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SISÄLTÖ

• Ruokaviraston lyhyt esittely

• Ravinteet kiertoon!

• Laatujärjestelmät ja laadun merkitys

• EU:n lannoitevalmisteasetus ja 
laatuvaatimukset

• Ravinteiden kiertoon liittyvää tutkimusta -
esimerkkejä



Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii

• elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua

• eläinten terveyttä ja hyvinvointia

• kasvinterveyttä

• maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä

lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita

lisäysaineistoja: siemenet ja taimiaineisto



Maaseudun elinvoimaisuuden tukija

Ruokavirasto

• vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen

varojen käytöstä Suomessa

• toimii EU:n maksajavirastona Suomessa

• huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta:
• viljelijätuet

• hanke-, yritys- ja rakennetuet

• markkinatuet



Tietojärjestelmien kehittäjä ja ylläpitäjä

• Kehittää ja ylläpitää maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiä

• Kehittää sähköisiä asiointipalveluja

• Ylläpitää ja kehittää oman toimialan rekistereitä

• Tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön 

hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä muille julkishallinnon tahoille



Ruokaviraston strategia (luonnos)



Ruokaviraston toiminta tukee erityisesti 
seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita



Miksi ravinteet kiertoon?

Ilmastonmuutos ja kilpailu luonnonvaroista

• Tuontilannoitteiden (N ja P) haitalliset ympäristö 
(ja talous)vaikutukset

• Ravintorikkaiden orgaanisten sivuvirtojen 
hyödyntäminen

• Hyväkuntoinen maaperä sitoo hiiltä ja pitää 
ravinteet kasveilla

• Parantaa monimuotoisuutta maan päällä ja alla

→Myönteiset ilmastonvaikutukset

→ Kannattava maatalous



Laatujärjestelmät ja laadun merkitys

• Kuvaa laatutoiminnan kokonaisuutta; arviointi, mittaaminen

• ISO 9001:2015 Laadunhallinta

• Sertifiointi, auditointi

• Käytännön vaikutukset? Laadun hallintaa, toiminnan selkeyttäminen, yhteiset 
toimintatavat, vertailukelpoiset tuotteet, hyvien käytänteiden mukaisesti 
toimiminen, ongelmatilanteet

Laadun tuottaminen on aina kannattavaa ja halvempaa!

• Vrt. elintarvikealan hyvän käytännön ohjeet (vapaaehtoinen, toimiala laatii 
itse). Vaarojen hallinnassa sekä vaatimuksenmukaisuuden täyttymisessä

• Toimijoiden laatujärjestelmien huomioiminen riskiperusteisessa valvonnassa



Laatujärjestelmä – huomioitavaa käytännössä

• Standardit vs. muut menetelmät (analytiikkaan liittyvät haasteet, tutkittava 
materiaali)

• Tarkoituksenmukainen laatu, riittävä laatu?

• Yhdenmukainen käsitys

• Mihin tarvitaan, mitä siitä seuraa, mihin tulokset päätyvät ym.

• Prosessin tunteminen ym. (alkuun tiukemmat vaatimukset?)

• Soveltuvat käyttökohteet ja käyttökelpoisuus? Kenen velvollisuus? 
Neuvonta osana laatua?



EU:n lannoitevalmisteasetus – mikä muuttuu?

• Astui voimaan 15.7.2019, soveltaminen alkaa 16.7.2022

• Luo markkinoita EU:n laajuisesti kierrätyslannoitteille

• Tuo markkinoille CE-merkityt EU-lannoitevalmisteet

• Sisältää myös turvallisuuskriteerit (aiemmin ainoastaan laatukriteerit)

• Aluksi mukana helpoimmat arvioitavat, laajenee asteittain



EU:n lannoitevalmisteasetus - Laadunvarmistus

• Toimija valvoo itse tuotteensa laatua - omavalvonta
• Joillakin CMC (ainesosaluokat)-ryhmillä ulkoinen laadunvarmistus (ilmoitetut 

laitokset)

• Kompostointi

• Mädätys

• Korkeatyppiset ammoniumnitraattilannoitteet

• Toimija laatii vaatimustenmukaisuusvakuuden ja kiinnittää tuotteeseen CE-
merkinnän

• Tuotteita valvotaan markkinavalvontana



EU:n lannoitevalmisteasetus - Laatuvaatimukset

• Standardimenetelmät arvioinnin perustana

• Raaka-aineille, käsittelylle että lopputuotteelle

• Käsittelylle
• Komposteille kypsyyskriteerit 

• Lopputuotteelle
• Haitalliset aineet

• Ravinteet ja muut ominaisuudet



Mihin tutkimusta tarvitaan?

▪ Tukemaan valvontaa ja sen riskiperusteista kohdentamista

▪ EU-vaikuttamiseen, säädösvalmisteluun, ohjeiden laadintaan ja kentän 
ohjaamiseen

Tutkittua tietoa                 Laadukkaan päätöksenteon tueksi
ja varmistamiseksi koko ketjussa



Ruokaviraston tutkimusohjelma 2020-2024

SISÄLTÖPAINOPISTEET

• Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys ja hyvinvointi

• Elintarviketurvallisuus

• Ruoantuotanto ja maaseudun elinvoimaisuus

• Viestintä ja yhteistyö 



Orgaanisten lannoitevalmisteiden tutkimukset

• Analytiikka

• Tutkimushankkeet

• Kierrätysravinteiden vaikutuksiin liittyvät tutkimukset

• Kierrätyslannoitevalmisteiden edelleen kehittäminen

• → turvalliset lannoitevalmisteet

• → suositukset toimenpiteiksi

Jatkossa myös laatujärjestelmästä saadun tiedon hyödyntäminen



Ajankohtaista ravinnekiertoon liittyvää 
tutkimusta: EU Horizon 2020

• Lex4Bio (Luke koordinoi)

• RIA, n. 6 milj.€, 21 partneria 
(14 eri maasta)

• 06/2019-05/2023

• www.lex4bio.eu

The optimisation of BBFs’ efficiency and 
safety, legislation, trust building and 
widespread implementation of their 
usage resulting from LEX4BIO are 
expected to positively impact on the 
environment and economy by reducing 
dependence upon mineral/fossil 
fertilisers.



Ajankohtaista ravinnekiertoon liittyvää 
tutkimusta - Ruokavirasto

• Perunateollisuuden sivuvirtojen 
kasvinterveysriskit

• Legionellabakteerin esiintyminen 
kiertotaloustuotteissa

• Legionellabakteerit kasvualustoissa

Hakuvaiheessa:

Maatalouden (mikro)muoveihin liittyvät 
hankkeet: kemialliset ja mikrobiologiset riskit



KIITOS!

Liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi


