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Asiakirjaselvitys
  Pakollinen asiakirja 

 
  Tällä tuottaja todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. 

 
  Asiakirjaselvitys todistaa tuotteiden olevan luomuvalvottuja. 

 
  Ilman asiakirjaselvitystä eli ilman valvontaa  

 luomu ei ole luomua. 
 
  Vähittäiskaupan/keittiön tulee varmistaa tavaran- 

 toimittajan asiakirjaselvitys ennen toimitussopimusta. 
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Asiakirjaselvityksen malli
  Eviran tai ELY-keskuksen  

 antama 
 
  Aina samanlainen 

 
  Kaksisivuinen:  

 etusivulla voimassaoloaika  
 ja toisella sivulla luomu- 
 valvotut toiminnot

 

 
 

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdan mukainen toimijan asiakirjaselvitys 
 
 
1.  Asiakirjan numero:  2014-01234 (0000/0000/2014) 

 
2.  Toimijan nimi ja osoite: 

Kuorimo Vihannes 
Mikkeli 

 
 

Päätoiminta (tuottaja,  jalostaja, tuoja jne.): 
Jalostaja 

3.  Tarkastuslaitoksen/-viranomaisen  nimi, 
osoite  ja tunnusnumero: 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Raja- ja luomuvalvontayksikkö 
Mustialankatu 3 
00790  HELSINKI 
FI-EKO-201 

 
4.  Tuoteryhmät/toiminta: 

Ks. liite 

5.  Määritelty seuraavasti: 

Ks. liite 

 
6.  Voimassaolo: 
 
 

17.7.2014 - 31.12.2015 

7.  Tarkastuspäivä: 

Ks. liite 

 
8.  Tämä  asiakirja  on annettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 

889/2008 perusteella. Ilmoitetun toimijan toiminta on tarkastettu, ja toimija täyttää mainituissa asetuksissa 
säädetyt vaatimukset. 

 
 

Tätä asiakirjaa ei voida käyttää vaatimuksenmukaisuusvakuutuksena yksittäisille tuotantoerille. 
 
 
 

Päivämäärä, paikka:  17.07.2014 Helsinki 
 
 

Asiakirjan antavan tarkastusviranomaisen puolesta allekirjoittanut: 
 
 
 
 

Tarkastaja Marika Määttä 
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Liite 

asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdan mukaiselle toimijan asiakirjaselvitykselle 
2014-01234 (0000/0000/2014) 

Sivu 1/1 
 

Tarkastuslaitoksen nimi ja tunnusnro: 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira   FI-EKO-201 

 
 

4a. Toiminta 
 

7. Tark.päivä 
 

5. Tuotantotapa 4b. Tuoteryhmät 
Elintarvikkeiden jalostus 
ja säilöntä 

10.06.2014 luomu Jalostetut tuotteet 
Peruna, porkkana ja kaali 

Pakkausmerkintöjen 
laadinta; 
valmiiksipakatut 
luomuelintarvikkeet, 
irtomyynti, teollisuus 

10.06.2014 luomu Jalostetut tuotteet 
Peruna, porkkana ja kaali 

Pakkaaminen,  valmiiksi 
pakatut elintarvikkeet 
sekä 
irtomyyntiin/teollisuudell 
e tarkoitetut 
elintarvikkeet 

10.06.2014 luomu Jalostetut tuotteet 
Peruna, porkkana ja kaali 

Varastointi;  valmiiksi 
pakatut elintarvikkeet ja 
irtotuotteet 

10.06.2014 luomu Jalostetut tuotteet 
Peruna, porkkana ja kaali 
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Asiakirjaselvitys
  Asiakirjaselvitys on voimassa aina  

 vuoden kerrallaan. 
 
  Se annetaan vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. 

 
  Kaikkien tuotannon vaiheiden tulee kuulua valvontaan  

 kuten jalostus, pakkaaminen, kuoriminen tai myyminen.  
 
