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Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus 2023
• Edelleen oma erillinen tukijärjestelmä.

• Hakijalta ei vaadita ympäristösitoumusta.

• Sitoumukset ovat viisivuotisia.

• Kolme erilaista sitoumustyyppiä
• Koko tilalle:

‒ kasvintuotannon sitoumus

‒ eläintuotannon sitoumus

• Osittainen luomusitoumus osalle tilan lohkoista
‒ avomaan vihannekset
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Sitoumuksen yleiset edellytykset 1/2
• Hakijan on

• oltava aktiiviviljelijä ja vähintään 18 vuotias

• kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden
ajan

• noudatettava parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 848/2018 ja
täydentävissä säädöksissä määriteltyjä luonnonmukaista kasvintuotantoa ja
kotieläintuotantoa koskevia tuotantoehtoja.

• Sitoumuksen vähimmäisala
• 5 ha korvauskelpoista peltoa tai

• puutarhakasvien viljelyssä vähintään 1 ha korvauskelpoista peltoa.
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Sitoumuksen yleiset edellytykset 2/2:

• Peruskoulutusvaatimus
• 5 pv kasvitilat + 2 pv eläintilat

• Koulutus pitää olla suoritettu ennen sitoumuksen hakemista

• Jos hakijalla on ollut vuosina 2015-2022 luomusitoumus, peruskoulutusvaatimus täyttyy.

• Lisäksi hakijan on sitoumuskauden aikana
• suoritettava yhden päivän pituinen luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja,

sitoumusehtoja ja viljelyä koskeva koulutus

tai

• hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa.
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Myyntikasvivaatimus 1/2

• Myyntikasveja on viljeltävä sitoumusvuoden aikana yhteensä
keskimäärin vähintään 30 % siirtymäkauden ohittaneesta
sitoumusalasta

• Myyntikasvivaatimuksen ei tarvitse täyttyä, jos
1. tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja tilan sitoumusalasta

käytetään vähintään 50 % oman karjan rehun tuotantoon.

2. tila on tehnyt yhteistyösopimuksen rehun tuotannosta luonnonmukaisen
kotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan kanssa.

‒ Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa on perusteltava vastaanottavan tilan
rehun tarve sopimukseen määritetylle rehumäärälle.
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Myyntikasvivaatimus 2/2

• Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihanneksien perusteella tehtyä osittaista
sitoumusta (uusi asia)
‒ Avomaan vihannesten viljelyssä oleva ala kerryttää myyntikasvien määrää kaksinkertaisesti

‒ Esimerkki

‒ (Tilalla on 10 hehtaaria luomusitoumus, joista 8 hehtaaria on nurmella 2 hehtaaria
avomaanvihanneksia. Myyntikasvivaatimus on 3 hehtaaria. Myyntikasvivaatimus täyttyy,
koska 2 ha x 2 = 4 ha)

• Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia viljoja eikä palkoviljoja ja niiden
seoskasvustoja
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Osittainen tilan sitoumus, avomaan vihannekset
• Sitoumus voidaan tehdä vain osalle tilan lohkoista. Sitoumusta ei tarvitse

tehdä kaikista tilan lohkoista.

• Osittainen luomusitoumus ei voi olla sitoumus, josta vain esimerkiksi
suojavyöhykelohkot on jätetty sitoumuksen ulkopuolelle.

• Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä
• vuosittain avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla.

• Muilla sitoumuksen kohteena olevilla peltolohkoilla voidaan viljellä avomaanvihannesten
lisäksi myös muita kasveja, jos tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen
mukaisesti siten, ettei samaa kasvia viljellä sekä luomuna että tavanomaisena

• Myyntikasvivaatimus koskee myös tilan osittaista sitoumusta, avomaan
vihanneksia: avomaanvihannesten viljelyssä oleva ala kerrotaan kahdella, muu
sitoumusala normaalisti.
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Luonnonmukaisen
kotieläintuotannon korvaus
2023
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Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja
korvaus 1/3

• Jotta hakija voi hakea korvausta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on
sitouduttava myös luonnonmukaiseen kasvintuotantoon.

• Hakijan on ilmoitettava sitoumusta hakiessa eläinlaji/lajit, jotka hän haluaa
sitoumukselle.

• Koulutusvaatimus uusilla tiloilla:
• 5 pv luomukasvintuotannonkoulutus

• 2 pv luomukotieläinkoulutus tai muun vastaava koulutus

• Hakijan on liityttävä luomuvalvontajärjestelmään sen eläinlajin/-lajien osalta, joita
sitoumus koskee.

