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Viranomaisen merkinnät
Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen huolellisesti ja palauta
täytetty lomake ELY‐keskukseen viimeistään 15.6.2016.

Lomake vastaanotettu,
pvm.

Asiatunnus

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä
tavalla täyttöohjeen mukaisesti.

1.

HAKIJAN JA TILAN TIEDOT

Hakija

2.

Tilatunnus

Puhelinnumero

AKTIIVIVILJELIJÄ

Hallinnoitko kieltolistalle johtavia toimintoja?

En. Olen aktiiviviljelijä
Kyllä, hallinnoin

3.

lentoasemaa

rautatieyhtiötä

pysyvää urheilukenttää

vapaa‐ajan aluetta

vesiyhtiötä

kiinteistöyhtiötä

UUDEN LUONNONMUKAISEN TUOTANNON SITOUMUKSEN ANTAMINEN, MAKSUHAKEMUS JA SITOUMUKSEN TIEDOT
Olen tutustunut luomukorvauksen sitoumusehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä 1.5.2016 alkaen viiden (5) vuoden
ajan 30.4.2021 asti. Samalla haen luomukorvauksen maksamista vuonna 2016.
A.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus (*valitse vain yksi kasvitilan sitoumustyyppi)

Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannos‐
ta (kaikki lohkot)*

Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta vain
osasta tilan lohkoja (avomaan vihannesviljely, osa tilan loh‐
koista)*

Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta
Noudatan sitoumusehdoissa kuvattua myyntikasvivaatimusta
En noudata myyntikasvivaatimusta, koska
tilallani on voimassa oleva yhteistyösopimus luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen tilan kanssa
(ks. liitteet)
tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman tavanomaisesti kasvatetun karjan rehuksi
tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman luonnonmukaisesti kasvatetun karjan rehuksi
B. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus
Annan sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta
Noudatan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja seuraavien eläinryhmien tuotannossa
Naudat

Lampaat

Vuohet

Siat

Siipikarja, eläinlaji/‐lajit: _________________________

C. Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen
Sitoumukseen haettu tavanomaisessa viljelyssä ollut peltoala siirretään luonnonmukaiseen tuotantoon
yhdellä kertaa vuoden 2016 kasvukauden alusta
kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana (kasvukausien 2016 ja 2017 alusta)
tilani koko peltoala on jo luonnonmukaisessa tuotannossa

1

4.

AIEMMIN ANNETUN SITOUMUKSEN MUUTTAMINEN
A. Lisäalan liittäminen aiempaan luomusitoumukseen (kasvi‐ tai kotieläintilan sitoumus)
Haen lisäalan liittämistä aiemmin antamaani luomusitoumukseen
Hyväksyn uuden sitoumuksen antamisen, annettavaan uuteen korvaavaan sitoumukseen voidaan liittää korvauskelpoi‐
sia lohkoja rajoituksetta
En hyväksy uuden sitoumuksen antamista, vanhaan sitoumukseen voidaan liittää enintään 5 tai 1 hehtaaria luo‐
musitoumusten ulkopuolelta tulevaa korvauskelpoista alaa (ks. täyttöohje)
B. Sitoumuksen tilatyypin muuttaminen
Haen tilani luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista sitoumukseksi luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta
(ilmoita eläinlaji alapuolella kohdassa Eläinlajin lisäys, vaihto tai poisto)
Haen tilani luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen muuttamista sitoumukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta
Lisätieto myyntikasvivaatimuksen noudattamisesta (täytä jos haet sitoumuksen muuttamista kasvitilan sitoumukseksi)
Noudatan sitoumusehdoissa kuvattua myyntikasvivaatimusta
En noudata myyntikasvivaatimusta, koska
tilallani on voimassa oleva yhteistyösopimus luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan kanssa
(ks. liitteet)
tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman tavanomaisen karjan rehuksi
tilan sadosta pääosa käytetään tilan oman luonnonmukaisesti kasvatetun karjan rehuksi
C. Eläinlajin lisäys, vaihto tai poisto luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukselta

Noudatan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja seuraavien eläinryhmien tuotannossa:
Naudat
Lampaat
Vuohet
Siat
Siipikarja, eläinlaji/‐lajit: __________________________
Luovun seuraavasta sitoumuksella aiemmin olleesta eläinlajista:
Naudat
Lampaat
Vuohet
Siat
5.

