14.11.2019 Luomusitoumusten
ajankohtaisinfo

Uudet luomusitoumukset 2020
• Ministeriö näyttänyt vihreää valoa uusille luomusitoumuksille
2020
• Uusi hallitusohjelma toteaa, että luomusitoumusten rahoitus
varmistetaan vuonna 2020
• Varmistuu keväällä 2020
• Luomuvalvontaan hakeuduttava 30.4. mennessä

• Muistettava, että uusi luomuasetus tulee voimaan 1.1.2021 ->
sisältö vielä isolta osin auki (varsinkin eläinosio)

Kasvisitoumukset tehty/uusittu 2015,
sitoumus päättyy 30.4.2020
• Sitoumuksia jatketaan yhdellä jatkovuodella 2020

• Jos sitoumus päättyy 30.4.2020, sitoumuksen voi
lopettaa
• Jos sitoumuksen päättää, voi myös irtautua
luomuvalvonnasta -> kirjallinen ilmoitus

2015 tehty/uusittu luomusitoumus,
pellot luomussa, eläimet eivät
• Jotta luomusitoumusta voi jatkaa:
– Viljelyyn myyntikasveja 30% sitoumusalasta TAI
– Luomuun eläimet, jotka syövät valtaosan tuotetusta rehusta

• Tarkoitus tuottaa mahdollisemman paljon myyntikasveja
ja tuotteita luomuna eteenpäin

Vuonna 2015 tehty luomusitoumus uusittu
2016-2018

• Jos vuonna 2015 tehty sitoumus on lisäalan myötä uusittu
2016-2018 ja on siis voimassa pidempään kuin 30.4.2020
– Myyntikasvien viljely / eläinten luomuun siirtäminen on
kuitenkin edessä jo keväällä 2020
– Jos tila ei noudata kumpaakaan vaihtoehtoa, sitoumusta
ei voi jatkaa. Jos sitoumus on kesken vuonna 2020, tilan
sitoumus raukeaa eli päättyy ilman takaisinperintää.
Siinä tapauksessa ei voi antaa luomusitoumusta
seuraavan kahden vuoden aikana.

Myyntikasvit
•

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, keltajuuri-kas, ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli), punakaali, savoijinkaali
(kurttukaali), ruusukaali, parsa-kaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesäkurpitsa, salaattisikuri (Cichoriumsuku), salaattifenkoli, lehtikaali, tilli, persilja, valkosipuli, meloni, lamopinaatti, piparjuuri, maa-artisokka,
lehtimangoldi, latva-artisokka, 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
(marja-tuomipihlaja), 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.

Myyntikasveja
luomusitoumuksessa esimerkkejä
• Vihantavilja ei ole myyntikasvi
• Esim. kasvustot , jotka on ilmoitettu
kasvikoodilla seoskasvusto (valkuaiskasvit +vilja) tai
seoskasvusto(herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 %
+viljaa) 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

Myyntikasvivaatimus kasvitila
Luomusitoumus tehty vuonna 2015, ei ollut aiemmin
luomusopimusta.
• Vaatimusta on noudatettava neljännestä
sitoumusvuodesta alkaen. Tukihakemuksessa
sitoumuslohkoilla on oltava myyntikasveja keskimäärin
30 % vuosina 2018 ja 2019. Ensimmäisenä vuonna voi
olla esim. 15 % ja toisena 45 %, jolloin vaatimus
täyttyy.
• Jos jatkaa sitoumusta v. 2020, lasketaan myyntikasvit
v. 2018-2020 (kolmen vuoden keskiarvo
luomusitoumualasta)
• Huom. Luomusitoumusala vrt. luomuvalvonta-ala

Myyntikasvivaatimus kasvitilalla
• Luomusitoumus tehty vuonna 2015. Sitoumus
korvattu lisäalojen vuoksi uudella vuonna 2016.
• Myyntikasvivaatimus vuodesta 2018 alkaen.
• Vaatimus lasketaan aina alkuperäisen sitoumuksen
perusteella, jos tila on antanut uuden korvaavan
sitoumuksen lisäalojen vuoksi

Myyntikasvivaatimus min. 30 %
kasvitilalla: Laskenta
• Sitoumusalan myyntikasvit / sitoumusalojen
summat = min. 30 % ‐> ok
• Ei lasketa: sitoumusalan ulkopuolisilla lohkoilla
viljellyt myyntikasvit
• ”Vanhoilla luomutiloilla” myyntikasvien laskenta
kaikkien sitoumusvuosien ajalta (2015-2019) ja jos
jatkovuosi 2020 mukaan lukien, 6 vuoden ajalta

Rehuntuotantosopimus
luomukotieläintilan kanssa 2020
• Luomukasvitilalla voi edelleen olla rehuntuotantosopimus
luomukotieläinsitoumustilan kanssa, jolloin tila tuottaa yli 50
%:lla sitoumusalasta rehua vuosittain
luomukotieläinsitoumustilalle→ ei myyntikasvivelvoitetta
• luomukasvitila, jolla on omaa tavanomaista eläintuotantoa,
voi korvata myyntikasvivaatimuksen tekemällä kirjallisen
yhteistyösopimuksen toisen luomukotieläintilan kanssa JOS
tilalla on runsaasti peltoa suhteessa tilalla oleviin omiin
eläimiin
– näissä poikkeustapauksissa tulee toimittaa ELYyn
erillinen selvitys omien tavanomaisten eläinten
rehustuksen hoitamisesta ja siitä, miten tila pystyy
toimittamaan tilansa sadosta yli 50 %
luomukotieläintilalle

Luomusitoumusehdot, kotieläin
Eläinten myyntivaatimus
• Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta
kotieläintuotannosta, on tilaltasi myytävä luonnonmukaisesti
kasvatettuja eläimiä tai kotieläintuotteita viimeistään viidentenä
sitoumusvuonna.
• Toimita kuitti myynnistä ELY-keskukseen huhtikuun loppuun
mennessä vuonna 2020. Vaatimus lasketaan aina
ensimmäisestä sitoumuksesta lukien riippumatta lisäalojen vuoksi
uusituista sitoumuksista.

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/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomunlomakkeet/muut-ilmoituksetluomuvalvojalle/muutosilmoitus_-fi.pdf

Uusi luomuasetus 1.1.2021
•

•
•

•
•
•

Ruokaviraston yleiset luvat käyttää tavanomaista siementä
poistuvat
Poikkeuslupia tavanomaisen siemenen käyttöön voi edelleen
hakea
Luomusiemen edellyttää väh. 12kk siirtymäaikaa
– Markkinoille tulee siirtymävaíheen siemen (SV2), jota voi
käyttää kuten luomusiementä
– Mahdollisuus tuottaa luomusiementä SV1 –lohkoilta poistuu
1.1.2021 alkaen
Tavoitteena edistää luomusiementen käyttöä ja vähentää
tulkinnanvaraisuutta tavanomaisen siemenen käytössä
Toimeenpanosäädös varmistuu keväällä 2020
https://luomu.fi/wp-content/uploads/2019/11/heinonen20191107.pdf

Ajankohtaista
• Luomuperuskurssit alkavat vuoden alussa, aikataulut
alueittain https://proagria.fi/tapahtumat
• Luomuliiton Luomupäivät 6.-7.11.materiaalit ja osa
nauhoitteista: https://luomu.fi/luomupaivat/
• Luomulehti: http://www.luomuliitto.fi/luomulehti/

