
  
                                       LAUSUNTO 
 
 
                                       20.12.2013 
  

 
 

 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Ruokaosasto 
PL 30 
00023 VALTIONEUVOSTO 
kirjaamo@mmm.fi 
 
 
MMM001:00/2012 41/11/2012 
 
 
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LUONNONMUKAISEN 
TUOTANNON VALVONNASTA JA ELINTARVIKELAIN 3 ja 5 §:n MUUTTAMISESTA 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnokses-
ta hallituksen esitykseksi laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja elintarvi-
kelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta. ETL tuo Maa- ja metsätalousministeriön tietoon seu-
raavat kommentit luonnokseen liittyen:  
 
 
Luku 2: Valvontaviranomaiset ja valvonta 

ETL pitää lakiluonnoksessa esitettyä valtiollista valvontamallia hyvänä ja kustannus-
tehokkaana. Vaikka luomutoimijoiden määrä kasvaa koko ajan emme näe tarpeelli-
seksi tehdä rinnalle yksityistä valvontajärjestelmää tai yksityistää valvontajärjestelmä. 
Toimijoiden lukumäärä Suomen kokoisessa maassa on niin vähäinen, ettei uudelle 
valvontajärjestelmälle ole tarvetta. Eviran valtuutetut tarkastajat ja  ELY-keskuksissa 
toimivat tarkastajat ovat ammattitaitoisia ja heidän osaamisensa on kehittynyt vuosien 
varrella erittäin paljon. Suomalaiselle kuluttajalle on uskottavampaa, että valvontaa ja 
sertifiointia tekee suomalainen viranomainen. 

Luku 4: Luonnonmukainen tuotanto eräissä tapauksissa 

Pykälät 28-31:  

ETL pitää hyvänä, että lakiin on kirjoitettu helpotuksia, jos tuotanto on pienimuotoista 
tai jos esim. luonnonmukaisen siemenen saanti on mahdotonta. 

Pykälä 32:  

Tarkempien säännösten laadinnassa on otettava huomioon, että elintarviketeollisuus 
aloittaa uusien tuotteiden kehittämisen yli vuoden aikaisemmin, kun tuote on suunni-
teltu tuotavan markkinoille. Näin ollen on tärkeää, että uusien säännösten laadinnas-
sa kuullaan myös toimijoita mm. elintarviketeollisuuden näkemyksiä toimivien säädös-
ten aikaansaamiseksi ja jotta teollisuudessa pystytään ennakoimaan muutokset hy-
vissä ajoin. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi pakkausmerkintöihin liittyvät muutok-
set, jotka edellyttävät pakkausmateriaalien uusimista.  
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Lisäksi on otettava huomioon myös muu elintarvikelainsäädäntö, jotta vältetään risti-
riitaisuudet luomulainsäädännön ja tavanomaisia elintarvikkeita koskevan lainsää-
dännön kesken. 

Luku 2 ja 5: Valvontaviranomaiset ja valvonta sekä hallinnolliset pakkokeinot ja 
seuraamukset 

On tärkeää, että kuluttaja voi luottaa luomutoimijoihin ja luomutuotannon valvontaan.  
Valvonnallisten ja hallinnollisten pakkokeinojen ja seuraamusten tulee kuitenkin olla 
kohtuullisia ja ottaa huomioon mahdollisen laiminlyönnin tahattomuus. Suomalaiselle 
teollisuudelle on tärkeää, että kotimaisia luonnonmukaisia raaka-aineita on tulevai-
suudessa saatavilla. Pakkokeinot ja seuraamukset eivät saa muodostua kohtuutto-
maksi pelotteeksi rehelliselle toimijalle.  
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