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Tavoite luomulle 20% korvauskelpoisesta 
peltoalasta 2027 mennessä (tavoite luomuala 2030 
25%)

Luomusitoumus
•Kasvituotanto, eläintuotanto , avomaan 
vihannestuotanto
•Kaikkien sitoumukset uusiksi 2023
•5-vuotinen, kuten nytkin
•Monelta osin samat vaatimukset ja ehdot 
nykyisellään. 
• Aktiiviviljelijä, valvontaan ilmoittautuminen, vähintään 5 ha 

peltoa- ja puutarhakasveilla 1ha jne

Cap-suunnitelma / Luomu 
Esitys pohjautuu komissiolle toimitettuun CAP -suunnitelmaesitykseen



•Korvauksen maksamista kesannoille 
rajoitetaan, eikä makseta 
suojavyöhykkeille, ekojärjestelmän 
luonnonhoitopelloille tai 
monimuotoisuuspelloille, 
viherlannoitusnurmille

=> Huomioitava jo 2022 kierronulkopuoliset 
nurmet, otetaanko kiertoon mukaan. 

Cap-suunnitelma Luomu



Korvaustasot
•Luonnonmukainen tuotanto 160€/ha

•Luonnonmukainen 
avomaanvihannestuotanto 590€/ha 
(600€)

•Luonnonmukainen kotieläintuotanto 
130€/ha (134€)

Cap-suunnitelma Luomu



•Yhden päivän koulutus sitoumuskauden aikana 
tai hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista 
luomuneuvontaa
•Luomukotieläinsitoumus edellyttää vähintään 5 
eläinyksikköä luomueläimiä (2pv koulutus)
•Ei eläinten luomuun siirtämispakkoa
(myyntikasvivelvoite)
•Sitoumuksesta maksettava pinta-ala määräytyy 
sitoumusvuonna olevien tuotantoeläinten 
eläinyksiköiden perusteella. Oltava 0,5 ey/ha => 
tuki niille hehtaareille, joilla maksuperuste 
täyttyy. (Max koko sitoumusalalle)

(nyt 0.3 ey/ha )

Cap-suunnitelma Luomu



CAP-SUUNNITELMA
LUOMU



Esimerkki

2022 100 ha peltoa ja 30 ey

=> luomukotieläintuki  (134€ /ha) 13400€

2023 tuki maksetaan  60 ha:lle, jos 
eläinmäärää ei lisätä (50 ey max. tuki)

=> luomukotieläintuki (130€/ha) 7800€

Cap-suunnitelma luomu



-Vähemmän poikkeusmahdollisuuksia
• Kaikkeen tavanomaisten eläinten hankintaan tarvitaan jatkossa aina ELY-keskuksen lupa. 

• Kasvintuotannossa tavanomaisten lisäysaineistojen käyttö päättyy 31.12.2036

• Kasvihuonetuotannossa edellytetään maapohjakasvatusta

- ”Enemmän luomua” 
• Eräät muut tuotteet (liite I): mm. merisuola ja muut suolat, eteeriset öljyt, luonnonkumi, 

luonnonkorkki, puuvilla, karstaamaton villa, eläinten nahat ja vuodat, silkkiperhosen kokongit

• Uudet eläinlajit: kaniinit ja hirvieläimet (Pohdinnassa: hyönteiset)

- Lisää kuluttajan luottamusta
• Yleisesti: vähemmän poikkeusmahdollisuuksia

• Tiukemmat vaatimukset koskien jäämiä

• Vähittäismyynnin valvonta pakolliseksi (pakkaamattomat tuotteet)

- Vähemmän hallinnollista taakkaa ja enemmän reilua kilpailua markkinoilla
• Mm. riskiperusteinen valvonta

Uusi Luomuasetus 1.1.2022 alkaen – tavoitteita:
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Uusi Luomuasetus 1.1.2022 alkaen
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-> nupoutus/sarvien katkaisu! Uudet luvat haettava kaikkien!

-> maks 50 eläintä + nuorkarja alle 6 kk

Luvat 89€/kpl

-> lupa voimassa maks vuoden

Lähde: Ruokavirasto, Merja Manninen



LISÄYSAINEISTO 1.1.2022 ALKAEN
– SIIRTYMÄVAIHEEN SIEMENEN 
TUOTTAMINEN

SV1-vaiheen lohkolta korjattu sato on tavanomaista, eli sitä ei voi 
käyttää edes omana siemenenä ilman yleistä tai eräkohtaista 
lupaa.

SV2-vaiheen lohkolta puitu siemen – yksivuotiset, monivuotiset, 
nurmet - ovat siirtymävaiheen siementä (siirtymävaihe luomuun 
kestänyt lohkolla vähintään 12 kk ennen sadonkorjuuta) =

- voi käyttää TOS-siemenenä, lajeista joita TOS-järjestelmä (viljat, 
peruna, herne, härkäpapu) koskee

- voi olla myös sertifioitua kylvösiementä

HUOM! Ennen asetusmuutosta tuotettujen siementen status säilyy, 
kun varastointi ja kirjanpito luomuehtojen mukaista – koskee myös 
pakattua, sertifioitua siementä
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LISÄYSAINEISTO -
LUOMUSIEMENTUOTANTO

Yksivuotisilla kasveilla siirtymäaika on kaksi 
vuotta ennen kylvöä, eli vasta luomuvaiheessa 
olevalle peltolohkolle kylvetty ja siitä puitu sato 
on luomusiementä.

