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Luomun pinta-alan kehitys Varsinais-Suomessa
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Luomuviljely VarsinaisSuomen Elyn alueella
▪ Vuonna 2021 luonnonmukaisesti viljeltyä
▪
▪
▪
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peltoalaa oli 33 786 ha eli noin 11 %
peltoalasta. Luomutilojen keskipinta-ala oli
70,2 ha, mikä on keskitilakokoa suurempi.
Luomuvalvonnassa oli 503 toimijaa vuonna
2021
Luomusitoumuksia (nyt): yht. 420 tilaa
▪ Luomukotieläintilan korvaus: 101 tilaa
▪ Avomaan vihannes: 34 tilaa (198 ha, v.
2021)
Luomukorvausta vuonna 2021 maksettiin 6
620239 €
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Uusi luomusitoumus 1/4
Luomusitoumusten yhteiset ehdot
•

•
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Tukikelpoisuusehdot (täytyttävä aina)
•

Alaikäraja 18 vuotta

•

Sitoumuksen vähimmäisala 5 ha korvauskelpoisia
lohkoja TAI sitoumusalasta avomaan vihannesten
/puutarhakasvien viljelyssä vuosittain vähintään 1
ha

•

Koulutusvaatimus 5 pv (kasvisitoumus) + 2 pv
(eläinsitoumus)

Ei edellytä sitoutumista muihin tukiin tai korvauksiin
(esim. ympäristökorvaukseen)
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Uusi luomusitoumus 2/4
Ilmoittaudu luomuvalvontajärjestelmään viimeistään
30.4
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•

Luomuvalvontaan voi ilmoittautua milloin
tahansa, mutta luomusitoumuksen ehtojen
mukaan luomutuotantoehtoja on noudatettava
1.5.2022 alkaen sitoumusvuonna ja koko
sitoumuskauden ajan

•

Luomukurssi on käytävä 30.4 mennessä (5 pv
kasvintuotantotila ja 2 pv kotieläintila)

•

Ensimmäinen tuotantotarkastus on tehtävä
15.6.2022 mennessä (luomutarkastaja tekee)
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Uusi luomusitoumus 3/4
Kaikki sitoumukseen sisältyvät lohkot on siirrettävä
luonnonmukaiseen tuotantoon kahden ensimmäisen
sitoumusvuoden aikana.
Sitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää lohkot
•

jotka poistetaan maatalouskäytöstä sitoumuskauden
aikana

•

joilla myyntikasvien tuottaminen vaikeaa

•

suojavyöhykelohkot, kurki- hanhi ja joutsenpellot
✓ Sitoumuksessa: Luomukorvausta ei makseta ja
ne lasketaan mukaan myyntikasvivaatimuksen
alaan

•

joilla ruokohelpeä

Avomaanvihannestiloilla luomuun vain hakemuksessa
ilmoitetut lohkot (väh. 1 ha avomaan vihanneksia tai
puutarhakasveja)
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Uusi luomusitoumus
4/4
Täytä luomusitoumus, Lomake 215, palauta
viimeistään 15.6.2022 ELY-keskukseen
•

Lisäksi palauta liitteet
•

Koulutustodistus

•

Peruslohkoliite

Neuvo 2020-neuvontaa kannattaa käyttää hyväksi
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•

Neuvojat
rekisteristä https://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

•

Ruokaviraston www-sivuilta löytyy ohjeet ja
lomakkeet luomusitoumuksen hakuun
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/luonnonmukainen-tuotanto/
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Luomun kotieläinsitoumus 1/4
•
•

•

•
•

•
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Koulutusvaatimus 5 pv + 2 pv (uudet luomutilat ja
viljelijät)
Hakemus lomakkeella 215 viim. 15.6 Elykeskukseen
• myös uusi eläinlaji
Eläinlajin osalta ilmoittautuminen luomuvalvontaan
viim. 30.4
• myös uusi eläinlaji
Tilalla oltava myös kasvintuotannon sitoumus
Ei myyntikasvivaatimusta, mikäli sato pääosin
omalle karjalle
Sitoumus voidaan muuttaa kasvintuotannosta
kotieläintuotannoksi tai päinvastoin
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Luomun kotieläinsitoumus 2/4
• Eläintiheysraja 0,3 ey/sitoumushehtaari
• Eläintiheys tarkastetaan vuosittain
eläinrekistereistä (pl. siipikarja)
•

