaperän ja veden puhtauteen, 

luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, energiatehokkuuteen sekä sen pienempään 

fossiilisten polttoaineiden kulutukseen. Ongelmakohdaksi voidaan puolestaan nähdä se, että 

luomutuotanto vaatii reilusti tavanomaista tuotantoa enemmän viljelysmaata. Koska 

ruokatuotantoon liittyvät puitteet muodostavat koko ihmiskuntaa keskeisesti koskettavan 

kysymyksen nyt ja tulevaisuudessa, tutkimuksen lisääminen on välttämätöntä. Oman 

haasteensa tähän luovat laajat, metodologisesti haastavat tutkimuskysymykset. Silti vain 

luonnontieteellisen tiedon avulla voidaan kehittää luomu- ja muuta maatalouslainsäädäntöä 

kestävällä tavalla.  

On kiistanlaista, onko luomu pystynyt vastaamaan tavoitteisiinsa eläinten hyvinvointia 

koskien. Tavanomaiseen tuotantotapaan nähden luomueläimillä on yleisesti ottaen enemmän 
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tilaa ja puhtaampaa ruokaa. Hyvinvoinnin käsite on tuotantoeläinten kontekstissa kuitenkin 

suhteellinen ja selkeitä epäkohtia on nostettu esille. Eurobarometrin perusteella kuluttajille 

on tärkeää, että tuotantoeläimet voivat hyvin, joten kuluttajan luottamuksen suojaamisen 

kannalta tässä voi nähdä olevan kehitettävää.  

Tuotteen laadukkuuden arviointia koskee samankaltaiset haasteet kuin 

ympäristötekijöitäkin: tutkimustieto on varsin vähäistä ja hajanaista. Lisäksi laadukkuuden 

määrittely on suhteellista. Huomattavaa kuitenkin on, että tutkimusten perusteella kuluttajat 

pitävät itse luomutuotteita laadukkaina. Terveysnäkökulmasta luomuruoka on laadukasta 

puhtauden vuoksi, sillä siinä on vähän jäännöksiä suojeluaineista ja raskasmetalleja. 

Merkitystä on annettava myös luomutuotannon vähäiselle antibioottien käytölle, joka 

kytkeytyy laajoihin kysymyksiin taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan. Sen sijaan 

ravintoarvojen suhteen tutkimustieto ei osoita, että merkittäviä eroja tavanomaisesti tuotetun 

ruoan kanssa olisi. 

Kuluttajien tarpeisiin vastaaminen edellyttää toimivaa keskusteluyhteyttä kuluttajien, 

tuottajien ja viranomaisten välillä. Kuluttajia on kuunneltu esimerkiksi tulevan 

luomuasetuksen valmistelussa, mutta tuotantoketjua on syytetty siitä, ettei keskusteluyhteys 

käytännössä toimi. Lisäksi kuluttajien heikko luomujärjestelmän tuntemus ei edesauta 

heidän kykyään määritellä vaatimuksiaan tai suojautua huijauksilta. 

Korostuneen tavoitekeskeisyyden vuoksi on tärkeää, että luomujärjestelmä perustuu 

ajantasaiseen tutkimustietoon. Vain näin voidaan varmistaa, että tuotantotapa vastaa sen 

omia tavoitteita. Kuten ylempänä on havaittu, relevantit tutkimuskohteet eivät ole 

luonteeltaan suoraviivaisimpia. Metodologiset ongelmat ja tutkimusaineiston epävarmuus 

aiheuttavat sen, että yksiselitteisiä tuloksia ei helposti ole saatavilla. Lisäksi nämä tavoitteet 

ja periaatteet ovat usein verrattain väljästi muotoiltuja. Niiden linkittyessä EU:n laajuisiin 

maatalous- ympäristö- ja elintarviketurvallisuuspoliittisiin linjanvetoihin on nostettava 

kysymys, tulisiko konkretiaa lisätä.  

Tuotantosääntöjen ja kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan kannalta keskeisimmät 

kuluttajakysymykset liittyvät poikkeuksiin ja eriävään valvonnan tasoon unionin ja sen 

ulkopuolisten maiden välillä. Lukuisten poikkeuksien ja käytännössä erilaatuisten 

tarkastustoimenpiteiden myötä kuluttajien varmuus tuotteen luomulaatuisuudesta voi kärsiä. 

