Kuusenkerkkä ei ole uuselintarvike ja sen käyttö on sallittua
kaupallisissa elintarviketuotteissa. Kuva: Anni-Inkeri Törmänen.
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Luonnonkasvit
elintarvikeraaka-aineena –
mitä toimijalta vaaditaan?
Villikasvien kaupallinen hyödyntäminen
edellyttää elintarvikealan toimijalta
lainsäädännön tuntemista ja
noudattamista. Mutta mitä ovat
käytännössä nämä ”viranomaisvaatimukset”, joita välillä kuulee
manattavan? Mitä toimenpiteitä
edellytetään pieneltä luonnonkasveja
käyttävältä elintarvikeyritykseltä? Tässä
artikkelissa tuodaan esiin alan toimijan
näkökulmaa ja seikkoja, jotka tulee
huomioida, mikäli raaka-aineena ovat
villikasvit.
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illikasvi-innostus on terveys- ja
ekologisuustrendien siivittämänä
levinnyt vahvasti koko Suomessa.
Erilaiset villivihannekset ja -yrtit ovat päässeet monien ravintoloiden raaka-aineiksi
ja villiruoalla nähdään mahdollisuuksia
myös vientituotteina. Tuorevihanneskäytön
lisäksi luonnonkasveista valmistetaan yrityksissä siirappeja, yrttijuomia, mausteita,
marmeladeja sekä monia muita elintarvikkeita. Villikasvien kaupallinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin lainsäädännön
tuntemusta. Toimijan on tiedettävä, miten
eri säädökset koskettavat luonnonkasvien
käyttöä sekä markkinointia – ja osattava
toimia oikein.
Elintarvike ja Terveys-lehti 3:2017, 31. vsk

Laatuketjun lähtökohtana laadukas
keruutoiminta
Luonnonkasveilla laatuketjuajattelu ulottuu
luonnosta loppukäyttäjälle eli voi raakaaineesta ja käyttötarkoituksesta riippuen
sisältää esimerkiksi keruun, kuljetuksen,
varastoinnin, ostotoiminnan, jatkojalostuksen, pakkaamisen ja lopputuotteen käytön.
Laadun ja turvallisuuden perustan villikasvien elintarvikekäytölle luo aina keruutyöntekijä, sillä kasvien kaupallisen käytön
edellytyksenä on paitsi määrältään riittävä,
myös laadullisesti moitteeton raaka-aine.
Ketjun alkuvaiheessa erityistä huomiota
tulee kiinnittää riittävään poiminta-, kauppakunnostus- ja kuljetushygieniaan, tuotteiden tasalaatuisuudesta huolehtimiseen
sekä huolelliseen kuivaamiseen. Mikäli yrtit
myydään tuoreena, tulee ne toimittaa jalostajalle keruupäivänä. Ketjun alkupäässä
tehtyjä virheitä on mahdotonta myöhemmin

korjata.
Lajintuntemus on keskeinen elintarviketurvallisuuteen vaikuttava tekijä, ja poimijan onkin ehdottomasti tunnistettava
keräämänsä kasvit. Raaka-aineen laatuun
ja turvallisuuteen vaikuttavat olennaisesti
myös keruupaikka sekä -olosuhteet. Mahdolliset ongelmat ovat vältettävissä käyttämällä koulutettuja ja hyvät toimintakäytännöt hallitsevia poimijoita. Suomessa on
käytössä ainutlaatuinen luonnontuotealan
koulutusjärjestelmä, ja yrttineuvoja- ja poimijakoulutuksia onkin järjestetty meillä
1980-luvulta lähtien. Alalla toimivat yritykset arvostavat osaavia poimijoita. ”Kerääjän
ammattitaidosta on hyvä varmistua joko
poimijakortin muodossa tai muutoin itse
varmistamalla kerääjien kasvilajintuntemus
kerättävien kasvien osalta”, kertoo esimerkiksi Anni-Inkeri Törmänen Pudasjärvellä
toimivasta luomuelintarvikkeita valmistavasta LAromit Oy:stä.

