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Luomukasvisitoumus 

kotieläintiloilla

• 5-vuotis luomusitoumus kauden jälkeen tilan siirrettävä 

eläimet luomuun tai tuotettava myyntikasveja

-myyntikasvivaatimus tällöin sitoumuskauden aikana

-myyntikasvivaatimus 30 % (kasvikoodit sitoumusehdoissa)

-myyntikasvit voi käyttää omalle karjalle

-jos tulee lisäaloja ja tehdään uusi korvaava sitoumus, 

toimitaan alkuperäisen sitoumuksen aikataulussa



Luomun myyntikasvit

– LIITE 2 Myyntikasvien luettelo

• Syysvehnä, syyskaura, kevätvehnä, durumvehnä, syysspelttivehnä, kevätspelttivehnä, ruisvehnä,

• 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, mukulaselleri, palsternakka, sipulin pikkuistukkaat, purjo, avomaankurkku,

• kurpitsa, pinaatti, pehmeä keräsalaatti, raparperi, punajuurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (sis. 

punasipuli

• ja jättisipuli), punakaali, savoijinkaali (kurttukaali), ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri,

• kesäkurpitsa, rapeakeräsalaatti, tilli, persilja, valkosipuli, meloni, lamopinaatti, 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. Valvottu 

tuotanto

• seuraavilla siemenkasveilla: apila, englannin raiheinä, italianraiheinän, ruokonata, timotei,

• nurminata.



Sadonkorjuu 

luomusitoumus 

lohkoilla

• Luomutilalla sato tulee korjata viljelykierrossa 

olevista nurmilohkoista vähintään joka neljäs 

vuosi, koska nurmi voi olla 

viherlannoituskäytössä enintään 3 vuotta 

peräkkäin, koskee luonnonhoitopellot, 

viherkesannot, viherlannoitusnurmet, 

monivuotinen säilörehu-, laidun- ja 

kuivaheinänurmet
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johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Viljelykierron ulkopuoliset nurmet

• Viljelykierron ulkopuolisiksi nurmiksi voi ilmoittaa pääasiassa 

suojavyöhykkeet, LHP:t, viherkesannot, monimuotoisuuspellot, 

jotka ilmoitettu tukihakemuksella

-viljelijän oma päätös, mitkä ovat tällaisia nurmia

-jos joku muu syy esim. kivisyys, keskustelut ELY:n

kanssa

• Niillä pitää muutoin noudattaa tuotantoehtoja paitsi viljelykierron ja 

palkokasvivaatimuksen osalta ( ja kun ei tarvitse kiertoa, niin ei ole 

pakko korjata satoa joka 4 vuosi). 

• Kuvaus kasvukunnon ylläpidosta on oltava luomusuunnitelmassa, 

samoin lohkolistaus kierron ulkopuolisista nurmista

– mm. sadonkäyttö, puhdistusniitot, kasvuston uusiminen, 

toimenpiteiden ajankohdat

• Yllä mainittujen nurmien osuutta tilan peltoalasta ei luomu rajoita 

vaan muut tukipykälät.

• Muut kuin nurmet eivät voi olla kierron ulkopuolisia aloja.



Viljelykierto 

luomutilalla

• Viljoja enintään kolmena vuonna 

peräkkäin kullakin lohkolla

• Jokaisella lohkolla palkokasvien osuus 

viljelykierrossa oltava vähintään 30 % 

(herne ja härkäpapu ei voi olla kierron 

ainoa palkokasvi)



Tavanomaisen siemen 

käyttö luomutilalla

• Tavanomaiselle siemenelle oltava joka vuodelle 

Eviran yleinen lupa tai viljelijäkohtainen ELY:n lupa

-poikkeus sertifioitu siemenviljely 

peittaamattomalla siemenellä, jolloin ei tarvita 

lupaa

• Jos ELY:n luvalla hankittua siementä jää seuraavalle 

kasvukaudelle, uusi lupa haettava
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Ylivuoteisen tavanomaisen 

siemenen käyttö yleisellä 

luvalla kasvukaudella 2017
• Jos tilallesi on jäänyt ylivuoteista siemenerää, joka on 

hankittu Eviran yleisen luvan aikana (kyseinen laji ei 

ole koko ajan ollut yleisen luvan piirissä), eikä ko. laji 

ole uudestaan ollut Eviran yleisen luvan piirissä 

1.10.2016 - 15.4.2017 välisenä aikana, kyseiselle 

siemenerälle on hankittava ELY:n lupa, ennen kuin 

sitä voi käyttää kylvöihin seuraavana kasvukautena.