Siipikarja, eläinlaji/‐lajit : _________________________

SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS

Vakuutan tällä lomakkeella ja sen liitteissä olevat tiedot oikeiksi
Sitoudun noudattamaan maatilalla peltoviljelyssä ja puutarhatuotannossa asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määriteltyjä ajantasai‐
sia luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja koko sitoumuskauden ajan. Kotieläintilana sitoudun noudattamaan edellä mai‐
nittuja ehtoja myös kotieläintuotannossa edellä ilmoittamieni eläinryhmien osalta.
Noudatan sekä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ehtoja, että yllä mainittuja luonnonmukaisen tuotannon ehtoja
1.5.2016 alkaen.
Tarkistan kasvulohkoille ilmoitetut luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaihetiedot, joilla on vaikutusta luomukorvauksen mak‐
samiseen ja vapautumiseen viherryttämisen vaatimuksista.
Palautan hakemuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymisestä, jollen ole siihen jo aiemmin liittynyt (ks.
liitteet‐kohta).
Paikka ja aika

6.

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien
allekirjoitukset ja nimenselvennykset

LIITTEET
Todistus ammattitaidosta
Hakemus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi (Palautettava viimeistään 2.5.2016)
‐
‐

Kasvitilalla Luomuvalvontalomake1, täydennyslomake 1A /Evira
Kotieläintilan sitoumusta hakevalla tilalla edellisten lisäksi myös täydennyslomake D /Evira

Yhteistyösopimus rehuntuotannosta
Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista
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Sitoumukseen haettavat peruslohkot
Lohkot tulee ilmoittaa myös sähköisellä tukihakemuksella (tai paperihakemuksena lomakkeella 102B ja uudet perustettavat lohkot
myös lomakkeella 102C).

Jos haet korvauskelpoisia lohkoja jätettäväksi uuden sitoumuksen ulkopuolelle, ilmoita kyseiset lohkot alla ja anna perustelut ko.
lohkojen kohdalla.
Voit korvata tämän liitteen jäljennöksellä maatilan esitäytettyjen tietojen yhteenvetotulosteesta tai viljelysuunnitteluohjelmis‐
ton peruslohkoyhteenvedolla. Allekirjoita myös kyseinen liite.

Peruslohkon numero
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Lohkon pinta‐ala
(2 desim. tark.)

Peruslohkon numero

Lohkon pinta‐ala
(2 desim. tark.)

TÄYTTÖOHJE
1.

Hakijan ja tilan tiedot

Ilmoita sitoumuksen antajan nimi, tilan tilatunnus sekä
puhelinnumero mahdollisten lisätietojen selvittämistä
varten.
2.

Aktiiviviljelijä

Rastita kohta En, jos olet saanut suoria tukia enintään
5 000 euroa vuonna 2015. Suoria tukia vuonna 2015
olivat
– perustuki ja viherryttämistuki
– nuoren viljelijän tuki
– peltokasvipalkkio
– EU:n eläinpalkkiot.
Vesiyhtiöllä tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii sopi‐
musasiakkaiden vesihuollosta. Kiinteistöyhtiöllä tarkoite‐
taan isännöintitoimistoja, perustajaurakoitsijoita ja kiin‐
teistövälittäjiä. Pysyvillä urheilukentillä ja vapaa‐ajan alu‐
eilla tarkoitetaan alueita, joita käytetään urheilu‐ ja virkis‐
tystoimintaan ja joilla on pysyviä rakenteita ja/tai pysyviä
katsomorakenteita. Tällaisiksi katsotaan esim. ratsastus‐
koulun maneesi tai ratsastuskenttä, jossa on kiinteitä ra‐
kenteita ja/tai kiinteitä katsomorakenteita. Lisätietoja on
hakuoppaan Tuenhakijan perusoppaan luvussa 4.
Yli 5 000 euroa suoria tukia saaneita tuenhakijoita, jotka
hallinnoivat lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä,
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa‐ajan
alueita, voidaan pitää aktiiviviljelijöinä, jos he pystyvät
osoittamaan jotain seuraavista:
a.

b.

c.