Kansalliset helpotukset pienimuotoisissa käyttötavoissa mahdollistavat monen
luonnonkasvin hyödyntämisen yrttiteesekoituksissa.
Kuva: Anni-Inkeri Törmänen.
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Lyhyistä toimitusketjuista hyötyvät kaikki
Koska luonnonkasvien kaupallinen talteenotto on Suomessa varsin vähäistä, joskus
esimerkiksi keittiömestarit saattavat itse
huolehtia tarvittavan raaka-aineen keruusta. Monella kiireisellä yrittäjällä päivän
tunnit eivät kuitenkaan riitä myös keruutoimintaan. Talteenoton vauhdittamiseksi
ja riittävän raaka-ainemäärän varmistamiseksi sopimuspohjainen toiminta jalostajan
ja poimijan välillä on usein hyvä ratkaisu.
Lyhyistä toimitusketjuista hyötyvät niin
ostajat, jotka voivat ostohetkellä varmistua
raaka-aineen tuoreudesta ja laadusta, kuin
kerääjät, joille toimitukset esimerkiksi suoraan ravintoloihin ovat usein tuottoisinta
toimintaa. ”Keruusopimusten kautta luonnontuotealan tulos jakautuu lisäansioksi
myös kerääjille. Kunnollisen tuntipalkan
keruusta saa sitoutumalla täysipäiväiseksi
kerääjäksi haluamiensa kasvien sesongin
ajaksi. Keruu voi toimia myös luonnossa
liikkujan harrastuksena, joka tuottaa verotonta sivutuloa. Keruusopimusten kautta
yritys puolestaan saa luotettavilta ja sitoutuneilta kerääjiltä laadukasta raaka-ainetta”,
pohtii Törmänen.
Luonnonkasvien käyttö edellyttää toimijalta sekä asiantuntemusta että pitkäjänteistä suunnittelua. Yrittäjän on paitsi
tunnistettava kerääjältä ostamansa kasvit
(turvallisuus!), myös tiedettävä, mitä tuotteita milloinkin on saatavilla tuoreena, mitä
säilöttynä ja mitä puolestaan täytyy kerätä
ja jatkojalostaa itse. Usein villiruoan käytön
vasta-alkajat eivät osaa ajoittaa suunnitteluvaihetta oikein keruusesonkiin nähden.
Esimerkiksi ravintolan ruokalistoja laadittaessa suunnittelu tulisi aloittaa jo talvella ja
ulottaa kesän yli aina seuraavaan sesonkiin
saakka, jolloin on mahdollista pohtia, mitä
ja minkä verran raaka-aineita niin keruusesonkina kuin sen ulkopuolella tarvitaan,
ja mistä ne saadaan hankittua. Raaka-aineen oikea-aikainen sekä määrän ja laadun
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puolesta suunniteltu hankinta onkin eräs
villikasvien hyödyntämisen kriittisimpiä
pisteitä. ”Vuosien vieriessä on koko ajan
paremmin ymmärtänyt, että monen kasvin
keruusesonki on 1–2 viikkoa vuodesta ja
loput 50–51 viikkoa on pärjättävä sillä, mitä
sesongista talteen sai. Kerääjän pitää siis
olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mikä
vaatii suunnittelua niin ostajayrityksen kuin
kerääjän itsensä toimesta. Vuodet eivät ole
veljeksiä, joten vakioviikkoa kalenterista ei
monestikaan voi asialle varata”, linjaa luonnontuotealalla pitkään toiminut Törmänen.

Lainsäädännössä helpotuksia
pienimuotoisessa toiminnassa
Elintarvikelainsäädännöstä löytyy pienille
toimijoille monia helpotuksia, ja esimerkiksi
kasvien, marjojen ja sienten keruu on kokonaan vapautettu alkutuotannon ilmoituksen
tekemisestä. Luonnontuotteiden viljelystä
alkutuotantoilmoitus on kuitenkin tehtävä.
Alkutuotannoksi luetaan myös vähäriskinen pienimuotoinen viljeltyjen alkutuotannon tuotteiden myynti tuottajalta suoraan
kuluttajalle, mikä on ilmoitettava alkutuotantoilmoituksen yhteydessä. Mikäli myyntitoiminta ylittää valtioneuvoston asetuksella (1258/2011 muutoksineen) määrätyt
pienimuotoisen toiminnan kilomääräiset
rajat tai mikäli viljelijä jatkojalostaa alkutuotannon tuotteitaan, edellytetään häneltä
myös elintarvikehuoneistoilmoitusta.
Keruusta saatavia alkutuotannon tuotteita
jatkojalostaessa elintarvikehuoneistoilmoitus on tehtävä aina, kun käsittelijänä on joku
muu kuin poimija itse. Luonnontuotteiden
välittäjä tai jatkojalostukseen ostaja ovat siis
velvollisia tekemään toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoituksen ja pitämään
kirjaa ostamiensa raaka-aineiden sekä
myymiensä tuotteiden jäljitettävyydestä.
Keräilijä puolestaan voi pääsääntöisesti jatkojalostaa keräämänsä raaka-aineet ilman
elintarvikehuoneistoilmoitusta, sillä niiden
Elintarvike ja Terveys-lehti 3:2017, 31. vsk