• Evira/luomu/kasvit/siemenet ja taimet/kooste Eviran 

yleisten lupien voimassaoloajoista

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/si

emenet-ja-taimet/kooste-nettiin-01042016a-yv-

siemen-kaytto-korjattu.pdf

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/si


Ylivuoteisen 

tavanomaisen 

siemenen käyttö

• Lupaa haettava 1.5 mennessä, kylvö sallittu kun 

lupa myönnetty

• Yleisen luvan piirissä 1.4.2017 olevia lajeja ei 

poisteta 1.4-15.6.17 välisenä aikana





Yleistä luomutuotannon 

valvonnasta

• Luomusuunnitelmat ovat ajan tasalla;

kierron ulkopuoliset lohkot, tavarantoimittajien 

asiakirjaselvitysten tarkastustapa, rinnakkaisviljely ja 

erillään pito (samaa lajia kasvitilalla, luomua tuotetaan, 

ostetaan tavanomaista tavanomaiselle karjalle), tuotteiden

vastaanottotarkastus ja tarkastuksen kuittaus

• Viljelykiertosuunnitelma, viljelysuunnitelma

• Tuotevirtakirjanpito oltava kaikilla tiloilla, taseet

- mm. oltava siirtymävaiheen tuotteet,

erityisesti tavanomaisista tuotteista, joissa 

sekoittumisen vaara,

myös pellolta suoraan myydyt/ostajan korjaamat 

sadot varastokirjanpitoon







KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Varastokirjanpitolomake



Yleistä luomutuotannon 

valvonnasta

• Lohkokohtaiset muistiinpanot

• Tositteet tilalla saapuneista, lähteneistä; ostotositteet 

(tilauslista/kuormakirja) , vakuustodistukset (voivat olla 

säkkiin painettuja), luomutodistukset  eli 

asiakirjaselvitykset esim. luomusiemenistä pakkaamon 

asiakirjaselvitys (löytyy myös Eviran nettisivuilta; 

Evira/luomu/luomuhakupalvelu/toimijannimi, tunnus FI-

EKO-201)



Alihankinta ja vuokraus

• Alihankinta- ja vuokrasopimukset

-alihankintasopimus, jos työ ulkoistettua, 

luomutuotteen omistajuus säilyy päämiehellä, 

esim. toimija kuivaa luomuviljaa naapurin 

luomutilalla ja naapuri kuivaa viljan

-vuokrasopimus, toiminta ei omalla tilalla, esim. 

luomuviljan lajittelu naapurin lajittelijalla, toimija 

itse tekee työn



Rikkakasvit luomutilalla 

ja luomutarkastuksella

• Rikkakasvien torjuntaan kiinnitettävä 

huomiota koko ajan

• Rikkakasvien hallinta; pientarien niitot, 

nurmien niitot, nurmien uusinta riittävän 

usein…



Lannan laajaperäisyys 

selvitys vastaanotetusta 

lannasta

• Laajaperäisyysselvitys oltava vastaanotetusta 

tavanomaisesta lannasta

• Lannan luovuttajatilan annettava selvitys siitä, mikä 

on tilan eläinyksikkömäärä lannanlevitysalaa kohti 

laskettuna (ey/ha)





Luomueläinvalvonnasta

• Muista hakea lupa sarvien poistamiseen ja 

nupouttamiseen

-lomake 9 b

• Varmista rehun soveltuvuus luomutuotantoon esim. 

biotiini ei sovellu luomuun

• Tarkista pakkausmerkinnät, talleta tuoteselosteet 

mm. säilöntäaineista ja  rehuista

• Lääkekirjanpitoon merkintä myös jos eläimiä ei ole 

lääkitty

• Suojavyöhykkeiden kuuluttava luomuvalvontaan, jos 

sieltä korjattua heinää käytetään luomueläinten 

kuivitukseen



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Lääkekirjanpitolomake



Luomueläinvalvonnasta

• Eläintenhoitosuunnitelma ajan tasalla

• Eläinluettelot; Mielellään tulostettuna ikäryhmittäin (esim. 

