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LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020

Vuonna 2020 voi hakea:

 Päättyviin sitoumuksiin on haettavissa yhden vuoden jatko 
Vipussa tai lomakkeella 101B

 Uusia luomusitoumuksia (kasvi/eläin/avomaa): 
sitoumuskausi 1.5.2020-30.4.2025

 Lisäalaa voi liittää voimassa olevaan sitoumukseen:

enintään 5 ha → liitetään voimassa olevaan sitoumukseen

Yli 5 ha → annettava uusi sitoumus

Jos sit. ala alle 5 ha -> lisä ala voi olla enintään 1 ha 
(avomaansitoumukset)

HUOM! Ilmoita lisäalat myös luomuvalvontaan, kun lohkojen 
hallinta alkaa/on siirtynyt (siirtymävaihe alkaa ilmoituksesta) 

 Sitoumukseen haettavat lohkot tulee olla maankäyttölajiltaan 
peltoa ja korvauskelpoisia



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
Mikäli haet luomusitoumusta ensimmäisen kerran vuonna 2020:

 Sinun tulee ilmoittaa maatilasi luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään 30.4.2020 mennessä virka-aikana klo 16.15 mennessä

 luomuvalvontalomake 1, täydennyslomakkeet 1a-1h tuotantosuunnasta 
riippuen + vaaditut liitteet: viljelykiertosuunnitelma väh. viideksi 
vuodeksi ja luomusuunnitelma liitteineen

ja

 Palauttaa  luomusitoumusta varten lomake 215 viimeistään 15.6.2020 Ely-
keskukseen liitteineen (on samalla 1. sitoumusvuoden maksuhakemus)

❖ liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista tai kopio esitäytetystä tulosteesta →
muista allekirjoittaa liitteet

• sitoumuksen ulkopuolelle jäävistä korvauskelpoisista lohkoista on annettava 
kirjallinen selvitys

❖ Luomukoulutustodistus (Huom! yv-este)

❖ Kirjallinen yhteistyösopimus rehuntuotannosta (tarvittaessa)

❖ Viljelykiertosuunnitelma (avomaanvihannestila)

Luomutuotannon ja –sitoumuksen ehtoja on noudatettava 1.5. alkaen



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
Mikäli haet luomusitoumusta ensimmäisen kerran vuonna 2020:

 Koulutusvaatimus 5 pv (kasvisitoumus) + 2 pv (eläinsitoumus) ja 
ylivoinen este 2020:

 Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi suositellaan, että luomukurssit järjestettäisiin netin 
välityksellä, esim. Skypeä avuksi käyttäen. 

 Jos viljelijällä ei ole mahdollisuutta osallistua online-kurssiin, voi ylivoimaisen esteen 
perusteella pakollisen koulutusvaatimuksen suorittaa myös 30.4. jälkeen. 

 Ylivoimaisen esteen perusteella voit siirtää luomukurssin suorittamisen myöhempään 
ajankohtaan. Sitoumuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta ennen kuin olet 
suorittanut sitoumuksen edellyttämän koulutuksen.

 Suoritetuksi kurssiksi ei kuitenkaan voi hyväksyä esim. pelkästään tenttimuotoisena 
toteutettua koulutusta.

 Jos luomukursseja on peruttu eikä mitenkään pääse osallistumaan nettikoulutukseen 
niin tulee ILMOITTAA  asiasta 15 työpäivän kuluessa ely-keskukseen ylivoimaisesta 
esteestä esim. sähköpostilla tai soittamalla. VASTA TÄLLÖIN on ylivoimaineneste 
käytettävissä kurssin viivästettyyn suoritukseen.

 Vain ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä voit säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai 
osaan niistä.



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020

Voimassa oleviin sitoumuksiin voit vuonna 2020:

 vaihtaa kasvintuotannon sitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai 

toisinpäin (lomake 215, palautus 15.6.2020 ELY:n)

HUOM! Jos siirtää eläimet luomuun, tulee eläimet ilmoittaa 

LUOMUVALVONTAAN jo 30.4.2020 mennessä  (virka-aikana klo 

8.00-16.15)

Eläinsitoumuksen koulutusvaatimus: +2pv tulee olla käytynä 

30.4. mennessä

→ 1.5. alkaen noudatettava sitoumusehtoja



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020

Vuonna 2020 voit:

 liittää omalle luomusitoumuksellesi vuonna 2019 toisen tilan 

luomusitoumuksella olleet lohkot (lohkot liittyvät Vipu-

palvelussa sitoumuksellesi automaattisesti, kun lisäät lohkot 

päätukihakemukselle)

 vastaanottaa luomusitoumuksen saadessasi hallintaasi 

lohkoja, jotka ovat olleet 2019 luomusitoumuksella (Luomu 

sitoumuksen siirto, lomake 160)