Luonnonkasvit tuovat metsäistä makua
muun muassa erilaisiin siirappeihin.
Kuva: Anni-Inkeri Törmänen.

luonnetta muuttavankaan käsittelyn
ei viranomaisten taholta katsota juuri
sisältävän riskejä (poikkeuksena korvasieni).
Lainsäädäntö edellyttää, että paitsi
elintarvikehuoneisto, myös alkutuotantopaikka suunnitellaan ja toiminta
toteutetaan siten, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Riskien
hallitsemiseksi elintarvikehuoneistolla on pääsääntöisesti oltava riittävä
omavalvontasuunnitelma. Pienimuotoisen ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisen toiminnan – kuten
luonnontuotteiden keruun – osalta
vaatimuksia on kuitenkin helpotettu.
Luonnontuotteiden tuotantoketjussa
poimijoilla on tietysti omavalvontavelvoite, mutta heiltä ei vaadita kirjallista
omavalvontasuunnitelmaa.

Luomu työllistää tuottajaa
Huolimatta luomun mukanaan tuomista lisävaatimuksista luonnontuotteita on kerätty
viime vuosina yhä enemmän luomusertifioituna raaka-aineena. Jotta luonnonkasveja voidaan markkinoida luomuna, tulee
keruualueiden olla luomurekisteröityjä ja
kerääjien koulutettuja luomukeruuseen. Esimerkiksi LAromit Oy toimii luomukeruualueiden selvittäjänä sopimuskerääjiensä
keruualueista, joita yrityksellä oli vuonna
2016 noin 1000 ha. Luomurekisteröinti vaatii
yritykseltä kuitenkin suuren työpanoksen.
”Viranomaiset voisivat helpottaa työtä
luomalla karttapalvelun, josta olisi helppo määritellä keruualueet. Nyt karttojen
luonti sopimusten liitteiksi teettää paljon
työtä”, ehdottaa Törmänen. Kehittämistyötä
luomukeruun edistämiseksi on luonnonElintarvike ja Terveys-lehti 3:2017, 31. vsk