Monivuotisilla nurmikasveilla siirtymäaika on 
kaksi vuotta ennen sadonkorjuuta.

Muilla monivuotisilla kasveilla siirtymäaika on 
kolme vuotta ennen sadonkorjuuta.

Samat vaatimukset koskevat sekä omaa (TOS) 
että sertifioitua luomusiemenen tuotantoa.
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SIEMENHANKINNAT

- Lupakäytännöt jatkuvat tänä keväänä entisellään 
uudesta luomuasetuksesta huolimatta

- Lupahakemukset maksullisia (89 e/kpl) –
Ruokaviraston touko-palvelun kautta edullisempaa, ja 
nopeampaa (n. 50 e)

Toimijakohtainen lupa: hakuperusteet säilyvät 
entisellään (haku mieluiten RV:n Touko-
asiointipalvelun kautta, on myös edullisempi!)

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/touko---siemen-
-rehu--ja-lannoitevalmistepalvelu/

- Siemenseosten pakkausmerkinnöissä muutoksia: -
Seokset, joiden sisällöstä vähintään 70 % on 
luomutuotettuja (tai ns. siirtymävaiheen siementä), 
voidaan merkitä vakuustodistukseen luomu-seokseksi. 
Tavanomaisille komponenteille oltava edelleen lupa!
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ASIAKIRJASELVITYS (=LUOMUTODISTUS) MUUTTUU 
SERTIFIKAATIKSI

Tarkastustapa kuvattava luomusuunnitelmassa

•Tuotteita, joiden tavarantoimittajia sertifikaatin tarkastaminen 
tyypillisesti koskee, ovat luomutaimet, luomulanta, luomurehut, 
luomueläimet sekä luomusiemenet, joita ostetaan suoraan 
luomuvalvontaan kuuluvilta siemenpakkaamoilta.

-2022 voimassa olevan asiakirjaselvityksen voi tulostaa 
Ruokaviraston hakupalvelusta vielä 2022 ja merkitä sen 
tarkastetuksi

https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

2022 myönnetyt sertifikaatit  haetaan  Traces- järjestelmästä, josta löytyy 
koko EU alueen sertifikaatit

Linkki ja ohjeet tulevat mm. luomuhakupalveluun  

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-
operator/index
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SIIRTYMÄVAIHEEN LYHENTÄMINEN
- Pellot (LHK ja ympäristötukikelpoiset)
• Näyttönä pellon aikaisemmasta käytöstä viljelijän tulee 

liittää hakemukseen lohkokortit tai muita tuen ehtona olevia 
tietoja, jotka osoittavat että lohkoilla ei ole käytetty 
luonnonmukaisessa viljelyssä kiellettyjä aineita.

- Pellon ulkopuoliset alat
• Täyden siirtymäajan lyhennysajan hyväksymiseksi toimijan 

on liitettävä hakemukseen asiakirjat, jotka osoittavat että 
alueita ei ole käsitelty luomuviljelyssä kielletyillä aineilla 
vähintään kolmeen vuoteen.

• Elyn riskianalyysi: tarvitaanko jäämätutkimusta?

• Aina ennakkotarkastus paikan päällä (seuraavan 
luomutarkastuksen yhteydessä?)

• Suositellaan hakemaan ajoissa – jopa 4 kk ennen 
suunniteltua sadonkorjuuta. (Huomioi erityisesti uusien 
luonnonlaidunten osalta..)
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LUOMUSUUNNITELMAN 
(UUSIA) SISÄLTÖJÄ

• Jäljityksen ja taseen tarkastamisen mahdollistavat 
toimintatavat

• Dokumentointi

• Lohkokohtaiset muistiinpanot 

• tositteiden säilyttäminen 

• suunnitelmallinen varastokirjanpito

• Tase: Raaka-aineiden ja lopputuotteiden suhde -> 
Maatiloilla huomiota hävikkien varastokirjanpitoon (esim. 
varastotappiot, arviointivirheet, haihtuminen jne.)

• Varotoimenpiteet eli jäämien välttämisen ja tuotteiden 
sekoittumisen huomioiminen

• Kasvintuotannossa käytettävät puhdistus-ja
desinfiointiaineet
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MUITA MUUTOKSIA 
KASVINTUOTANNOSSA

Viljelykiertovaatimuksiin tulossa uutta ohjeistusta. Palkokasvien 
lisäksi huomioita peltojen viljavuuden ylläpitoon.

