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• Uudet luomu sitoumukset ovat haettavissa,
– Huom! Lausunnolla olevan asetusluonnoksen mukaan
– Lisäalojen tilanne ei vielä selvillä, ml. tilusjärjestelyalat.

• Kasvitila; korvausta 160 €/ha
• Luonnonmukainen kotieläintuotanto; korotusta 134 €/ha.
– Tällöin oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti
vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja
eläimiä.

• Avomaan vihannesviljelyssä olevista aloista 600 €/ha.
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• Keväällä 2020 maatilat voivat lisäksi vastaanottaa
luomusitoumuksen saadessaan hallintaansa lohkoja, jotka
ovat olleet 2019 luomusitoumuksella.
• Kasvisitoumuksen voi myös vaihtaa kotieläinsitoumukseksi
– Lomake 215 ELY keskukseen

• Kotieläinsitoumus kasvisitoumukseksi.
• Luomun ammattitaito vaatimus 30.4.2020 mennessä
• Liityttävä luomuvalvontaan 30.4.2020 mennessä
– Muistettava, että uusi luomuasetus tulee voimaan 1.1.2021 -->
– sisältö vielä isolta osin auki (varsinkin eläinosio)

• Lomake 215 liitteineen 15.6.2020 mennessä
• Uusi luomusitoumus; Varmistuu keväällä 2020
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Luomusitoumuksen jatkaminen 2020
• Vuonna 2015 annetut luomusitoumukset päättyvät
huhtikuussa 2020.
• Jos sitoumus päättyy 30.4.2020, sitoumuksen voi
lopettaa
– Jos sitoumuksen päättää, voi myös irtautua
luomuvalvonnasta --> kirjallinen ilmoitus

• Maatilat voivat hakea sitoumukselleen vuoden jatkoa
kevään päätukihaussa.
• Vipussa ja 101B:llä voi hakea vuoden jatkoa 2015
alkaneisiin sitoumuksiin
– Jatkorasti on esitäytettynä
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Jatkaminen;
Pellot ja eläimet luonnonmukaisessa tuotannossa
• Vuonna 2015 alkanut luonnonmukaisen kotieläintuotannon
sitoumus:
– Sitoumuskauden ajalle päivätty myyntikuitti
luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai tuotteiden
myynnistä ELY -keskukseen.
– Ei merkitystä ostajan tekemisillä. (Luomu tai tav. on Ok)
– Palautettava viim. 15.6.
– Kuitin voi palauttaa skannattuna liitteenä Vipussa
– Jos em. edellytykset eivät täyty, sitoumus raukeaa.
– Tila ei myöskään voi hakea seuraavan kahden vuoden
aikana luomusitoumusta.
– Jatkettaessa voi lohkoja poistua sitoumukselta hallinnan vaihtuessa
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Jatkaminen;

Pellot luomu ja eläimet tavanomainen
• Vuonna 2015 sitoutuneet.
• Tila ei noudata myyntikasvivaatimusta, koska pääosa
sadosta käytetään omille tavanomaisille eläimille:
– Myyntikasveja oltava vähintään 30 % sitoumusalasta
vuonna 2020
– tai pääosan rehuista käyttänyt eläinlaji luomuun
– 30.4.2020 mennessä
– Koskee myös hevostiloja.
– Myyntikasvisopimus luomukotieläintilan kanssa
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LIITE 2 Myyntikasvien luettelo
Luomusitoumusehdot