tuotealalla tehty aktiivisesti viime vuosina.
Keruuluomu on tietysti valvottua tuotantoa, eikä vuosittaisia tarkastusmaksuja saa
aivan pienellä keruumäärällä arvonlisänä
katetuksi. Yritys, joka myös jalostaa luomuraaka-aineensa, tarkastetaan luomun osalta
tuplasti eli sekä keruun että jalostuksen näkökulmista. Vaikka tarkastukset hoidetaan
käytännössä samana päivänä perätysten,
peritään niistä molemmista perusmaksu
113,50 €/kpl sekä tuntiperusteiset tarkastusmaksut 91–115 €/h. ”Jatkojalostuksen tarkastuslomake on niin pitkä ja monipolvinen,
että vaikka yrittäjä olisi kuinka valmistautunut tarkastukseen, sitä ei saa menemään
ainakaan näin monipuolisessa yrityksessä
alle kahteen tuntiin. Kun yrittäjä on meidän
tavoin vielä luomuviljelijä, tehdään luomutarkastus samana päivänä myös maatilalle,
ja siitäkin peritään sekä perus- että hehtaariperusteinen maksu. Yrittäjän kannalta
olisi kohtuullista, että perusmaksu, jonka
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tarkoitus lienee kattaa tarkastajan matkakulua yms. käyntiin liittyviä peruskuluja,
perittäisiin samaan toimijaan kohdistuvasta
tarkastuspäivästä vain kerran. Luomutarkastusmaksujen suuruus oli vuonna 2016
noin 2 % yrityksemme liikevaihdosta”, laskeskelee LAromien Törmänen.
Luomukeruussa kerääjien tulee vuosittain
allekirjoituksellaan todistaa saaneensa ja
omaksuneensa luomukeruuohjeet. Kokeneiden kerääjien osalta tämä tuntuu yrittäjästä turhan tiuhalta tahdilta. Luomukeruun
haasteisiin kuuluu myös se, että keruualueen selvittäjän on ilmoitettava vuosisuunnitelmansa viranomaisille vuosittain vähintään kuukautta ennen keruuta, kuitenkin
viimeistään 15.6. Kesken keruukauden ei
voi ottaa käyttöön uusia luomukeruualueita
eikä keksiä uutta kerättävääkään, sillä luomukeruutuotteet on yksilöitävä kasvinosakohtaisesti jo hakemusvaiheessa. ”Keruusopimuksista vanhat pysyvät yleensä voimassa uudelle kaudelle ja uusista aloista
sovin huhtikuun loppuun mennessä, jotta
ehdin ajoissa toimittaa koko paketin ELY:lle.
Esim. voikukan lehtien sekä kuusenkerkän
keruu alkaa näillä korkeuksilla kesäkuun
alulla. Jonkin sesongin voi joutua kuitenkin
kokonaan ohittamaan, jos sen hyödyntämistä ei ole hoksannut laittaa suunnitelmaan”,
harmittelee Törmänen.

Pitkä käyttöhistoria – turvallista käyttää
Villikasvien elintarvikekäyttöön liittyvistä
säädöksistä erityisesti uuselintarvikeasetus on saanut aikaan runsaasti keskustelua.
Asetuksen perusajatuksen mukaan EU-alueella merkittävässä määrin ennen 15.5.1997
käytetyt elintarvikkeet katsotaan käyttöhistoriansa perusteella turvallisiksi, eikä
niille sen vuoksi tarvitse hakea maksullista
uuselintarvikelupaa. Käsitteen ’merkittävä
käyttöhistoria ihmisravintona’ määrittely ja
esim. EU:n tulkinta, jonka mukaan teekäyttö
ei yksinään riitä osoittamaan merkittävää
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Me suomalaiset
haluamme toimia
sääntöjen mukaisesti
ja epävarmuus
taittaa uudelta
tuotekehitykseltä siivet.
käyttöhistoriaa tai se, etteivät perinteisen
Kauppayrttioppaan kasvitkaan välttämättä
ole sellaisenaan hyväksyttyjä elintarvikekäyttöön, on aiheuttanut epätietoisuutta
alalla vuosikymmeniäkin toimineille yrittäjille. Moni on joutunut pohtimaan, mitä
kasveja elintarvikkeissa saa käyttää ja mitkä
katsotaan uuselintarvikkeiksi.
Asiaa selventääkseen Evira julkaisi kesäkuussa 2014 Luonnonvaraisten kasvien
elintarvikekäyttö -taulukon, johon on koottu
mm. perinnekäyttöön pohjautuvat kansalliset helpotukset pienimuotoisten käyttötapojen (tee, mauste, annoskoriste) osalta.
Taulukko ei ole kaiken kattava, mutta sitä
on mahdollista täydentää käyttöhistorian todentamisen kautta. Taulukkoa on päivitetty
viimeksi syksyllä 2016. ”Onneksi Evira on
julkaissut edes tuon listan. Sitä ennen ehti
useampi yritys pohtia toimintansa mahdollisuuksia asiasta vallinneessa epätietoisuudessa. Joka tapauksessa asian monimutkaisuus aiheuttanee edelleen yrittämättömyyttä, koska me suomalaiset haluamme toimia
sääntöjen mukaisesti ja epävarmuus taittaa
uudelta tuotekehitykseltä siivet”, miettii äitinsä 27 vuotta sitten perustamaa yritystä
luotsaava Törmänen. LAromien kaltaiset
pitkän linjan luonnontuotealan toimijat
ovatkin olleet kultaa kalliimpia luonnonkasvien käyttöhistorian todentamistyössä.
Elintarvike ja Terveys-lehti 3:2017, 31. vsk
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