→ koko tilaa viljeltävä sitoumusehtojen mukaisesti

→ Koulutusvaatimus täytyttävä ennen siirtoa



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
VUODEN 2015 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUDET:

Kasvintuotannonsitoumus 2015:

 Jos vuonna 2015 sitoumukseen ei tule pinta-ala muutoksia (lisä alaa), yhden vuoden 

jatkon voi halutessaan antaa vipu palvelussa tai lomakkeella 101 B 15.6.2020 

mennessä

 Vipussa jatkoa haetaan seuraavasti: 2 Hae tukia → Haettavat tuet- välilehti ja sieltä 

rastitetaan ensin maksuhakemusrasti luomukorvauksen osalta, jonka jälkeen 

avautuu alla oleva laatikko, jossa haetaan vuoden jatkoa

 Huom! Jos vuoden 2015 sitoumukseen tulee lisäalaa alle 5ha /yli 5 ha:                

anna Vipu-palvelussa jatkohakemus ja hae lomakkeella 215 lisäala



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
VUODEN 2015 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUDET:

Kasvintuotannonsitoumus 2015:

HUOMIOITAVAA:

 1) Tilalla, joka vuonna 2015 on valinnut myyntikasvivaatimuksen sijaan tuottaa pääosan 

sadosta omille tavanomaisille eläimille, on kolme vaihtoehtoja valittavana, jotta sitoumusta 

voidaan jatkaa:

 siirtää pääosan sadosta käyttävän eläinlajin luomuvalvontaan 30.4.2020 mennessä

 Aloittaa myyntikasvien tuottamisen ilmoittamalla vähintään 30% sitoumusalasta 

myyntikasveille v.2020

 tehdä rehuntuotannon yhteistyösopimuksen luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan kanssa

 Huom!:Tämä vain mahdollista, jos eläinmäärä laskenut tai pinta-ala on kasvanut siten, 

että yli puolet sadosta on toimitettavissa yhteistyötilalle

 Edellä mainittu ehto koskee myös tiloja, joilla vuoden 2015 sitoumus on korvattu uudella 

sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 2016-2018 

 Mikäli edellä mainittua ehtoa ei toteuta, kesken oleva sitoumus raukeaa ja jo maksettuja 

korvauksia ei tarvitse palauttaa



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
VUODEN 2015 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUDET:

Luomukotieläinsitoumus vuonna 2015:

 2) Tilan, joka vuonna 2015 on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta 

kotieläintuotannosta, tulee toimittaa sitoumuskauden ajalle päivätty myyntikuitti 

luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai –tuotteiden myynnistä

 Kuitti tulee palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa tai Elyyn 15.6.2020 

mennessä

 Edellä mainittu ehto koskee myös tiloja, joilla vuoden 2015 sitoumus on 

korvattu uudella sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 2016-2018 

 Mikäli edellä mainittua ehtoa ei toteuta, kesken oleva sitoumus raukeaa ja jo 

maksettuja korvauksia ei tarvitse palauttaa



Luomusitoumuksen myyntikasvivaatimus

 Uudet luomutilat:

 myyntikasveja tulee olla keskimäärin 30 % 4. ja 5. vuonna sitoumusalasta

 vanhat luomutilat:

 myyntikasveja tulee olla koko sitoumuksen ajan keskimäärin 30 % 

sitoumusalasta

 Esimerkit:

 Jos ensimmäinen sitoumus annettu 2015 → lasketaan 30% vaatimus vuosilta             

2018, 2019 ja 2020

 Jos luomusopimus on annettu v.2013 ja sitoumus 2015 → lasketaan 30% vaatimus  

2016-2020

 Jos sitoumus 2015 ja tav.om. eläimille rehu → vuonna 2020 tulee olla myyntikasveja 

30% sitoumusalasta

 Seuraavana vuonna 2021: myyntikasveja on oltava keskimäärin väh. 30 %                                   

vuosina 2020-2021





LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020

Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:
Vaikka sitoumuksen/sopimuksen jatkovuosi näkyy jo Vipussa, tulee muistaa hakea yhden 

vuoden jatko sitoumukseen/sopimukseen tästä huolimatta. Sitoumusten ja sopimusten 

jatkovuosi on lisätty teknisistä syistä Vipuun jo näkyviin.



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020

Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:

 Kiinnitä erityistä huomiota kasvulohkojen luonnonmukaisen tuotannon siirty-

mävaiheiden ilmoittamiseen. 

 Täytä luomun siirtymävaihe kaikista tilan kasvulohkoista, riippumatta siitä, kuulu-

vatko ne luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen. Ilmoitus tarvitaan luomukor-

vauksen maksamiseen, luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmää varten 

ja viherryttämistuen vaatimuksista vapautumiseksi luonnonmukaisen tuotannon 

perusteella.