•

Syysvehnä, syyskaura, kevätvehnä, durumvehnä, syysspelttivehnä, kevätspelttivehnä, syys- ja
kevätruisvehnä, kevätruis, syysruis, rehuohra, mallasohra, syysohra, kaura, viljojen
seoskasvusto, viljojen ja öljykasvien seoskasvusto, tattari, hirssi, kvinoa (kinua), maissi,
sokerimaissi, muut viljat, ruokaherne, rehuherne, valkuaiskasvien ja öljykasvien seoskasvusto,
valkuaiskasvien ja viljojen seoskasvusto, härkäpapu, soijapapu, ruokaperuna,
ruokateollisuusperuna, tärkkelysperuna, varhaisperuna, siemenperuna, sokerijuurikas,
tupakka, kuitunokkonen, ruistankio (Camelina, kitupellava), kevätrypsi, syysrypsi, kevätrapsi,
syysrapsi, auringonkukka, öljykasvien seoskasvusto, humala, kuituhamppu, öljyhamppu,
öljypellava, kuitupellava, siemenmausteet ja lääkekasvit, ratamo, kumina, sinappi, lääkepaju,
ahdekaunokki (energiantuotantoon), tarhaherne, pensaspapu, valko- eli keräkaali, kiinankaali,
kukkakaali, porkkana, lanttu, nauris, retiisi, mukulaselleri, palsternakka, sipulin pikkuistukkaat,
purjo, avomaankurkku, kurpitsa, pinaatti, salaatti (Lactuca-suku), raparperi, punajuurikas,
keltajuurikas, ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli), punakaali, savoijinkaali (kurttukaali),
ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesäkurpitsa, salaattisikuri (Cichorium-suku),
salaattifenkoli, lehtikaali, tilli, persilja, valkosipuli, meloni, lamopinaatti, piparjuuri, maaartisokka, lehtimangoldi, latvaartisokka, korianteri, muut vihannekset, parsa, omena, pihlaja
(marjantuotantoon), päärynä, muut hedelmät, luumu, tyrni, kirsikka, viinirypäle, mustaherukka,
punaherukka, valkoherukka, karviainen, vadelma ja mesivadelma, mansikka, mesimarja,
pensasmustikka, marja-aronia, saskatoon (marjatuomipihlaja), muut marjakasvit, koristekasvit
(alle tai yli 5 v.), leikkovihreä ja leikkohavu (alle tai yli 5 v.), taimitarhat (alle tai yli 5 vuotta,
marja-, hedelmä- ja koristekasvit), yrttikasvit (alle tai yli 5 v), aitohunajakukka, linssi ja
hunajantuotantoon tarkoitettu kasvusto. Valvottu tuotanto seuraavilla siemenkasveilla:
apila, englannin raiheinä, italianraiheinän, ruokonata, timotei, nurminata.

Esimerkkejä myyntikasveista
luomusitoumuksessa
• Vihantavilja ei ole myyntikasvi
• Esim. kasvustot, jotka on ilmoitettu kasvikoodilla
seoskasvusto (valkuaiskasvit +vilja) tai seoskasvusto
(herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 %+vilja) ovat
myyntikasveja, eikä näille kasvustoille ole määritelty
korjuutapaa
• Rehuherne, ruokaherne kasvuston voi korjata vihantana
• Myytäviä nurmia ei lasketa myyntikasveiksi
• Myyntikasvit voi käyttää oman karjan rehuksi
• Huom! Luomusitoumusala.
– Luomuvalvonta-ala voi olla eri

Myyntikasvivaatimus

• Myyntikasvivaatimuksen lasketaan keskimääräisenä niiltä
vuosina, joina vaatimusta on tullut noudattaa.
• Vaatimus lasketaan aina alkuperäisen sitoumuksen
perusteella.
– vaikka tila on antanut uuden korvaavan sitoumuksen lisäalojen
vuoksi

• Esimerkit:
• Ensimmäinen sitoumus annettu 2015;
– Lasketaan vuosilta 2018, 2019 ja 2020.
• Sitoumus 2015, sopimus vuodesta 2013;
– Lasketaan 2015 - 2020
• Tavanomainen kotieläinsitoumus (vain pellot luomu) 2015;
– Vuonna 2020
– ja seuraavina vuosina 2020 - 2021, 2020 - n
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Keväällä 2020 voi
• vastaanottaa luomusitoumuksen, jotka ovat olleet 2019
luomusitoumuksella
– Tarvittaessa; lomake 160, luomulomake 10
• liittää luomusitoumukselle vuonna 2019 toisen tilan
luomusitoumuksella olleet lohkot
– lohkot liittyvät Vipu-palvelussa sitoumukselle
automaattisesti, kun lohkot päätukihakemuksella
• vaihtaa kasvintuotannon sitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai
toisinpäin
– lomake 215
– uusi eläinlaji luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2019
• Uudet ja sitoumusta muuttavat tarvittaessa:
– luomuvalvontalomake 1, täydennyslomakkeet 1a ja
kotieläintuotannosta 1d.

Luomusta luopuminen
• Jos päädyt luopumaan luomusta
– Kiellettyjä tuotantopanoksia ei voi hankkia tai käyttää
ennen kuin 1.5.2020!
– Valvonnasta eroaminen mahdollista 1.5. alkaen
muutosilmoituksella:
– https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoameista/as
iointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/luomunlomakkeet/muut
ilmoituksetluomuvalvojalle/muutosilmoitus_ fi.pdf

Muuta muistettavaa
• Suojavyöhykkeestä luovuttaessa luomusitoumukselle jos
se on luomusitoumuksessa!
• Luomuperuskursseja on keväällä,
– Aikataulut alueittain https://proagria.fi/tapahtumat

• Lisätietoa
– ProAgrian luomuasiantuntijoilta, ELY -keskukset
– Luomulehti: http://www.luomuliitto.fi/luomulehti/
– Ruokaviraston sivusto https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/
– Ruokaviraston luomusivusto
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/

• Tämän esityksen mahdollisti Tietolinkki -hanke

Hyvää jatkoa!

Edessä on aina valoa

