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Selvittäjämalli

• Metsänomistaja voi liittää metsänsä luomukeruualueeseen myös 
selvittäjän avulla

• Selvittäjä on mukana luomuvalvontajärjestelmässä ja hoitaa liittymisen 
metsänomistajan kanssa

• Tätä varten metsänomistajan kannattaa kirjautua Metsään.fi-palveluun 
ja ilmoittaa siellä kiinnostuksensa metsätilan luomukeruualueeseen 
liittämisestä 

• Tämän jälkeen metsätila ei ole automaattisesti osana 
luomukeruualuetta vaan pitää ensin selvittää, täyttääkö se 
luomusertifioinnin ehdot

• Kun tila täyttää ehdot ja selvittäjä on liittänyt sen valvontaan, sen 
jälkeen metsätila on osana luomukeruualuetta

https://www.metsaan.fi/


Lyhyesti

• Selvittäjä on toimija, joka hoitaa yhden tai useamman maanomistajan puolesta 
alueiden luomuvalvontaan liittymisen

• Selvittäjä ja metsänomistaja tai hänen edustajansa sitoutuvat noudattamaan 
luonnonmukaisen tuotannon ehtoja

• Metsänomistaja tai hänen edustajansa sitoutuu noudattamaan luomutuotannon 
ehtoja eli sitoutuu ilmoittamaan selvittäjälle sopimuksen kohteena olevan alueen 
osalta aikomuksesta käyttää luomussa kiellettyjä tuotantopanoksia

• Valvonnan kulut ja luomutodistus selvittäjälle 

• Selvittäjä myy luomupaikkatietoa raaka-aineen osto/keruuyrityksille

• Metsänomistaja voi kerääjänä myydä luomuna vain jokamiehenoikeudella kerättäviä 
tuotteita luomuvalvonnassa olevalle yritykselle kerääjänä, ei suoraan kuluttajille 

• Luomusertifiointi on osoitus metsien puhtaudesta ja vastuullisesta hoidosta



Luomuprosessi Metsään.fi -
palvelussa



1. Luomukeruualueisiin liittymisen aloitus

• Metsänomistaja kirjautuu Metsään.fi-palveluun ja ilmoittaa 
halukkuutensa liittää tilansa osaksi luomukeruualuetta

• Metsänomistaja valitsee Metsään.fi palvelussa minkä metsätilansa 
haluaa liittää osaksi luomukeruualuetta

• Tässä vaiheessa metsäkiinteistö ei vielä ole luomuvalvonnassa



2. Selvittäjä katsoo sopimuksen

• Selvittäjä katsoo sopimuksen ja arvioi onko metsätila kiinnostava 
luomukeruualueiden kannalta

• Jos tilalle ei ole kaupallista kysyntää, selvittäjä ei ota tilaa 
selvitettäväkseen, jos metsänomistaja haluaa kuitenkin metsätilansa 
liittää luomukeruualueeseen selvittäjämallin avulla, hän vastaa 
selvitystyön kustannuksista 

• Jos tila on kiinnostava, selvittäjä ottaa yhteyttä metsänomistajaan

• Suuret yhtenäiset keruualueet kiinnostavat kaupallista keruuta (tässä 
tapauksessa metsänomistajalle ei tule kustannuksia)

• Selvittäjä ja metsäomistaja sopivat yhdessä ehdoista ja mahdollisista 
kustannuksista, tämän jälkeen selvittäjä hyväksyy tilan Metsään.fi-
palvelussa ja sitoutuu ottamaan sen selvitettäväkseen



3. Luomussa kielletyt tuotantopanokset

• Kun selvittäjä on hyväksynyt tilan selvitettäväksi käydään 
metsänomistajan kanssa keskustelua, onko tilalla käytetty luomussa 
kiellettyjä tuotantopanoksia

• Jos on, ne kuviot rajataan pois alueesta. Alueet voidaan ottaa kolmen 
vuoden päästä mukaan luomukeruualueeseen

• Selvittäjä hoitaa luomuvalvontaan kuuluvat velvollisuudet 
metsänomistajan puolesta ja tekee keruualueeksi ilmoitetulle 
metsätilalle luomusuunnitelman

• Metsänomistaja sitoutuu ilmoittamaan kuvioista, joilla on 
käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia

– Metsänkäyttöilmoituksen kautta, kemera-lomakkeella, 
Metsään.fi:ssä olevalla lomakkeella ym.



4. Siirtymäajan lyhennys 1/2

• Kun uusi metsätila liitetään osaksi luomukeruualuetta kannattaa sille 
hakea siirtymäajan lyhennystä, jotta tila olisi mahdollisimman nopeasti 
luomussa

• Siirtymäajanlyhennyksen tekemiseen tarvitaan metsänomistajan 
allekirjoitus lomakkeelle

• Metsänomistaja on velvollinen ilmoittamaan luomussa kielletyistä 
toimenpiteistä metsissään



4. Siirtymäajan lyhennys 2/2

• Metsänomistajan tulee toimittaa kartta selvittäjälle, jossa näkyy kuviot 
jolla on käytetty tai tehty luomussa kiellettyjä toimenpiteitä tai 
käsittelyjä

• Selvittäjä tarkastaa tiedot

• Jos metsänomistaja ei halua tai pysty tarkentamaan toimenpiteen 
luomukelpoisuutta (esim. juurikäävän torjunta urealla), kuviot otetaan 
pois luomukeruualueesta kolmen vuoden ajaksi



5. Luomukeruualue kartat

• Selvittäjä voi tuottaa Metsään.fi-palvelun, metsävaratietojen ja 
metsänomistajien ilmoitusten avulla luomukeruualuekarttoja keruu- ja 
luonnontuotealan yritysten käyttöön

• Sitoumuksen antaja (metsänomistaja) ja selvittäjä sopivat siitä, että 
luomukartat voidaan myydä eteenpäin

• Jos sitoumuksen antaja ei anna siihen lupaa, niin silloin hän maksaa 
liittymiskulut



6. Tila osaksi luomukeruualuetta 

• Kun selvittäjä on saanut tarpeeksi tietoa metsätilasta, tarkastanut ne 
tämän jälkeen selvittäjä hyväksyy ja liittää tilan osaksi 
luomukeruualuetta

• Selvittäjä toimittaa tiedot ELY-keskukselle

• Kun ELY-keskus on hyväksynyt tämän, sen jälkeen selvittäjä ilmoittaa 
metsänomistajalle, että metsätila on osa luomukeruualuetta

• Tässä vaiheessa tila on mukana luomuvalvonnassa ja osa 
luomukeruualueita



7. Todistus tilan luomusertifioinnista

• Kun tilalla on tehty luomutarkastus ELY-keskuksen toimesta, selvittäjä 
voi toimittaa metsänomistajalle dokumentin, jossa todennetaan 
metsätilan olevan mukana luomukeruualueessa

• Selvittäjä hoitaa luomutarkastukseen liittyvät toimenpiteet ja osallistuu 
tarkastukseen metsänomistajan puolesta



Kiitos mielenkiinnosta!

Luomua metsäluonnosta –hanke

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lume

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lume