Kuonakalkit eivät ole enää sallittuja 1.1.2022 jälkeen

• Ennen vuotta 2022 hankitut ja levitettäväksi suunnitellut varastot 
voi käyttää loppuun. Tapauskohtaiset tulkinnat tekee ELY-keskus

Kasvihuonetuotantoon muutoksia: määräaikainen poikkeus sallii 
viljelyn rajoitetuilla kasvualustoilla 31.12.2031 asti kun toimija 
liittynyt valvontaan ennen 28.6.2017 (huom. Viljelyalan pysyttävä 
samana).

Tavanomaisen lannan käyttöön tulossa muutoksia, ei nopealla 
aikataululla
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VÄHÄRISKISET TILAT
Vuoden 2022 aikana ”valmistaudutaan” 
mahdolliseen vähäriskisten tilojen harvennettuun 
fyysiseen tarkastukseen (eli tarkastusväli voisi olla 
enintään 24 kk). 

Vähäriskinen tila:

•ollut luomuvalvonnassa vähintään 3 v, 

•ei kolmeen vuoteen markkinointikieltoja, 

• vähäriskinen KASVITILA, alle 120 ha

Alempi perusmaksu tarkastuksessa (160€ vs 300€), 
välivuonnakin maksetaan perusmaksu, mutta vain 
”varmennus”- ei fyysistä tarkastusta
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LUOMUVALVONNAN 
PAINOPISTE 2022

Kirjaamisvaatimusten toteuttaminen –
kokonaisarvio

1. Toteutuvatko luomusuunnitelman 
mukaiset kirjaamisvaatimukset 
(varastokirjanpito, tase, lohkokohtaiset 
muistiinpanot, vastaanottotarkastukset)

2. Toteutetaanko kirjaamisvaatimuksia 
ajantasaisesti ja selkeästi?

3. Huomioiko luomusuunnitelma 
toiminnan riskit ja toiminnassa 
tapahtuneet muutokset?
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AJANKOHTAISTA 
LUOMUTUOTANNOSTA
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LUOMUN TILANNE HÄMEESSÄ

• Yhteensä Hämeen ELYn alueella 282 
luomutoimijaa, joista maatiloja 273 kpl  
(2021 uusia tuli 13 kpl)

• Luomu + SV – alaa Hämeessä yhteensä n. 
19 000 ha eli 9,7 % pinta-alasta (14,5 % 
koko Suomi)

• Tilakoko Hämeessä keskimäärin 69,8 ha, 
koko Suomi 66,4 ha

• Eläimet luomussa: 65 tilaa
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VALINTOJA 
TULEVALLE 
KASVUKAUDELLE

Onko kasvivalikoiman laajentaminen 
mahdollista?

Ovatko pellot siinä kunnossa että 
syysviljat menestyisivät?
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Luomussa vara parempi-hankkeen lajikekokeet
Mustialassa 2021, 4 kerrannetta
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Luomussa vara parempi-hankkeen lajikekokeet
Mustialassa. Lannoitettu koejäsen sai N 28 kg syksyllä



VARMISTETTAVIA / 
HUOMIOITAVIA ASIOITA

Kierron ulkopuoliset nurmet – kasvikoodit!

Mahdollisuudet ottaa viljelyyn LHP-nurmia?

Siemenasiat: Hankinnat / luomuisuus 
(varastoissa olevien siementen tuotantotavan 
varmistaminen, mm. sinimailanen, virnat, 
ruokonata, seokset)

Luomusuunnitelmien päivittäminen

Neuvo-palvelun avulla voidaan käydä asiat 
tilatasolla läpi
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o Kasvintuotannon kannattavuuslaskelmissa toinen kerta 
2000-luvulla kun tavanomainen tuotanto ollut ryhmässä 
keskimäärin kannattavampaa (ero n. 100 e/ha)
o suuria tilakohtaisia eroja (ravinneomavaraisuus, 
koneinvestoinnit, kiinteä koneyhteistyö jne.)

o myös hintatasot historialliset! 

o Tuotantopanosten hankinta ajoissa!

Luomutuotannon kannattavuus
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•Oppaat on päivitetty.

• Luettavissa ProAgrian
Verkkokaupan kautta – voi 
ladata maksuttomana pdf:nä.

•https://proagriaverkkokauppa.fi/

Hyvien käytäntöjen oppaat
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https://www.facebook.com/proagriaetelasuomi

https://www.facebook.com/groups/elinvoimainenkasvitila/

https://www.facebook.com/groups/elinvoimainenmaitotila/

https://www.facebook.com/groups/luomuviljelijat/

https://www.facebook.com/groups/tuottavaaluomua/

Some-kanavat:

29

Kesällä tulossa pellonpiennartilaisuuksia,
ota ryhmät seurantaan 

https://www.facebook.com/proagriaetelasuomi
https://www.facebook.com/groups/elinvoimainenkasvitila/
https://www.facebook.com/groups/elinvoimainenmaitotila/
https://www.facebook.com/groups/luomuviljelijat/
https://www.facebook.com/groups/tuottavaaluomua/


KIITOS – MENESTYSTÄ
KASVUKAUDELLE 2022
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