Suorien tukien vuotuinen määrä on vähintään viisi
prosenttia muusta kuin maataloustoiminnasta
peräisin olevista kokonaistuloista viimeisimpänä
verovuonna, jolta on saatavissa kyseisiä todisteita.
Maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä.
Maataloustoimintaa ei katsota merkityksettömäksi,
jos maataloustulot ovat vähintään viisi prosenttia
kokonaistuloista.
Pääliiketoiminta on maataloustoiminnan
harjoittaminen.

Ota yhteyttä ELY‐keskukseen selvittääksesi, mitä todisteta
sinun täytyy toimittaa osoittaaksesi jonkin näistä todeksi.
Lisätietoja todisteista on myös hakuoppaan Tuenhakijan
perusoppaan luvussa 4.
Jos toimitat vaaditut todisteet muun tukihaun yhteydessä
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, ei todisteiden
toimittamista erikseen ELY‐keskukseen vaadita.
3.

Uuden luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen
antaminen, maksuhakemus ja sitoumuksen tiedot

Täytä lomakkeen 3‐kohta täytetään hakiessasi uutta si‐
toumusta. Sen sijaan täytä kohta 4 muokatessasi aiempaa
sitoumusta tilatyypin tai eläinlajien osalta tai hakiessasi
lisäalojen liittämistä vanhaan sitoumukseen tai antaessasi
lisäalojen perusteella uuden sitoumuksen.
Rastittamalla kohdan sitoudut noudattamaan luo‐
musitoumuksen ehtoja sitoumuskauden ajan (1.5.2016–
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30.4.2021). Samalla haet luomukorvauksen maksamista
vuonna 2016.
A. Valitse annatko luonnonmukaisen tuotannon sitoumuk‐
sen koko tilastasi vai pelkästään niistä lohkoista, joilla
viljelet avomaan vihanneksia sitoumuskauden aikana.
Ilmoita noudatatko myyntikasvivaatimusta tai ilmoita
minkä perusteen nojalla et tuota myyntikasveja.
B. Rastita kohta, jos annat sitoumuksen sekä kasvinviljelys‐
tä että kotieläintuotannosta.
Ilmoita myös minkä tilasi eläinryhmän tuotanto on luon‐
nonmukaista. Ilmoita siipikarjasta myös eläinlaji tai ‐lajit.
C. Ilmoita siirrätkö kaikki tilasi lohkot luomutuotantoon
ensimmäisenä vuonna vai kahden ensimmäisen sitoumus‐
vuoden aikana. Jos kaikki lohkot ovat jo luomutuotannos‐
sa, rastita vastaava kohta. Siirtymävaiheet ilmoitetaan
vuoden 2016 tukihakemuksen kasvulohkotiedoissa.
Voit siirtää lohkot luomutuotantoon kahden ensimmäisen
sitoumusvuoden aikana. Mahdollisuus on sama sekä kas‐
vinviljelyn että kotieläintilan sitoumuksessa.
Huom! Korvaus maksetaan kasvulohkotiedoissa ilmoitet‐
tujen luomun siirtymävaiheiden perusteella. Korvaus mak‐
setaan siitä lähtien, kun lohko siirretään 1. vuoden siirty‐
mävaiheeseen. Lue ohje siirtymävaiheiden ilmoittamisesta
huolellisesti täyttäessäsi kasvulohkotietoja. Ohjeistus löy‐
tyy hakuoppaasta Luonnonmukaisen tuotannon korvauk‐
sen luvusta.
Vapautus viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukai‐
sen tuotannon perusteella koskee vain lohkoja, joiden
ilmoitetaan olevan luonnonmukaisessa tuotannossa tai
siirtymävaiheessa.
4.