Eläintiheys ei täyty => kotieläinkorotusta ei
makseta

• Tuotantotauot voidaan huomioida (esim.
eläinrakennusten peruskorjaukset)
• Naudat, siat, lampaat, vuohet, ankat, kanat,
hanhet
• Laskenta-aika 1.5.-31.12 (1.
sitoumusvuonna), seuraavina vuosina
kalenterivuosi
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Luomun kotieläinsitoumus 3/4
Luomusitoumus ja EHK (eläinten hyvinvointikorvaus)
• EHK:ssa ei voi valita (jos on luomusitoumus)
✓

nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella

✓

nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella,

✓

joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu,

✓

emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen,

✓

emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet,

✓

vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen,

✓

lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden
ulkopuolella,

✓

lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella tai kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu.
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Luomun kotieläinsitoumus 4/4
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Avomaan vihannesten viljely
Sitoumus avomaan vihannesten viljelystä
•

Tila voi antaa sitoumuksen pelkästään niistä lohkoista,
joilla viljellään sitoumuskauden aikana avomaan
vihanneksia

•

Haetaan lomakkeella 215 Ely-keskuksesta 15.6 mennessä

•

Tilan muut lohkot voivat jäädä tavanomaiseen tuotantoon.
Minimialavaatimus on myös tällöin 5 ha sitoumuslohkoja
tai 1 ha jatkuvasti puutarhakasvien viljelyssä

•

Sitoumusalalla on huomioitava luomun
kasvintuotantoehtojen mukainen viljelykierto

•
•
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Viljelykiertosuunnitelma on toimitettava Elyyn
hakemuksen liitteenä

Sitoumusalalla voidaan viljellä tällöin avomaan
vihanneksia tai muita kasveja (huom. rinnakkaisviljely)
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Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen
korvaus €/ha
Korvaus peltoviljelykasveilla 160 €/ha, maksu koko sitoumusalalle

Luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta saa lisäksi korvauksen 134€/ ha, maksu koko sitoumusalalle
Korvaus avomaan vihanneksilla 600 €/ha (kasvikoodien mukaan)
Korvausta ei kuitenkaan makseta:
• Tilapäisesti viljelemätön ala
• Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot, suojavyöhykkeet, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen sopimuksista

Kesanto+luonnonhoitopelloille voidaan maksaa enintään 25% sitoumusalasta luomukorvausta
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Luomusitoumus 2022
• Uudet luomusitoumukset haettavissa
• Lisäalaa (joka ei ole ollut aiemmin luomutuotannossa) on mahdollista
hakea luomusitoumukseen
✓ Haetaan lomakkeella 215
✓ Voi liittää enintään 5 ha jo olemassa olevaan sitoumukseen
✓ Jos liitettävä ala on yli 5 ha => tehdään uusi sitoumus

• On mahdollista vaihtaa tilatyyppiä (kasvintuotanto / kotieläintuotanto)

• Liittää toisen luomutilan edellisvuoden luomusitoumuslohkot omalle
sitoumukselleen ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan
15
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Luomusitoumuksen
siirto
•

Sitoumuksen siirto tapahtuu täyttämällä
lomake 160

•

Lomake on toimitettava hyvissä ajoin
ennen 15.6.22 Ely-keskukseen => jatkon
haku onnistuu Vipussa ja Vipu-neuvoja
toimii oikein (koskee vuosina 2015-2017
aloitettuja sitoumuksia)

•

Liitteeksi
✓ selvitys omistus-/hallintaoikeuden
siirtymisesta (kauppakirja,
vuokrasopimus tms.)

✓ Todistus ammattitaidosta
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Myyntikasvivaatimus 2022 1/5
Tilalla on oltava viljelyksessä myyntikasveja
yhteensä keskimäärin vähintään 30% sitoumusalasta
vuosina, joita vaatimus koskettaa
•

Myyntikasviluettelo sitoumusehtojen liitteessä

•

Tarkistetaan viljelijän tukihakemukselta
(vuosittainen ristiintarkastus)

•

Ei koske
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o

luomukotieläintiloja (sato omille
luomueläimille)

o

avomaan vihannesviljelytiloja

o

tiloja joilla pääosa sadosta käytetään
luonnonmukaisesti kasvatetun karjan rehuksi
=> yhteistyösopimus Ely-keskukseen 15.6
mennessä (Vipu-palvelussa tukihakemuksen
liitteenä)
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Myyntikasvivaatimus 2022 2/5
Myyntikasvivaatimus

