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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
• luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää ja hakea uutta uuden kauden 

mukaista viisivuotista luomusitoumusta. Hakemalla uutta sitoumusta viljelijä 
varmistaa, että saa sitoumuksen koko kaudeksi ja jatkovuosiksi

TAI
• mukauttaa eli pitää vanhaan sitoumuksen voimassa alkuperäisen 

sitoumuskauden loppuun saakka. Mukautettuja sitoumuksia koskevat 
vuodesta 2023 alkaen uudet sitoumusehdot, lainsäädäntö ja 
vähimmäisvaatimukset.

TAI
• luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää 
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Yleistä luomusitoumuksesta
• Sitoumukset ovat viisivuotisia, sitoumusaika 1.5.2023- 30.4.2028

• Hox jatkossa uusien sitoumuksien/lisäalojen haku riippuu vuosittain määrärahatilanteesta

• Hakijan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko 
sitoumuskauden ajan
• Uudet tilat ja tuotantosuunnat ilmoitettava luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2023!

• Kolme erilaista sitoumustyyppiä
• Koko tilalle:

‒ kasvintuotannon sitoumus

‒ eläintuotannon sitoumus

• Osittainen luomusitoumus osalle tilan lohkoista
‒ avomaan vihannekset (vähintään 1 ha)
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Yleistä luomusitoumuksesta

• Koulutusvaatimus
• 5 pv kasvituotannon sitoumus + 2 pv eläintuotannon sitoumus
• Jos hakijalla on ollut vuosina 2015-2022 luomusitoumus/ kotieläinsitoumus, 

koulutusvaatimus täyttyy kyseisen sitoumuksen osalta

• Lisäksi sitoumuskauden aikana kaikilla 1 pv koulutus tai 
hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa

• Sitoumuksen vähimmäisala:
• 5 ha korvauskelpoista peltoa tai 
• puutarhakasvien viljelyssä vähintään 1 ha korvauskelpoista peltoa
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Myyntikasvivaatimus
• Myyntikasveja on viljeltävä sitoumusvuoden aikana vähintään 30 % 

siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta
• Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia viljoja eikä 

palkoviljoja ja niiden seoskasvustoja

• Myyntikasvivaatimuksen ei tarvitse täyttyä, jos
• tilalla on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tilan sitoumusalasta käytetään 

vähintään 50 % oman karjan rehun tuotantoon
• tila on tehnyt yhteistyösopimuksen rehun tuotannosta luomukotieläintuotannon 

sitoumuksen tehneen tilan kanssa
‒ Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa on perusteltava vastaanottavan tilan rehun 

tarve sopimukseen määritetylle rehumäärälle

‒ Sitoumusalasta vähintään 50 % käytettävä luomukotieläintilan karjan rehuksi
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Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus
• Tuenhakijalla on oltava luonnonmukaiseen kasvintuotannon sitoumus
• Sitoumukselle haettava eläinlaji ilmoitettava luomuvalvontaan viimeistään 

30.4.2023 mennessä
• Eläinmäärä: luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä 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 tuotannon korvaustasot
• Kasvintuotanto 160 €/ha
• Kotieläintuotanto 160 €/ha + 130 € ha (0,5 ey / sitoumushehtaari)
• Avomaan vihannestuotanto 590 € / ha

• 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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Lisätietoa 
luomusitoumuksesta
Pirjo Myllylä
• puh. 0295 038 139
• pirjo.myllyla@ely-keskus.fi
• luomu.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Tietolinkin koulutus luomusta 23.2.2023 
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