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Luomusitoumus

Vuonna 2022 on mahdollista:

▪ Hakea yhden vuoden jatkoa päättyville luomusitoumuksille Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B 

15.6.2022 mennessä (koskee 2015, 2016 ja 2017 alkaneita sitoumuksia)

▪ Vaihtaa sitoumuksen tilatyyppiä tai hakea uutta eläinlajia 

• Lomake 215 ELY-keskukseen 15.6.2022 mennessä

• Liitteeksi kotieläintuotannon luomukurssitodistus 2 pv tai vastaava koulutus.

• Eläintiheys 0,3 ey/sitoumus ha

• Sitoumukselle haettava eläinlaji ilmoitettu luomuvalvontaan 30.4.2022 mennessä

▪ Liittää lisäalaa voimassa olevaan sitoumukseen

▪ Hakea uutta luomusitoumusta (uudet luomutilat)

▪ Tilan on tullut ilmoittautua luomuvalvontaan 30.4.2022 mennessä, jotta voi hakea uutta luomusitoumusta vuonna 2022
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Sitoumuksen jatkon edellytys, kun sitoumus annettu 1. kerran 2017.

Kasvituotannon sitoumus + sato tavanomaisille eläimille:

– Eläimet luomuvalvontaan TAI

– Myyntikasveja vähintään 30 % sitoumusalasta vuonna 2022

Kotieläintuotannon sitoumus:

– myyntikuitti myydyistä kotieläimistä tai eläintuotteista 15.6.2022 mennessä päätukihaun liitteenä 

Vipu-palvelussa tai sähköpostilla ELY-keskukseen, jollei kuittia ole aiemmin palautettu.

▪ Ehdot koskevat tiloja, vaikka vuonna 2017 annettu sitoumus on korvattu myöhemmin uudella 

sitoumuksella.

▪ Jos tila ei noudata edellä mainittuja vaihtoehtoja, kesken oleva sitoumus raukeaa → ei 

takaisinperintää
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Myyntikasvivaatimus

▪ Koskee kasvintuotannon sitoumuksia lukuun ottamatta tiloja, joilla

• Rehuntuotannon yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa

• Sato käytetään omille tavanomaisille eläimille (mahdollista viisi ensimmäistä vuotta)

• Luomusitoumus avomaavihanneksien viljelystä

▪ Myyntikasveja keskimäärin 30 %:lla sitoumusalasta

• Tässä linkki Ruokaviraston sivuille, jossa esimerkkejä myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta: Muista sitoumusehdot myyntikasvien 

tuottamisesta ja kotieläintuotteiden myymisestä - Ruokavirasto

▪ Myyntikasviluettelo sitoumusehtojen liitteessä 2.

▪ Myyntikasvivaatimus lasketaan alkuperäisen sitoumuksen mukaan, vaikka sitoumus on myöhemmin 

korvattu uudella sitoumuksella

▪ Jos myyntikasvina on seoskasvusto → ilmoita päätukihaussa lohkon lisätiedoissa, mitä 

valkuaiskasveja seoksessa on.
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https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonmukainen-tuotanto/muista-sitoumusehdot-myyntikasvien-tuottamisesta-ja-kotielaintuotteiden-myymisesta/


Lisäalojen hakeminen luomusitoumukselle

▪ Lisäalat haetaan lomakkeella 215 ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä.

• Liitteeksi lista haettavista peruslohkoista

▪ Haettava lisäala alle 5 ha / 1 ha → liitetään voimassa olevaan tai jatkettavaan sitoumukseen

▪ Haettava ala yli 5 ha / 1 ha → uusi korvaava 5-vuotinen sitoumus

▪ Tukihaun yhteydessä kannattaa tarkistaa onko tilalla korvauskelpoisia lohkoja tai tänä keväänä 

korvauskelpoisiksi haettavia lohkoja, jotka eivät ole vielä sitoumuksella!