Esimerkkejä

•

•

Ensimmäinen sitoumus annettu 2017 →
lasketaan vuosilta 2020 ja 2021 (4. ja 5.
vuosi)

o Ei ole kotieläinsitoumusta

•

o Pääosa sadosta menee rehuksi
tavanomaisille eläimille

Sitoumus 2015 → lasketaan vuodesta
2018 alkaen

•

Vaatimus 4:stä sitoumusvuodesta
eteenpäin

Sopimus 2013 ja uusi sitoumus 2015 →
lasketaan vuodesta 2016 alkaen

•

Tav.om. kotieläimet ja sitoumus 2017 →
Vuonna 2022 30%:n myyntikasvivaatimus

koskee tiloja, joilla
o Luomusitoumus tehty v. 2017 tai sitä
ennen

•

•
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Seuraavina vuosina keskiarvona 20222023, 2022-n

Myyntikasvivaatimus 2022 3/5
Jos tilalla (v. 2017 sit.) on tähän asti pääosa sadosta käytetty omille
tavanomaisille eläimille => kolme vaihtoehtoa:
• Myyntikasveja oltava vähintään 30 % sitoumusalasta vuonna 2022
• Pääosan rehuista käyttänyt eläinlaji luomuvalvontaan 30.4. mennessä,
kotieläinsitoumus vapaaehtoinen
• Yhteistyösopimus rehuntuotannosta luomukotieläintilan kanssa, jolloin
pääosa sadosta menee rehuksi luomukotieläintilalle
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Myyntikasvivaatimus 2022 4/5
• Jos myyntikasvina on seoskasvusto, tulee valkuaiskasvien olla
myyntikasvilistalla mainittuja kasveja -> lisätiedoissa ilmoitus kasvilajista

• Vipuneuvoja tarkistaa myyntikasvivaatimuksen, mikäli tila
o on sitoutunut v. 2017 1. kerran luonnonmukaiseen tuotantoon (tai
aiemmin)

o ei ole luonnonmukainen kotieläintila
o on ilmoittanut ettei noudata myyntikasvivaatimusta, koska pääosa
sadosta käytetään omien tavanomaisten eläinten rehuksi
•
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Viputarkiste näyttää sitoumuksellesi vuonna 2022 ilmoittamiesi myyntikasvien määrän ja
vaadittavien myyntikasvien määrän, joka on 30 % hakemushetken sitoumusalasta.
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Myyntikasvivaatimus 2022 5/5
• Mikäli tila ei ilmoita myyntikasvia tarpeeksi => seurauksena on välivuosi
luomukorvauksesta

• Jatkovuotta luomusitoumukseen ei myönnetä, jos
myyntikasvivaatimus ei täyty
– Koskee tiloja, jotka sitoutuneet luomuun vuosina 2015, 2016, 2017

• Jos tila siirtyy tavanomaiseen tuotantoon
=> seuraa 2 välivuotta ennen kuin voi hakea uutta luomusitoumusta
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Jatkovuoden haku sitoumukseen
• Luomusitoumus alkanut 1. kerran
vuonna 2015, 2016 ja 2017 => tänä
vuonna haettava yhden vuoden jatkoa
sitoumukseen
• Jatkoa haetaan Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 101B
• Kasvintuotantotiloilla tarkistetaan
myyntikasvivaatimuksen täyttyminen
=> Jos ei täyty, jatkoa ei
sitoumukseen ei tehdä
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Jatkovuoden haku sitoumukseen
• Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi lisätään
teknisistä syistä jo tässä vaiheessa päättyviin sitoumuksiin ja sopimuksiin
• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta on siitä
huolimatta haettava
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Jatkovuoden haku sitoumukseen
Jatkamisen edellytykset / kotieläintila:
• Vuonna 2017 (1. kerran) alkanut luonnonmukaisen
kotieläintuotannon sitoumus: sitoumuskauden ajalle päivätty
myyntikuitti luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai –
tuotteiden myynnistä. Palautettava viim. 15.6.
• Kuitin voi palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa,
muutoin palautus ELY-keskukseen
• Mikäli kuittia ei palauteta -> luomukorvauksen kotieläintilan
korotusta ei makseta
24
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Tulevaisuuden tavoitteet luomussa
•

EU:n alueella tavoitteena saada luomuun 25%
pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä

•

Suomessa tavoitteena 20% maatalousmaasta
luomutuotannossa 2027 mennessä (nykytilanne
n. 14%)