 Lisätietoa Viljelijätukien hakuoppaassa : Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

 Uudet sitoumukset ovat aina viisivuotisia, mutta käytännössä sitoumukset 

päätetään ohjelmakauden vaihtuessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjel-

makausi vaihtuu vuonna 2021 tai 2022. Voit tuolloin halutessasi sitoutua uu-

den ohjelmakauden luomukorvaukseen



LUOMUSITOUMUKSEN HAKU 2020
Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:

Eläinten hyvinvointikorvaus:

 Tila voi antaa eläinten hyvinvointisitoumuksen, mutta luomukotieläintila ei voi valita: 

 nautojen jaloittelua ja laidunnusta 

 joutilaiden emakoiden ja emakoiden ulkoilua 

 lampaiden jaloittelua ja laidunnusta 

 siipikarjan ulkoilua

 emakoiden ja joutilaitten pito-olosuhteiden parantamista

 porsimisolosuhteiden parantamista

 vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista

Viherryttäminen

 Luomutilat, jotka kuuluvat luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, ovat 

automaattisesti vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista

 Luomuvalvonnan ulkopuolisilla lohkoilla on noudatettava kaikkia viherryttämisvaatimuksia

 Uusien luomuviljelijöiden tulee huomioida tämä, mikäli lähtee vaiheittain siirtymään 

luomuun



Koskee uusia

sitoumuksen antajia



Lisäalat: alle 5 ha -> liitetään voim. olevaan sitoumukseen

Yli 5 ha -> pitää antaa 5-vuotinen uusi sitoumus



kasvintuotanto 5 pv, eläintuotantositoumus 5 pv+2pv



Lomake 215 tulee jättää 15.6.2020 mennessä Ely:n (liitteineen), kun

- hakee uutta viisi vuotista sitoumusta

- hakee lisäaloja voimassa olevaan sitoumukseen

- kasvintuotannon sitoumus halutaan muuttaa kotieläinsitoumukseksi tai 

eläinsitoumus kasvintuotannon sitoumukseksi



www.ruokavirasto.fi





Luomusitoumus
 Tukikelpoisuusehdot (täytyttävä aina)

❖ Aktiiviviljelijä (harjoitat maataloustoimintaa vuonna 2020).

❖ Alaikäraja

❖ Hallinnassa on oltava koko sitoumuskauden ajan vähintään 5 ha 
korvauskelpoista peltoalaa tai vähintään 1 ha korvauskelpoista 
peltoalaa puutarhakasvien viljelyssä

❖ Kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko 
sitoumuskauden ajan ja on noudatettava komission luomuasetusta 
834/2007 koko peltoalalla

❖ Koulutusvaatimus 5 pv kasvitilat+ 2 pv eläintilat (koulutus oltava 
sitoumusta haettaessa!)

❖ Lisäksi täydentävien ehtojen vaatimukset ovat korvauksen 
myöntämisen edellytyksenä



Kotieläintilan ehtoja

 Sitoumus sisältää myös kasvituotannon 

 Luomukotieläimiä vähintään 0,3 ey/sitoumushehtaari/vuosi

 Naudat, lampaat, vuohet, siat, kanat, ankat, hanhet…

 Eläinlajeja voi vaihtaa tai lisätä sitoumuskauden aikana, uusi eläinlaji     

tulee ilmoittaa luomuvalvontaan 30.4. mennessä (alkutarkastus 15.6. mennessä)

 Eläinten ja tuotantorakennusten on oltava hakijan hallinnassa

 Ei myyntikasvivaatimusta, mutta eläinten myyntivaatimus 

 Kotieläintuotannon sitoumusta voidaan 5-vuotisen sitoumuksen jälkeen 
jatkaa, jos tila on tuottanut kotieläintuotteita tai eläviä luomueläimiä 
myyntiin viimeistään viidentenä sitoumusvuonna

 Toimita kuitti myynnistä ELY-keskukseen 15.6. mennessä vuonna 2020, jos 
alkuperäinen eläinsitoumus annettu vuonna 2015

 Vaatimus lasketaan aina ensimmäisestä sitoumuksesta lukien riippumatta 
lisäalojen vuoksi uusituista sitoumuksista





Alan poistuminen sitoumukselta
❖ Raukeminen: sitoumus raukeaa, kun sitoumusala vähenee alle vaaditun

vähimmimmäisalan (5ha /1ha), ei takaisinperintää

❖ Luopuminen: jos viljeljä luopuu sitoumuksesta kesken sitoumuskauden, ja 
jatkaa maatalouden harjoittamista → takaisinperintä tapahtuu sitoumuskauden
alkuun asti

❖ Esim. Sitoumus annettu v.2016 ja jos luopuu vuonna 2020 → takaisinperintä vuoteen
2016 asti

❖ Jos 1.sit. annettu v.2016 ja lisäalan perusteella annettu uusi sitoumus vuonna 2017 ja 
luopuu sitoumuksesta vuonna 2020 → takaisinperintä vuoteen 2017 asti ( ei
1.sit.vuoteen asti)

❖ Siirtäminen: sitoumuksen tai sen osan voi siirtää toiselle henkilölle. 