  Jokaisen tuotetta käsittelevän ”välikäden” on kuuluttava  

 luomuvalvontaan vähittäiskaupalle/keittiöön saakka  
 ketjun katkeamatta. Näin luomu säilyy luomuna.
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VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS
Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja 
komission asetuksen (EY) 889/2008 mukaisesti tuotettu 
tuote

Tunniste (1) 

Toimija (2) 

Toimijan luomurekisterinumero (3) 

Toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero (4) 

Yhteystiedot 

Tuotteen nimi Tuotantovuosi (6) Määrä Vaihe (7) 

                    

                    

                    

Tuote (5) 

                    

Lisätietoja (8) 

Vakuutuksen laatimispaikka ja –päivämäärä Allekirjoitus (9) 

Ohjeita vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen täyttämiseksi: 

(1) Kukin vakuutus on varustettava tunnisteella tuotantopanos- ja tuotekirjanpitoon viittaamisen helpottamiseksi. 
(2) Vakuutuksen antavan toimijan tulee olla sama kuin viimeisimmässä tuotantotarkastuspäätöksessä. 
(3) Luomurekisterinumero löytyy jo päätöksestä valvontajärjestelmään hyväksymisestä tai vuosittaisesta 

tuotantotarkastuspäätöksestä. 
(4) Valvovan viranomaisen tunnusnumero on alkutuotannon osalta muotoa FI-EKO-ELY-keskuksen tunnusnumero ja 

valmistuksen osalta muotoa FI-EKO-201. Siirtymäkaudella, joka päättyy 30.6.2010, voidaan käyttää myös muotoa FI-A-ELY-
keskuksen tunnusnumero (alkutuotanto) ja FI-B (valmistus) olevia tunnuksia. 

(5) ”Tuote” on kuvattava yksiselitteisesti (kasvi-/eläinlaji tai tuotteen nimi, määrä, tuotantotapa), jotta vakuutus voidaan yhdistää 
kyseiseen tuotteeseen. 

(6) Tuotantovuosi on vuosi, jolloin kyseinen erä on tuotettu. Jos sama vakuutus koskee useiden vuosien eriä, jokainen vuosi 
merkitään omalle rivilleen. 

(7) Vaihe on joko luonnonmukainen (merkitään koodilla 1) tai siirtymävaihe (merkitään koodilla 2). 
(8) Lisätietoja erästä, esim. raaka-aineen jalostajan merkinnät tuotteen käsittelystä ja kuittaus allekirjoituksella. Mikä 

vaatimuksenmukaisuusvakuutusta käytetään asiakirjana, ja erän toimittaa/kuljettaa eri toimija kuin asiakirjan antaja, 
merkitään myös toimittajan/kuljettajan yhteystiedot. 

(9) Vakuutukseen sisällytettävien allekirjoitusten lukumäärä määräytyy toimittajaorganisaation oman käytännön 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. 

Malli perustuu standardiin ISO/IEC Guide 22 

ELY-keskusten tunnusnumerot (suluissa siirtymäkaudella käytössä oleva FI-A -muotoisissa tunnuksissa käytettävä numero):

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa

101 (001) 
102 (002) 
103 (003) 
104 (004) 
105 (005) 

Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi  

106 (006) 
107 (007) 
108 (008) 
109 (009) 
110 (010) 

Etelä-Pohjanmaa  
Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

111 (011) 
112 (012) 
113 (013) 
114 (014) 
115 (015) 

Vaatimuksenmukai- 
suusvakuutus

  Vapaaehtoinen asiakirja 
 
  Tuottajan itsensä antama  

 vakuutus tuotteiden luonnon- 
 mukaisesta alkutuotannosta 
 
  Käytetään myös nimityksiä 

    Vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja -todistus 
 
  Tämä ei korvaa asiakirjaselvitystä 
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Saateasiakirja
  Saateasiakirja on oltava aina 

 jokaisen tuote-erän mukana.

  Se voi olla esimerkiksi 
 lähetyslista tai rahtikirja, josta 
 näkyy tuotteita valvovien 
 viranomaisten tunnukset 
 (esim. FI-EKO-201) jokaisen 
 luomutuotteen kohdalla. 
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Luomun  
merkintöjä

 Pakatusta luomutuotteesta  
 on löydyttävä valvontaa  
 suorittavan viranomaisen  
 tunnus ja tuotantopaikka  
 sekä EU:n luomutunnus,  
 eurolehti.
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luomuksi 
saa kutsua...

  …tuotetta, jonka maatalousperäisistä aineosista 
 vähintään 95 % on luonnonmukaisesti tuotettuja.

  …vain ruoka-annosta, joka on 100 % luomua.  …vain ruoka-annosta, joka on 100 % luomua.  …vain ruoka-annosta, joka on 100 % luomua.

100100%%
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luomulogoa 
ei saa käyttää...

  …luonnonvaraista riistanlihaa tai 
 kalaa sisältävässä tuotteessa.

  …lemmikkieläinten ruuissa.

  …kosmetiikassa tai tekstiileissä.

  …elintarvikejalosteissa, joissa maatalous-
 tuotteista vähemmän kuin 95 % on luomua.




