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Vuoden 2021 hakuasetus on vielä luonnosvaiheessa

▪ Uusia luomusitoumuksia (kasvi/eläin/avomaa): 

sitoumuskausi 1.5.2021-30.4.2026

▪ Päättyviin sitoumuksiin on haettavissa yhden vuoden jatko Vipussa tai lomakkeella 

101B (koskee vuosia 2015 ja 2016)

▪ 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 -> lisäala voi olla enintään 1 ha (avomaansitoumukset)

– Sitoumukseen haettavat lohkot tulee olla maankäyttölajiltaan peltoa ja 

korvauskelpoisia

Huom! Ilmoita lisäalat 

myös luomuvalvontaa, 

kun lohkojen hallinta 

alkaa/on siirtynyt 

(siirtymävaihe alkaa 

ilmoituksesta)

Huom! Ilmoita lisäalat 

myös luomuvalvontaa, 

kun lohkojen hallinta 

alkaa/on siirtynyt 

(siirtymävaihe alkaa 

ilmoituksesta)
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Mikäli haet luomusitoumusta ensimmäisen kerran vuonna 2021:

1) Sinun tulee ilmoittaa maatilasi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään 30.4.2021 

mennessä virka-aikana klo 16.15 mennessä

▪ luomuvalvontalomake 1, täydennyslomakkeet 1a-1h tuotantosuunnasta riippuen + vaaditut 

liitteet: viljelykiertosuunnitelma väh. viideksi vuodeksi ja luomusuunnitelma liitteineen

ja

2) Palauttaa  luomusitoumusta varten lomake 215 viimeistään 15.6.2021 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 

❖ Kirjallinen yhteistyösopimus rehuntuotannosta (tarvittaessa)

❖ Viljelykiertosuunnitelma (avomaanvihannestila)

Luomutuotannon ja –sitoumuksen ehtoja on noudatettava 1.5. alkaen
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VUODEN 2015 JA 2016 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUDET:

Kasvintuotannonsitoumus 2015 ja 2016:

▪ Jos vuoden 2015 tai 2016 sitoumukseen ei tule pinta-ala muutoksia (lisäalaa), yhden 

vuoden jatkon voi halutessaan antaa vipu palvelussa tai lomakkeella 101 B 15.6.2021 

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 tai 2016 sitoumukseen tulee lisäalaa alle 5ha /yli 5 ha: 

➢ anna Vipu-palvelussa jatkohakemus ja hae lomakkeella 215 lisäala
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VUODEN 2016 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUKSISSA HUOMIOITAVAA:

Kasvintuotannonsitoumus 2016:

▪ 1) Tilalla, joka vuonna 2016 on valinnut myyntikasvivaatimuksen sijaan tuottaa pääosan 

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

voidaan jatkaa:

– siirtää pääosan sadosta käyttävän eläinlajin luomuvalvontaan 30.4.2021 mennessä

– Aloittaa myyntikasvien tuottamisen ilmoittamalla vähintään 30% sitoumusalasta 

myyntikasveille v.2021

– 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 2016 sitoumus on korvattu uudella 

sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 2017-2018 tai 2020

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

korvauksia ei tarvitse palauttaa
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VUODEN 2016 SITOUMUKSIEN JATKOMAHDOLLISUUKSISSA HUOMIOITAVAA:

Luomukotieläinsitoumus 2016

▪ 2) Tilan, joka vuonna 2016 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 15.6.2021 mennessä

▪ Edellä mainittu ehto koskee myös tiloja, joilla vuoden 2016 sitoumus on korvattu uudella 

sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 2017-2018 ja 2020 

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

korvauksia ei tarvitse palauttaa
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VUONNA 2021 VOIMASSA OLEVAAN SITOUMUKSEESI VOIT:

▪ liittää vuonna 2020 toisen tilan luomusitoumuksella olleet lohkot (lohkot liittyvät Vipu-

palvelussa sitoumuksellesi automaattisesti, kun lisäät lohkot päätukihakemukselle)

VUONNA 2021 VOIMASSA OLEVAN SITOUMUKSEN VOIT:

▪ vaihtaa kasvintuotannon sitoumuksesta kotieläinsitoumukseksi tai toisinpäin (lomake 

215, palautus 15.6.2021 ELY:n)

▪ HUOM! Jos siirtää eläimet luomuun, tulee eläimet ilmoittaa LUOMUVALVONTAAN 

jo 30.4.2021 mennessä  (virka-aikana klo 8.00-16.15)

▪ Eläinsitoumuksen koulutusvaatimus: +2pv tulee olla käytynä 30.4. mennessä

→ 1.5. alkaen noudatettava sitoumusehtoja
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SITOUMUKSEN SIIRROT:

▪ Esim. SPV:t , omistajan vaihdos

▪ koulutusvaatimuksen on aina täytyttävä ennen hallinnansiirtoa

▪ siirtoa haettava ELY:stä 15 työpäivän kuluessa hallintaoikeuden siirtymisestä 

lomakkeella 160.