Kuluttajan tulee voida luottaa siihen, että tuote vastaa myyntilupausta ja on siten tiukkojen 



63 

 

tuotantoehtovaatimusten mukainen. Molemmat edellä mainituista ongelmista tiedostetaan 

EU:n tasolla. Uuden luomuasetuksen on tarkoitus tiukentaa poikkeusten myöntöedellytyksiä 

ja siten vähentää niiden määrää – jatkossa poikkeukset perustuvat asetuksen sääntelemiin 

niin sanottuihin hätätilanteisiin. Lisäksi toimijoille asetetaan entistä enemmän vastuuta 

tiukentuneiden ennaltaehkäisevien varotoimenpiteiden myötä. Tuontituotteiden kannalta 

merkittävin muutos on siirtyminen ns. vastaavuusperiaatteesta 

yhdenmukaisuusperiaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kolmansista maista 

tulevien tuotteiden tulee alistua samanlaisille valvontatoimille kuin unionin alueella 

tuotettujen. Toteutuessaan tämä tukkii merkittävän porsaanreiän eli kolmansien maiden 

heikompien valvontamekanismien aiheuttamat poikkeamat tuotteiden sisällöissä. Tämän 

ohella uuden asetuksen laajempi soveltamisala, kun esimerkiksi suola, mehiläisvaha ja 

karstaamaton villa tulevat sääntelyn piiriin, selkeyttää tilannetta kuluttajien kannalta. 

Markkinointia koskettavia normeja löytyy luomuasetusten ohella muustakin 

elintarvikeoikeudellisesta lainsäädännöstä. Uusi luomuasetus ei tuo markkinoinnin 

sääntelyyn merkittäviä muutoksia. Keskeinen periaate markkinointinormeissa on kuluttajan 

harhaanjohtamisen kielto. Tiukimmin harhaanjohtavuudesta säädetään terveys- ja 

ravitsemusväitteiden yhteydessä. Tällä hetkellä tilanne on luomun kannalta varsin selkeä: 

itse luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvia terveysväittämiä ei ole sallittua esittää, mutta 

yksittäisten ainesosien terveydellisiä ja ravitsemuksellisia ominaisuuksia voi korostaa, 

mikäli ne ovat perusteluja ja asetus siihen antaa luvan. Ympäristöväittämien kannalta tilanne 

on hankalampi; kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista on kasvanut ja samalla viherpesusta 

on tullut entistä merkittävämpi kuluttajansuojaongelma. Kuten tässäkin tutkielmassa on 

käynyt ilmi, ympäristösuojelu kuuluu luonnonmukaisen tuotannon tavoitteelliseen ytimeen. 

Siksi luomutuotteiden markkinoinnissa on erityisen suuri mahdollisuus ympäristöväittämien 

– niin perusteltujen kuin perusteettomienkin – esiintymiselle. Tältä osin lainsäädännön ja 

erityisesti valvonnan pitäminen ajan tasalla on haaste. Yleisesti markkinavalvonnan kannalta 

erityisen tärkeää on riittävä ja onnistuneesti kohdistettu tiedotus. Tämä koskee 

elinkeinonharjoittajia siinä missä elintarvikevalvojiakin. 

Käytännössä ratkaiseva osa luonnonmukaisen tuotannon järjestelmää on sen valvonta. 

Lisääntyvän kysynnän vuoksi myös huijausten houkuttelevuus on kasvussa. Siksi valvonnan 

on oltava uskottavalla tasolla ja kyettävä suojelemaan kuluttajien luottamusta. Valvonta 

perustuu pitkälti riskiarviointiin. Tässä puolestaan on omat epäkohtansa – ensinnäkin riskin 
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käsitteen tarkempi määrittely voisi parantaa sen käytännön hyödynnettävyyttä. Lisäksi 

uuden asetuksen myötä fyysisten tarkastusten väli voi matalariskisten toimijoiden kohdalla 

olla peräti kolme vuotta. Kyetäänkö näin harvalla välillä varmistamaan toiminnan 

sääntöjenmukaisuus? Lisäksi uusi asetus vaikuttaa kytkevän sääntöjen noudattamatta 

jättämisen uudella tavalla itse tuotteen näkyviin ominaisuuksiin tai siihen, että laiminlyönti 

on toistuvaa tai tarkoituksellista. Teknisellä tasolla ratkaisu vaikuttaa huomattavan 

monimutkaiselta. Kaikkiaan valvonta on EU:n laajuisesti kuitenkin kehittynyt. Muun 

muassa valvojien ohjeistukset ja toimijoiden välinen kommunikaatio on parantunut. 

Suomessa valvontajärjestelmä on Ruokaviraston raportin perusteella saavuttanut 

tavoitteensa hyvin. Sen täytyy kuitenkin olla jatkuvasti valmis mukautumaan ja kehittymään, 

sillä huijausten määrä on kasvussa – on arvioitu, että luomuväärennökset alkavat olla 

merkittävimpiä ruokahuijausten tyyppejä. Lisäksi kuluttajat itse haluavat entistä tiukempia 

valvontanormeja. Eräs mielenkiintoinen kehityssuunta on kuluttajien omien 

valvontamahdollisuuksien lisääminen teknisten innovaatioiden, kuten esimerkiksi kaupasta 

lainattavien DNA- ja geeniteknologiaa hyödyntävien laitteiden kautta. Pidemmällä 

aikavälillä tämänkaltainen kuluttajien itsenäinen valvontamahdollisuus voisi vähentää 

väärennösten houkuttavuutta ja mahdollisesti pienentää virallisen valvontajärjestelmän 

kuluja. Toteutuakseen tämä vaatii kuluttajalta itseltään aktiivisuutta. Luomutuotteiden 

ostajat ovat kuitenkin usein kiinnostuneita tuotteen ominaisuuksista, kuten ravintosisällöstä, 

joten tämänkaltainen hanke saattaisi parantaa tuotantotapaan kohdistuvaa luottamusta. 

