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valvonta
   Ammattikeittiöt 
 eivät kuulu voimassa 
 olevan luomulain-
 säädännön piiriin
 – mm. elintarvikelaki ohjaa 
     luomusta viestimistä 
     ammattikeittiöissä.

   Ammattikeittiöiden luomun käyttöä valvoo kunnan 
 valvontaviranomainen, yleensä terveystarkastaja.
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vastuu 
aitoudesta 
toimijalla

  Ammattikeittiö on itse vastuussa 
 ostamansa luomutuotteen aitoudesta 

  Varmista aina, että ostamasi tuote 
 on varmasti luomua

 Ammattikeittiö on itse vastuussa 
 ostamansa luomutuotteen aitoudesta 

  Varmista aina, että ostamasi tuote 
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jotta tuote  
on luomua

  Jokaisen tuotantoketjun toimijan on  
 kuuluttava luomuvalvontaan. 
 
  Muista varmistua edellisen tuotantoportaan  

 kuulumisesta luomuvalvontaan: 
 – Luomujuurekset on tuotettu luomuna ja  
    kuorittu luomuhyväksytyssä kuorimossa.
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luomuvalvontaan  
kuulumisen voi  
varmistaa

  Pyytämällä myyjän asiakirjaselvityksen. 
 
  Lisäksi tarkastamalla 

 – myyntipakkausten luomumerkinnät 
 – saateasiakirjojen, kuten lähetyslistan,  
     rahtikirjan tai ostokuitin luomutiedot. 
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esimerkkejä  
luomumerkinnöistä

  EU:n luomulehtimerkki 
 Luomutuotteen pakkausmerkintä, jossa pitää olla  
 lehtilogo, valvontaviranomaisen tunnus ja  alkuperätieto

  Saateasiakirjojen merkintöjä 
 Lähetyslistan tuoterivillä näkyy tuotetta 
 valvovan valvontaviranomaisen tunnus 

 

  Asiakirjaselvitys  
 tavarantoimittajalta 

 Eviran asiakirjaselvityksen alkuosa

 

 
 

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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pakkaamattomat  
luomutuotteet

 Lähetyslistoissa, laskuissa tai ostokuiteissa  
 tulee olla näkyvissä: 
 
 – toimijan tiedot (nimi ja osoite),  
 – tuotteen nimessä viittaus luomuun, 
 – tuotetta valvovan valvontaviranomaisen tunnus, 
 – myyjää valvovan valvontaviranomaisen tunnus ja 
 – toimittajaa ja/tai kuljetusliikettä koskevat tiedot.