▪ Ilmoittauduttava luomuvalvontaan (Lomakkeet 1 ja 1 a/peltokasvit./,                                     

1 b/kasvihuonet.,1c/keruut., 1b/kotieläint., 1e/alhainen jalostus ja liitteet)

• Jotta voi hakea sitoumukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee sitoumuksen 

siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä palauttamalla 

lomake 160 ELY-keskukseen.

-> tukivuoden 2021 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa haetaan 15.6 

mennessä. Tämän jälkeen maksu menee aina sitoumuksesta luopujalle, pois 

lukien kokotilan hallinnan siirtotilanteita.
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MYYNTIKASVIVAATIMUS:

▪ Uudet luomutilat:

– myyntikasveja tulee olla 4. ja 5. sitoumusvuonna viljelyssä yhteensä 

keskimäärin väh. 30 % sitoumusalasta

▪ vanhat luomutilat:

– myyntikasveja tulee olla yhteensä keskimäärin väh. 30 % sitoumusalasta 

sitoumuskauden ajan

Voit tarkistaa ehdon täyttymisen siten, että lasket vuosittain sitoumuslohkoille ilmoittamasi 

myyntikasvien alat yhteen ja jaat vastaavien vuosien sitoumusalojen summalla.
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MYYNTIKASVIVAATIMUS:

▪ Esimerkit:

– Jos ensimmäinen sitoumus annettu vuonna 2015 

→ lasketaan 30% vaatimus vuosilta 2018, 2019, 2020 ja 2021

– Jos luomusopimus on annettu v.2013 ja sitoumus 2015 

→ lasketaan 30% vaatimus vuosilta 2016-2021

– Jos sitoumus v. 2016 ja tav.om. eläimille rehu 

→ vuonna 2021 tulee olla myyntikasveja 30% sitoumusalasta

▪ Seuraavana vuonna 2022: myyntikasveja on oltava keskimäärin väh. 30 %                             

vuosien 2021-2022 
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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.
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Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta 

haettaessa:
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▪ Kiinnitä erityistä huomiota kasvulohkojen luonnonmukaisen tuotannon siirtymävai-

heiden ilmoittamiseen. 

▪ Täytä luomun siirtymävaihe kaikista tilan kasvulohkoista, riippumatta siitä, kuuluvat-

ko ne luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen. Ilmoitus tarvitaan luomukorvauk-

sen maksamiseen, luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmää varten ja vi-

herryttämistuen vaatimuksista vapautumiseksi luonnonmukaisen tuotannon perus-

teella.

▪ Lisätietoa Viljelijätukien hakuoppaassa : Luonnonmukaisen tuotannon korvaus



Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:

Viljelijätuki-info 30.3.202114

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



Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:
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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



Muita huomioon otettavia asioita luomusitoumusta haettaessa:
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▪ Uudet sitoumukset ovat aina viisivuotisia, mutta käytännössä sitoumukset 

päätetään ohjelmakauden vaihtuessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjel-

makausi vaihtuu vuonna 2023. Voit tuolloin halutessasi sitoutua uuden ohjel-

makauden luomukorvaukseen
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Älä käytä vuoden 2020 lomaketta! 

Vuoden 2021 lomake julkaistaan myöhemmin

Älä käytä vuoden 2020 lomaketta! 

Vuoden 2021 lomake julkaistaan myöhemmin
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Lisäalat: alle 5 ha -> liitetään voim. olevaan sitoumukseen

Yli 5 ha -> pitää antaa 5-vuotinen uusi sitoumus
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Lomake 215 tulee jättää 15.6.2021 mennessä Ely:n

(liitteineen), kun

▪ - hakee uutta viisi vuotista sitoumusta

▪ - hakee lisäaloja voimassa olevaan sitoumukseen

▪ - kasvintuotannon sitoumus halutaan muuttaa 

kotieläinsitoumukseksi tai eläinsitoumus 

kasvintuotannon sitoumukseksi
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www.ruokavirasto.fi
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Yhteystiedot

Hakemukset ja asiakirjat ensisijaisesti allekirjoitettuina sähköisesti osoitteeseen: 

kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Paperiset hakemukset kirjepostina: Tarvittaessa hakemukset voi palauttaa :

Hämeen Ely Hämeen Ely/Luomu

PL 29 Vanainkatu 1

15141 Lahti 13200 Hämeenlinna

Yhteyshenkilöt:

Luomuvalvonta: Luomusitoumukset:

Merja Kohvakka Aija Laine-Mönkö

Puh. 029 502 5061 Puh. 029 502 5068

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