Uutta luomuasetusta voidaan kritisoida siitä, että sen valmistelu on ollut osin 

läpinäkymätöntä, eikä se siten ole vastannut demokraattisen lainsäädäntöprosessin 

ideaaleita. Sen yksityiskohdat ovat myös monilta osin aiheuttaneet erimielisyyksiä. Kaiken 

lisäksi sen voimaantuloa on jouduttu lykkäämään jo monesti. Asetuksen eduksi on kuitenkin 

laskettava, että se on onnistunut identifioimaan entisen asetuksen ongelmakohtia (mm. 

kuulemalla kuluttajia ja teettämällä tutkimusraportteja) ja se pyrkii vastamaan niihin. 

Sääntelyn selkeyttäminen on nähty tärkeänä: komission mukaan uusi asetus on edeltäjäänsä 

yksinkertaisempi ja yhdenmukaisempi. Tästä huolimatta sekin vaatinee taustalleen useita 

toimeenpanoasetuksia. Näitä koskevat yksityiskohdat selviävät vasta lähempänä asetuksen 

voimaantuloa. Selkeyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi. Kuten ylempänä 

todettiin, tavoitteita ja periaatteita vaivaa yhä suurpiirteisyys. Vastaavia ongelmia on myös 

muualla asetuksessa; esimerkiksi valvontaa koskevissa normeissa ja tuotantosäännöissä 
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esiintyy epämääräisiä käsitteitä. Epäselvillä käsitteillä ja tavoitteiden asettelulla on vaikutus 

kuluttajien luottamukseen. Kuten tutkielmassa on havaittu, luottamus luomuun korreloi 

usein unionin instituutioihin kohdistuvan luottamuksen kanssa. On todennäköistä, että tämä 

luottamus on sitä suurempaa, mitä selkeämmin luomujärjestelmä pystyy määrittelemään 

olemassaolonsa tarkoituksen, omat tavoitteensa ja päämääränsä. Tärkeää on saada 

ajantasaista tietoa myös kuluttajilta itseltään, jotta heidän vaatimuksiaan ja luottamusta 

ylipäätään voidaan analysoida. Ymmärrys järjestelmästä on kuitenkin yhä edelleen heikkoa. 

Kuluttajatiedotuksella on siis suuri rooli; kun kuluttajat tuntevat tuotantotavan ja 

sertifikaatin, pystyvät he myös suojautumaan jatkuvasti lisääntyviltä huijauksilta paremmin. 

Lisäksi heidän kykynsä ilmaista tuotteisiin kohdistuvat vaatimuksensa todennäköisesti 

paranee. Näin on luultavaa, että tuotantoehdot sekä tavoitteet ja periaatteet ovat linjassa 

kuluttajien vaatimusten kanssa. Markkinointia koskevien normien ja valvontajärjestelmän 

rooliksi jää kuluttajan luottamuksen turvaaminen minimoimalla elinkeinonharjoittajien 

väärinkäytökset. 
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Lähdeluettelo 

 

Virallisaineisto 

Direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 

kaupallisista menettelyistä (markkinointidirektiivi). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä 

koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen 

liittyvistä menettelyistä (yleinen elintarvikeasetus). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista 

ravitsemus- ja terveysväitteistä (väiteasetus). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja 

muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten 

terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen 

soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 

N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 

1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten 

(EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 

2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 

89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja 

neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (valvonta-asetus). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta 

ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

834/2007 kumoamisesta. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1693 luonnonmukaisesta tuotannosta 

ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 

muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa 

asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta. 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 882/2004 rehu- ja 

elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen 

mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus luonnonmukaisesta tuotannosta, 

luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston virallista 

valvontaa koskevan asetuksen muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:O 834/2007 

kumoamisesta. 

Komission asetus (EY) N:o 1235/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 

soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien 

luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta. 

Komission asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja 

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen 

tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta. 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464 tietyistä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan 

hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen osalta.  

Kuluttajaliiton lausunto elintarvikelaista 11.2.2021. 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1804/1999 maataloustuotteiden luonnonmukaisesta 

tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 

annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täydentämisestä siten, että asetus käsittää myös 

eläintuotannon. 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91 maataloustuotteiden luonnonmukaisesta 

tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa. 

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja 

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 

kumoamisesta. 
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