naudat alle 8 kk, 8-24 kk ja yli 24 kk), poistettujen eläinten 

listaus

• Ostettaessa ja myytäessä luomutodistukset eli 

asiakirjaselvitykset ja vaatimuksenmukaisuusvakuutukset

• Siirtymävaihe-eläinten listaus milloin luomua

• Rehunkulutustiedot eri eläinryhmittäin, karkearehu % 

laskettu

• Siirtymävaihe rehujen käyttö; sv1 rehu oltava omaa, yhteys 

monivuotiseen karkearehukasvuston tai valkuaiskasvien 

tuottamiseen ei esim. puitava suojavilja, ei puhtaat 

viljakasvustot kokoviljasäilörehuna, ei pikanurmet/laitumet



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Nautojen siirtymävaihelaskuri



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Rehunkulutuslaskuri

pp.kk.vvvv tekijä: esitys (lyhennä)24



Luomueläinvalvonnasta

• Rakennukset; eläintiheydet kunnossa, 

juomakuppien määrä sisätiloissa ja laitumella, 

valoaukkojen määrä ja puhtaus, kuivittaminen, 

ulkotarhojen kunto, laiduntaminen aloitettu 

riittävän ajoissa, jotta laidunkausi tulee täyteen



Eviran 

luomuviljelijäkirjeet

• Ajankohtaiset asiat

• Tulee toimijoille postissa

• Haku myös netistä 

Evira/Luomu/Ajankohtaista



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi 

luomueläintiloilla toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2016

B_Suokas KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN 
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Kuva Brita Suokas

Kuva Brita Suokas



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Mitä apuvälineitä?

• Luomueläinten hoitosuunnitelma –pohja eläintuotannon 

kuvauksen laadintaan

• Nautojen siirtymävaihelaskuri selvittämään 

siirtymävaiheen päättymisajankohdan

• Varastokirjanpitopohja varastotapahtumien kirjaamiseen

• Rehunkulutuslaskuri väkirehu%:n ja 

siirtymävaiherehujen osuuden laskemiseen ruokinnassa

• Lääkekirjanpitolomake lääkintäkirjauksiin, jos ei muuta 

järjestelmää ole käytössä

• Luomusuunnitelma alhaisen jalostusasteen 

valmistukseen -pohja, johon voi tehdä kuvauksen esim. 

lihan suoramyynnin toteutuksesta

17.11.2016 AJ,UT,PT: Apuvälineitä luomutuottajille28



KANSALLISEN RUOKAKETJUN 

KEHITTÄMINEN

Mistä löytyvät?

• Lomakkeet löytyvät hankkeen nettisivuilta: 

http://luomu.fi/tietopankki/luomuvalvonta-

elaintiloilla/

• Lomakkeet ovat vapaasti käytettävissä (niiden 

muokkausmahdollisuutta on rajoitettu)

• Lomakkeista on tulossa ns. aktiiviset pdf-pohjat – osa 

excel-muodossa

17.11.2016 AJ,UT,PT: Apuvälineitä luomutuottajille29

http://luomu.fi/tietopankki/luomuvalvonta-elaintiloilla/
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NEUVO2020
• Voit saada neuvontaa, NEUVO2020 –korvausta 

käyttäen

• Täydentävistä ehdoista

• Viherryttämistuen vaatimuksista

• Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja muutokseen 

sopeutumisesta

• Luonnon monimuotoisuudesta

• Vesien ja maaperän suojelusta

• Innovaatioista

• Ympäristökorvauksista

• Maatalousmaan säilyttämisestä

• Luonnonmukaisesta tuotannosta (kasvintuotanto, 

luomukotieläintuotanto)

• Kasvinsuojelusta ja integroidusta torjunnasta

• Tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä

• Ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista esimerkiksi 

energian käytön tehostamisesta ja uusiutuvasta energiasta



Luomuun siirtyvillä ja 

luomutiloilla

• Tukipuntari

• Kartoitus luomuun siirtymisestä

• Luomusuunnitelmien ja eläintenhoitosuunnitelmien 

päivitys ajan tasalle

• Kasvustokäynti

• Kasvinsuojelusuunnitelma

• Maan rakenteen arviointi (peltomaan laatutestin 

opastusta)

• Luomutarkastusta edeltävä käynti

• Rehustuksen budjetointi

• Ravinnetaselaskelmat
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johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

NEUVO2020

• Korvaus toteutuneista neuvontakäynneistä maksetaan 

suoraan neuvojalle tai tämän työnantajalle.

• Voit hyödyntää neuvontaa tilallasi 3 500 euron edestä koko 

ohjelmakauden aikana, maksat vain ALV:n osuuden