•

Kotieläintuotannon lisääminen

•

Avomaan vihannestuotannon lisääminen

•

Vuodesta 2023 lähtien luomun kehittämistä
tuetaan laajasti osana EU:n yhteistä
maatalouspolitiikkaa (vv. 2023-2027)
Tavoitteena lisää luomutuotteita kuluttajien
saataville.
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Cap uudistus 2023
Suomen esitys
• Suomen CAP-suunnitelma lähetettiin
komissiolle 22.12.2021
• Huhtikuun alussa odotetaan komission
havaintokirjettä, jossa komission
kommentit
• Komission havaintoihin vastataan kevään
aikana => tarkennettu CAP-suunnitelma
• Neuvottelut komission kanssa
päätökseen kesällä (tavoite)
26
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Cap uudistus 2023
Suomen esitys
• Suomen CAP-suunnitelman hyväksyminen
kesällä/alkusyksyllä 2022
• Kansallinen toimeenpano 1.1.2023 mennessä
• Kansallisen lainsäädännön käsittely ja
hyväksyminen
• Valtioneuvoston asetukset
• Hakuohjeiden laadinta

• IT-järjestelmien valmistelu (tukien haku,
seuranta, valvonta…)
• Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano
käynnistyy v. 2023
27
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 1/7
• II pilarin toimenpide
• Tilan on kuuluttava luomuvalvontaan
• Luomussa on noudatettava
ehdollisuuden vaatimuksia (ent.
täydentävät ehdot)

• Vuonna 2023 kaikille luomutiloille
uudet 5-vuotiset sitoumukset
• Maksu korvauskelpoiselle
maatalousmaalle
• Vähimmäisala 5 ha / 1ha
(avomaan vihannestilat)
28
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 2/7
Myyntikasvivaatimus (30%) kaikille luomutiloille
• Myös kotieläintiloille
• Lasketaan siirtymävaiheen ohittaneesta
pinta-alasta
Kansalliseen lainsäädäntöön hahmoteltua

•
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•

Uusi luomutila => vaatimus 4. vuotena

•

Muut tilat: heti sitoumuksen alkaessa

Ei koske
•

Kasvinviljelytilaa, jos tuotannosta väh. 50% (p-alasta) rehuksi
luomukotieläintilalle

•

Kotieläintilaa, jos väh. 50% (p-alasta) rehuksi oman tilan
luomueläimille
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 3/7
• Koulutusvaatimus uusille: 5 pv + 2 pv
• Ei koske jo luomussa olevia tiloja

• Uutena vaatimuksena: sitoumusaikainen
koulutus 1 pv
• Aihe: peltokasvit / avomaan vihannekset /
tuotantoeläimet tai Neuvo 2030
hyödyntäminen
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 4/7
• Tilatyypit: kasvinviljelytila / kotieläintila
/ avomaavihannestila

• Avomaavihannestilalla osoitettava
viljelykierto

• Tilan pellot voivat olla luomussa ja
eläimet tavanomaisessa
tuotannossa

• Tarhaherne poistetaan
avomaanvihannesten listalta

• Kotieläintilan korotuksen vaatimus:
• Tilalla on min. 5 ey
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 5/7
Korvaustasot
• Peltoviljely 160€/ha (koko sit.alalle)
• Avomaavihannekset 590€/ha (avomaan vihannesten ja
puutarhakasvien alalle)

• Kotieläintuotanto 130€/ha (0,5 ey/ha niin monelle ha:lle kuin
maksuperuste täyttyy, max koko sitoumusalalle)
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 6/7
Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta
• Suojavyöhykkeistä
• Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmista
• Viherlannoitusnurmista

• Monimuotoisuuskasveista
• Kesannoille pl. luonnonmukaisen tuotantotavan kannalta
tarkoituksenmukaista alaa lukuun ottamatta
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Cap uudistus 2023 Suomen esitys
Luomusitoumus 2023 7/7
Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta
• Kotieläintiloille eläinten hyvinvointikorvausten laidunnustoimenpiteestä
• Satokasveista
✓ Ruokohelpi energiantuotantotarkoituksessa

✓ Metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta
✓ Puuvartisten energiakasvien alasta
✓ Muun hampun kuin suoriin tukiin oikeuttavan hampun alasta
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Kiitos!
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen luomutiimi
Luomuasiointipostilaatikko:
luomu.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Luomusitoumus:
Teija Nielsen, puh. 0295 022624, teija.nielsen@ely-keskus.fi
Luomuvalvonta:
Eila Strang, puh. 0295 022667, eila.strang@ely-keskus.fi
Kitty Enberg, puh. 0295 022555, kitty.enberg@ely-keskus.fi
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