Jos toinen viljeljä ei jatka sitoumusta, sitoumus raukeaa → ei takaisinperintää

❖ Huom! Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä kesken
sitoumuskauden, seuraa poistuvan alan osalta takaisinperintä
sitoumuskauden alkuun asti (samoin kuin luopumisessa)



LUOMUKORVAUS

Korvaukset:

 peltoviljelykasveille 160 €/ha/v

 kotieläintilalle 160 €+134 €=294 €/ha/v

 avomaan vihannestuotanto 600 €/ha

 Korvaus määräytyy vuosittain viljeltävän kasvin mukaan.



YLEISTÄ 

LUOMUTUOTANNON 

VALVONNASTA VUONNA 

2020



Luomutuotannon tuotantoehdot

 Perehdy luomutuotannon ehtoihin:

 Ehtoja kannattaa palauttaa mieliin säännöllisesti

 Ruokavirasto päivittää ehtoja -> käy tarkistamassa 
www.ruokavirasto.fi/luomu



Luomuvalvonnan lupahakemukset
 Kasvituotannon lupahakemukset:

 Hakemus luvasta harjoittaa rinnakkaisviljelyä (luomuvalvontalomake 9) 

 Hakemus siirtymäajan lyhentämisestä (luomuvalvontalomake 9) 

 Hakemus luvasta käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa (luomuvalvontalomake 9c) 

 Hakemus luvasta käyttää kemiallisesti peitattua lisäysaineistoa, jota ei ole tuotettu 
luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti (luomuvalvontalomake 9c) 

 Eläintuotannon lupahakemukset (luomuvalvontalomake 9b)

 Sikojen ja siipikarjan ulkoilualueen siirtymävaiheen lyhentäminen 

 Nautojen kytkettyinä pitäminen pienillä tiloilla 

 Tavanomaisten eläinten hankkiminen luonnonmukaiseen tuotantoon poikkeuksellisten 
olosuhteiden seurauksena 

 Naaraspuolisten jalostuseläinten hankinta tavanomaisesta tuotannosta 

 Tavanomaisesti kasvatettujen eläinten hankkiminen perustettaessa parvea ensimmäistä kertaa 

 Tavanomaisesti kasvatetun siipikarjan hankkiminen siirtymäkaudella 31.12.2020 saakka 

 Eläimille suoritettavat toimenpiteet

 Parvien hankkiminen tavanomaisesta tuotannosta poikkeuksellisten olosuhteiden seurauksena 
(mehiläiset) 

 Luvat haetaan ELY-keskukselta: perehdy lupahakemusten ehtoihin ja hae ajoissa!



Lisäysaineisto
 Luomutuotannossa on käytettävä luomusiemeniä ja taimia aina, kun niitä 

on saatavissa

 Tavanomaisen siemenen käyttö vaatii poikkeusluvan (lupa 9C)

 Lupa tulee hakea ennen kylvöä/istutusta  hyvissä ajoin, viimeistään 30.4

 ELY:n myöntämä lupa on voimassa tulevan kasvukauden

 Luvan perusteet (valitaan yksi)

 * Ei saatavana luomuna

 * Toimitusvaikeus: myyjä ei pysty toimittamaan, vaikka tilaus tehty ajoissa

 * Soveltumaton lajike: Miksi rekisterissä oleva lajin lajike ei käy?

 * Tutkimuskäyttö tai lajikkeen suojelu

 * Uuden lisäysaineiston tuotanto omaa käyttö varten: selvitys/laskelma 
kuinka paljon aikoo kylvää, monelleko vuodelle/ha tuleva siemen riittää

 Perustele huolella valitsemasi luvan peruste (kts. Hakemuksen 
täyttöohje)

 Ruokaviraston yleinen lupa





YHTEYSTIETOJA:

Hakemuksia/asiakirjoja voi jättää sähköisesti viralliseen osoitteeseen:

kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Paperiset hakemukset (ensisijaisesti Hämeenlinnan osoitteeseen):

Hämeen Ely-keskus/LUOMU Hämeen Ely-keskus

Birger Jaarlin katu 15 PL 29

13100 Hämeenlinna 15141 Lahti

Yhteyshenkilöt: (ei hakemuksia henkilöiden sähköpostiin)

- Luomuvalvonta Merja Kohvakka

- Puh. 029 502 5061

- merja.kohvakka@ely-keskus.fi

- Luomusitoumukset Aija Laine-Mönkö

- Puh. 029 502 5068

- aija.laine-monko@ely-keskus.fi