▪ Toiselta luomusitoumukselta siirtyvät lohkot menevät automaattisesti sitoumukselle 

päätukihakemuksen kautta (ei lasketa lisäalaan).
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Uusi luomusitoumus

▪ Uutta sitoumusta haetaan lomakkeella 215 ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä. Liitteeksi:

• Listaus sitoumukseen haettavista peruslohkoista

• Luomukurssitodistus 5 pv / 7 pv (suorittuna 30.4.2022 mennessä)

• Kirjallinen yhteistyösopimus rehuntuotannosta (tarvittaessa)

• Viljelykiertosuunnitelma (avomaan vihannesviljely)

▪ Sitoumuslohkot on siirrettävä luomutuotantoon kahden ensimmäisen vuoden aikana

• 1. vuonna vähintään 5 ha korvauskelpoista peltoa tai 1 ha korvauskelpoista alaa puutarhakasvien 

viljelyssä. 

‒ Luettelo puutarhakasveista sitoumusehtojen liitteessä 7

▪ Tilan on tullut ilmoittautua luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2022 mennessä

▪ Luomusitoumuksen ehtoja on noudatettava jo 1.5.2022 alkaen
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Lomake 215 ja sitoumusehdot löytyvät Ruokavirasto.fi –sivulta



Muita huomioitavia asioita

▪ Myyntikasvivaatimuksen muutosten päivittäminen

• Esim. tilalla ollut aiemmin rehuntuotannon yhteistyösopimus, jatkossa noudattaa 

myyntikasvivaatimusta

‒ Voi ilmoittaa vapaamuotoisesti sähköpostilla ELY-keskukseen

▪ Rehuntuotannon yhteistyösopimuksien päivittäminen

• Päättyy ennen 30.4.2023 tai tulee muutoksia

• Pääosa sadosta luomukotieläintilalle (lasketaan sitoumusalasta)

• Kopio yhteistyösopimuksesta ELY-keskukseen
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Sitoumuksen siirto

Luomusitoumuksen hallinnan siirto lomakkeella 160 ja liitteeksi:

▪ Tilakauppa

• Kauppakirja

• Luomukurssitodistus

▪ Maatilan yhtiöittäminen tai yhtymän perustaminen:

• Osakeyhtiön kaupparekisteriote / Osakeyhtiön apportti / Mty:n perustamisilmoitus

• Luomukurssitodistus tarvittaessa

▪ Sitoumuksen siirto tulee tehdä hyvissä ajoissa ennen päätukihaun päättymistä, jotta Vipu-palvelussa 

näkyy oikeat tiedot ja sitoumukselle voi hakea jatkovuotta päätukihaussa.

9 5.5.2022   |   Pirjo Myllylä



Sitoumuksen päättäminen

▪ Sitoumus raukeaa, jos sitoumusta ei jatka sitoumuskauden päättymisen jälkeen → ei takaisinperintää

▪ Sitoumus raukeaa, jos 5. sitoumusvuoden jälkeen jatkon edellytykset eivät täyty → ei takaisinperintää

▪ Sitoumus raukeaa, jos sitoumusala laskee alle vähimmäisalan (5 ha tai 1 ha) → ei takaisinperintää

▪ Jos sitoumuksesta luopuu ennen sitoumuskauden päättymistä → peritään maksettu korvaus takaisin

▪ Lomakkeella 474 ilmoitetaan luomusitoumuksen päättymisestä kesken sitoumuskauden

▪ Jos sitoumuksen päättymisen jälkeen tilaa aletaan viljellä tavanomaisesti, voi uuden 

sitoumuksen antaa aikaisintaan kahden vuoden päästä!

´
10 5.5.2022   |   Pirjo Myllylä



Hyvää kevättä!

▪ Hakemukset ja asiakirjat voi toimittaa 
sähköpostilla osoitteeseen:

luomu.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

▪ Yhteystiedot:

• Pirjo Myllylä

• puh. 0295 038 139

• pirjo.myllyla@ely-keskus.fi

• Veteraanikatu 1, PL 86

• 90101 Oulu
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