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Luomu OIVA -tarkastuksissa  

 

Luomun kysyntä ja käyttö kasvaa Suomessa vuosittain n. 10 % vauhtia. Kasvu näkyy myös 

ammattikeittiöissä ja yhä useampi ravintola ja ruokapalvelu käyttää luomutuotteita päivittäin. Luomun käytön 

tulee olla luotettavaa ja läpinäkyvää.  

 

Luomu vaatii tarkkuutta   

Taloustutkimuksen tuoreimman Food Service Feedback 2017 tutkimuksen mukaan lähes joka viides 

ammattikeittiö käyttää luomutuotteita päivittäin. Luomun käytön yleistyminen vaatii ruokapalveluilta 

muutakin kuin pelkästään raaka-aineen tai tuotteiden hankintaa. Ammattikeittiötoimijat ovat itse vastuussa 

tuotteiden luomulaatuisuuden varmistamisesta sekä siitä, että luomutuotteilla ei ole sekoittumisen riskiä. 

Tiedottamisessa tulee huolehtia, että luomumaininta on ruokalistalla oikeassa kohdassa, jotta asiakasta ei 

johdeta harhaan. Vaikka ammattikeittiöiden ei tarvitse kuulua luomulainsäädännön mukaiseen 

luomuvalvontaan, velvoittaa niitä luomun käyttöön ja tiedottamiseen liittyvät lainalaisuudet.  

 

Portaat luomuun -ohjelma apuun 

Portaat luomun -ohjelma on toiminut jo useita vuosia ammattikeittiöiden apuna luomun käytön lisäämisessä. 

Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti keittiöiden tarpeiden mukaisesti. Nyt ohjelman luomusuunnitelma on 

päivitetty Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti vastaamaan OIVA-tarkastusten yhteydessä tehtävää 

luomutarkastusta. Ohjelmassa mukana olevat ruokapalvelutoimijat voivat todentaa luomun käyttöön liittyvät 

asiat esittämällä terveystarkastajalle huolellisesti täytetyn Portaat luomuun -ohjelman luomusuunnitelman. 

Suunnitelmasta selviää terveystarkastajan tarvitsemat luomuun liittyvät tiedot; tuotteen myyjän 

luomutodistuksen voimassaoloaika, todistuksen myöntäneen viranomaisen tunnus sekä luomun 

varmentamiseen ja käyttöön liittyvät toimenpiteet.  

 

”Portaat luomuun -ohjelman luomusuunnitelma on hyvä työkalu luomutuotteiden käytön todentamiseen 

OIVA-tarkastuksien yhteydessä. Tärkeintä on pyytää kopio myyjän voimassa olevasta luomutodistuksesta ja 

näin varmistua tuotteen luomuisuudesta.” -vahvistaa Ruokaviraston ylitarkastaja Tarja Vanninen.  

 

Portaat luomuun -ohjelma 

on vapaaehtoinen ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä 

luomutuotteiden käyttöä osana vastuullista toimintaansa. Ohjelman avulla saa luotettavaa näkyvyyttä 

Luomua ravintola -sivustolla, tietoa ammattikeittiöille soveltuvien luomutuotteiden saatavuudesta, ohjeita ja 

vinkkejä luomusta tiedottamiseen sekä uusimpana ja tärkeimpänä työkalun luomun käytön todentamiseen 

OIVA-tarkastuksissa. Lue lisää ohjelmasta www.luomuravintola.fi  

   

Tule tapaamaan meitä Fastfood&Cafe&Ravintola -messuille 6.-7.3.2019 osastolle 3d61 

ja keskustelemaan lisää. Paikalla ke 6.3. myös Ruokaviraston edustaja.  

 

Lisätietoja: Anu Arolaakso, hankepäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä p. 044 785 4048, anu.arolaakso(at)sakky.fi  
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