Aiemmin annetun luonnonmukaisen tuotannon
sitoumuksen muuttaminen

Täytä kohta, jos haluat hakea lisäalaa luomusitoumuksee‐
si, muuttaa sitoumuksen tilatyyppiä tai vaihtaa sitoumuk‐
selle valittuja eläinlajeja. Uutta sitoumusta haetaan täyt‐
tämällä kohdan 3 tiedot.
A. Rastita kohta, jos haet lohkojen liittämistä luo‐
musitoumukselle. Valitse myös hyväksytkö uuden si‐
toumuksen antamisen. Huomaa, että aiempaan luo‐
musitoumukseen voidaan liittää enintään 5 hehtaaria
aiemmin luomusitoumukselle kuulumattomia lohkoja. Jos
sitoumuksen pinta‐ala on ennen liittämistä alle 5 hehtaa‐
ria, lohkoja voidaan liittää enintään 1 hehtaari.
Jos hyväksyt uuden sitoumuksen antamisen, voidaan kor‐
vauskelpoisia ja sellaisiksi hyväksyttäviä lohkoja liittää
sitoumukselle rajoituksetta.
Vuonna 2015 luomusitoumuksella (kenen tahansa si‐
toumuksella) olleita lohkoja voidaan vanhaan sitoumuk‐
seen liittää rajoituksetta.
B. Valitse miten haluat muuttaa sitoumuksesi tilatyyppiä.

Jos muutat kasvitilan sitoumuksen kotieläintilan sitoumuk‐
seksi, ilmoita C‐kohdassa, minkä eläinlajin osalta sitoudut
noudattamaan luonnonmukaisen kotieläintuotannon
vaatimuksia. Ilmoittaudu luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään 2.5.2016 mennessä.
Jos muutat sitoumuksesi kotieläintilan sitoumuksesta
kasvitilan sitoumukseksi, täytä myös lisätieto myyntikasvi‐
vaatimuksen noudattamisesta.
C. Ilmoita kohdassa minkä eläinlajin haluat lisätä si‐
toumukselle. Ilmoita siipikarjasta myös eläinlaji tai ‐lajit.
Uusi eläinlaji on ilmoitettava luonnonmukaisen tuotan‐
non valvontajärjestelmään 2.5.2016 mennessä, jotta
eläinlaji voidaan huomioida luomun eläintiheyden lasken‐
nassa vuonna 2016!
Ilmoita myös, jos haluat luopua jostakin eläinlajista luon‐
nonmukaisesta kotieläintuotannossa. Luopuessasi eläin‐
lajista, sitä ei lasketa kotieläintuotannon eläintiheyteen
vuonna 2016.
5.

Sitoumus ja allekirjoitus

Allekirjoittamalla hakemuksen vakuutat antamasi tiedot
oikeiksi ja sitoudut noudattamaan luonnonmukaisen tuo‐
tannon ehtoja valitsemasi tilatyypin edellyttämällä tavalla.
Jos et ennestään kuulu luonnonmukaisen tuotannon val‐
vontajärjestelmään, palauta myös hakemus siihen liittymi‐
sestä.
LIITTEET
Toimita hakemuksen liitteenä todistus luonnonmukaisen
tuotannon koulutuksen suorittamisesta.
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Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos haet kasvitilan si‐
toumusta ja sinulla on ollut ohjelmakaudella 2007–2013
erityistukisopimus luonnonmukaisesta tuotannosta.
Vastaavasti koulutustodistusta ei tarvitse toimittaa, jos
sinulla on ollut erityistukisopimus luonnonmukaisesta
kotieläintuotannosta ja haet kotieläintilan luomusitoumus‐
ta.
Hakemus valvontajärjestelmään tulee toimittaa, jos et
vielä kuulu luomuvalvontajärjestelmään.
Toimita hakemuksen liitteenä yhteistyösopimus rehuntuo‐
tannosta, jos sellainen on tehty kotieläinsitoumuksen
antaneen tilan kanssa. Yhteistyösopimusta ei tarvitse toi‐
mittaa uudelleen, jos se on palautettu ELY‐keskukseen jo
aiemmin ja kyseinen sopimus on voimassa koko sitoumus‐
kauden ajan (2016‐2021).
Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista
Ilmoita liitteellä lohkot, joita haet sitoumukseen. Muista
ilmoittaa myös lohkot, joille haet korvauskelpoisuutta
vuonna 2016. Jos haet korvauskelpoisten lohkojen jättä‐
mistä sitoumuksen ulkopuolelle, ilmoita perustelut lomak‐
keella.
Liitteen voi korvata myös jäljennöksellä esitäytettyjen
tietojen yhteenvetotulosteesta. Yliviivaa tulosteesta ne
korvauskelpoiset lohkot, joita et halua sitoumukseen ha‐
kea, ja kirjaa perustelut tulosteelle tai erilliselle liitteelle.
Allekirjoita myös kyseinen liite.
Avomaan vihannesviljelyn perusteella annettavissa si‐
toumuksissa perustelut eivät ole tarpeen.

