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Luomusitoumukset 2022

• Mahdollista jatkaa nykyisiä sitoumuksia 
vuodella

• Mahdollista hakea uusia sitoumuksia

• Mahdollista lisätä pinta-alaa nykyiselle 
sitoumukselle

• Mahdollista siirtyä 
kasvinviljelysitoumuksesta 
kotieläinsitoumukseen (ja toisinpäin)

 Tukitasoissa ei muutoksia
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Luomusitoumukset 2022

Voimassa olevien keväällä 2022 päättyvien sitoumusten jatkaminen:

• Vipussa päätukihaun yhteydessä tai lomakkeella 101 B (viimeistään 15.6.2022)

• Ensimmäistä kertaa luomukotieläinsitoumusta jatkavien tilojen (uudet 2017) tulee jättää kuitti 
luonnonmukaisten eläintuotteiden myynnistä (Vipussa tai ELY-keskukseen)

Lomake 215 ELY-keskukseen viimeistään 15.6.: 

• Pinta-alan lisääminen (joka ei ole kuulunut muuhun luomusitoumukseen 2021)

• Kokonaan uudet luomusitoumukset (esim. uudet luomutilat) 

• Muutos kasvintuotantositoumuksesta eläinsitoumukseen (ja toisin päin)

• Muut muutokset sitoumuksella

 Hae sitoumuksen siirtoa hyvissä ajoin lomakkeella 160 (esim. sukupolvenvaihdos)
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MUISTA

• Mikäli olet aiemmin ilmoittanut luomusitoumukselle 
kuulumattomia lohkoja suojavyöhykkeenä, muista 
hakea lohkoja mukaan sitoumukselle, mikäli päätät 
suojavyöhykkeen.

• Mikäli sinulla on aiempi yhteistyösopimus toisen 
luomukotieläintilan kanssa, tarkista sopimuksen 
voimassaolo! Jätä tarvittaessa uusi sopimus tai 
huomioi myyntikasvivaatimus.
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Myyntikasvit

• Esimerkki myyntikasvivaatimuksen laskemisesta (tilat joita vaatimus koskee):  
• Vanha luomutila: keskimäärin 30% koko 5-vuotiskauden aikana plus lisävuodet (2015-2022)

• Ensimmäinen luomusitoumus 2015: keskimäärin vähintään 30 % vuosina 2018-2023

• Ensimmäinen luomusitoumus 2016: keskimäärin vähintään 30 % 2019-2023

• Mikäli sitoumusta muuttaa niin, että vaatimusta tulee noudattaa (eläintuotanto
lopetetaan tai yhteistyösopimus päättyy), tulee 30 % täyttyä vuonna 2022, mikäli
sitoumusta jatkaa.

• Ota yhteyttä ELY-keskuksen käsittelijöihin jos olet epävarma! 
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Luomutarkastus

• Lupaa tavanomaisen siemenen käytölle voi hakea 
sähköisesti TOUKO -palvelusta

(https://touko.ruokavirasto.fi/login) 

• 22 € ensimmäisestä viidestä lajista > 5 lajia 44 €/hakemus

• Paperilomakkeella 9c = 44€ ensimmäisestä viidestä lajista 
> 5 lajia 88€/ hakemus.
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Luomutarkastus

• Kasvintuotanto: 143€/h + perusmaksu 160€ tai 300€ 

• Eläintuotanto: 143€/h 

• Uuden luomutilan rekisteröintimaksu 110 € (ensimmäinen vuosi)  

• Esimerkki: uusi luomukasvitila 2022, jolla 30 ha peltoalaa 

 110€ + 160€ + 2h *143 = 556€  

• Maksu siirtymäkauden lyhennyksestä = 89€

• Eläinlupa 89€/kpl (esim. nupoutus) 
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Uusi luomuasetus astui voimaan 1.1.2022 

• Vuodesta 2022 lähtien ei ole mahdollista tuottaa omaa siementä ensimmäisen
vuoden siirtymälohkoilla (SV1)

• Luomutodistu siirtyy vuonna 2022 Traces-järjestelmään

• Vanha hakupalvelu luomutodistukselle
https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

• Uusi hakupalvelu luomusertifikaatille
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index
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Yhteystiedot

Vaasa:
Tomas Räfså (luomutarkastus)
050 312 8624
tomas.rafsa@ely-keskus.fi

Jan Flemming (luomutarkastus)
050 312 8544
jan.flemming@ely-keskus.fi

Ulrika Granfors (luomusitoumukset)
050 312 8681
ulrika.granfors@ely-keskus.fi

Kokkola:
Lars Björkgård (luomusitoumukset, luomutarkastukset)
0295 028 540
lars.bjorkgard@ely-keskus.fi
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