• Hakijan on kuuluttava eläinten osalta luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään koko sitoumusvuoden ajan, vaikka tarvittava keskimääräinen
eläinmäärä tulisi täyteen jo aiemmin.
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Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja
korvaus 2/3
• Eläinmäärä

• Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin
vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna.

• Eläinlajit, joista hakija voi tehdä sitoumuksen:
• Naudat: lypsylehmät, emolehmät, muut naudat

• Lampaat ja vuohet

• Siat: emakot, lihasiat, karjut

• Siipikarja: kanat ja kukot, broilerit, kalkkunat, hanhet, ankat ja kyseisen siipikarjan
emolinnut.
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Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja
korvaus 3/3

• Tilalla voi olla myös tavanomaisesti tuotettuja eläimiä, jos eläimet ovat eri eläinlajia kuin
luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa olevat eläimet

• Eläinlajeja voi vaihtaa tai lisätä sitoumuskauden aikana, uudelle eläinlajille on tehtävä
alkutarkastus

• Jos eläinyksikkövaatimus (5 ey) ei sitoumusvuonna täyty tai tuotantosuunta muutetaan
eläintuotannosta kasvinviljelytuotantoon, korvausta maksetaan vain kasvintuotannosta.
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Luonnonmukaisen tuotannon korvaustasot
• Kasvintuotanto 160 € / hehtaari
• Kotieläintuotanto

• 160 €/hehtaari + 130 € / 0,5 eläinyksikköä / hehtaari

• Avomaan vihannestuotanto 590 € / hehtaari
• Korvausta ei makseta

• Puuvartisten energiakasvien alasta

• Muun hampun kuin EU kokonaan rahoittamaan perustulotukeen oikeuttavan hampun
alasta

• Suojavyöhykelohkoista

• Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmista ja monimuotoisuuskasveista
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Muutokset tiivistettynä sekä
v.2020, -21 ja -22 alkaneet
sitoumuksiin liittyvä ohjeistus
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Tiivistettynä uudet, muuttuneet asiat

• Sitoumuskauden aikana on suoritettava yhden päivän täydentävä koulutus
• Myyntikasveja on tuotettava vuosittain. Myyntikasvivaatimus koskee myös

luomukotieläintiloja, joilla pinta-alaa paljon suhteessa eläinmäärään.
• Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattavia viljoja eikä palkoviljoja ja niiden

seoskasvustoja

• Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin
vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna, mutta korvausta
maksetaan niin monelle sitoumukseen sisältyvälle hehtaarille kuin viljelijällä on
luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen sisältyviä eläimiä 0,5 eläinyksikköä
hehtaaria kohti
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Tiivistettynä uudet, muuttuneet asiat

• Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä vuosittain
avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla

• Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihanneksien perusteella
tehtyä osittaista sitoumusta

• Avomaan vihannesten viljelyssä oleva ala kerryttää myyntikasvien
määrää kaksinkertaisesti
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Vuosina 2020, 2021 ja 2022 tehdyt luomusitoumukset
Jos viljelijällä on keväällä 2023 voimassa oleva vuonna 2020 tai 2021 tai 2022
tehty luomusitoumus, viljelijä voi

1. luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää ja/tai hakea uutta uuden kauden
mukaista viisivuotista luomusitoumusta. Hakemalla uutta sitoumusta viljelijä
varmistaa, että saa sitoumuksen koko kaudeksi ja jatkovuosiksi.

TAI
2. mukauttaa eli pitää vanhaan sitoumuksen voimassa alkuperäisen

sitoumuskauden loppuun saakka. Mukautettuja sitoumuksia koskevat vuodesta
2023 alkaen uudet sitoumusehdot, lainsäädäntö ja vähimmäisvaatimukset.
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Jos viljelijä mukauttaa voimassa olevan sitoumuksen

• Lisäalojen liittäminen sitoumukseen määritetään hakuasetuksella ja valtion
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen.

Myyntikasvivaatimus
• Jos tilan satoa on käytetty tavanomaisesti tuotetun karjan rehuksi ja viljelijä

valitsee mukautetun sitoumuksen, vuonna 2023 tilan on vaihtoehtoisesti
1. Alettava tuottamaan vaadittu määrä myyntikasveja
2. Tehtävä rehuntuotantosopimus luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan kanssa

3. Siirrettävä tilan eläimet luomuvalvontaan ja haettava luomukotieläinsitoumusta.
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Emilia Kavuncu
emilia.kavuncu@ely-keskus.fi

puh. 0295 025 167, vaihde 0295 025 000
Maaseutuyksikkö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite: PL 29, 15141 LAHTI

www.ely-keskus.fi/hame
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Kiitos kaikille osallistumisesta ja
hyvää alkavaa vuotta!
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