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Perusmalli

• Metsänomistaja voi halutessaan liittää itse metsänsä osaksi 
luomukeruualuetta

• Kun metsänomistaja liittää itse metsätilansa luomukeruualueeseen, 
hän liittyy luomuvalvontajärjestelmään ja näin hän pystyy 
hyödyntämään kaikkia metsänsä antimia

• Metsänomistaja voi esimerkiksi tehdä sopimukset kuusenkerkkien 
keräämisestä tai mahlanvalutuksesta metsistään luomuna



Lyhyesti

• Alueen omistaja tai haltija liittää alueen luomuvalvontaan ja sitoutuu 
noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja

• Kulut ja luomutodistus omistajalle tai haltijalle

• Voi myydä luomuna kaikkia kerättäviä tuotteita



Luomuprosessi ELY-
keskuksen kautta



1. Metsänomistaja ilmoittautuu ELY-keskuksen 
luomuvalvontaan

• Toiminta tulee kuvata luomusuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa

• Ilmoituksen vastaanotto ja käsittelymaksut 22-44 euroa

• Rekisteröintimaksu 111 euroa

• Vuosittaisia maksuja:

– Perusmaksu 300 euroa

– Vähäriskisen toimijan perusmaksu 160 euroa

• Tuntihinta 144 euroa

• Lisätietoja: https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet#node-
691

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet#node-691


2. Keruutuotannon luomusuunnitelman sisältö 
1/3:

• Ensimmäisenä täytetään Luomuvalvontalomake 1

• Keruualueiden kartat ja niiden sijainti (selkeä kartta 1:10 000) 
Luonnonvaraisten kasvien keruualueet lomake 1c

– Kerättävät kasvilajit ja niiden osat

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ilmoitus-valvontaan-liittamiseksi_19_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ilmoitus-valvontaan_keruu_19_fi.pdf


2. Keruutuotannon luomusuunnitelman sisältö 
2/3:

• Selvitys metsätilan hoitotoimenpiteistä viimeisen 3 vuoden ajalta

– Voi hankkia todistuksen metsätoimijalta, jonka kanssa on 
asiakkuus, että ei ole käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia

– Jos ei ole asiakkuutta metsätoimijan kanssa, pitää toimittaa jokin 
muu dokumentti, joka todistaa ettei ole käytetty kiellettyjä 
tuotantopanoksia 



2. Keruutuotannon luomusuunnitelman sisältö 
3/3:

• Lisäksi tehdään luomusuunnitelma (vapaamuotoinen tai Ruokaviraston 
sivuilta kohdasta luomusuunnitelma kasvintuotanto)

• Luomusuunnitelman tulee sisältää:

– Ajantasaiset hoitosuunnitelmat (Metsäsuunnitelma)

– Lajien säilymisen turvaamisen kuvaus keruualueella

– Jokaiselle kerättävälle kasvilajille tai sen osalle on ilmoitettava 
keruuaika 

– Kerättävät kasvilajit ja niiden osat

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/


Kartta-aineiston luovutus

• Jos perusmallin toimija aikoo luovuttaa kartta-aineiston 
luomukeruuta varten toiselle yritykselle, tulee toimijan 
kuvata tämä luomusuunnitelmassaan 
– Kuvattava tieto on tiedossa olevien keruutuotteiden ostotoimintaa 

järjestävien yritysten, joille alueen kartta-aineisto luovutetaan, tulee 
luomusuunnitelmaan kirjata yrityksen nimi ja yhteystieto

– Esimerkki: 

• Kunta liittyy perusmallilla kunnan metsien osalta 
luomuvalvontaan ainoana toiminta-ajatuksenaan luovuttaa 
kartta-aineistoa kunnan yrityksille luomualueen tuotteiden 
hyödyntämiseksi



Siirtymävaiheen lyhennys 1/2

• Siirtymävaihetta on mahdollista lyhentää, jos alue on täyttänyt 
edeltävät kolme vuotta luomutuotannon ehdot, eli aiotulla 
luomukeruualueella ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty 
luomukeruutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia (lannoitteet ja 
kasvinsuojeluaineet)
– Lyhennystä varten tarvitaan asiakirjanäyttöä keruualueen luomukelpoisuudesta 

vähintään kolmen aikaisemman vuoden ajalta, esimerkiksi mahdolliset 
muistiinpanot ja tositteet toimenpiteistä ja metsäsuunnitelma



Siirtymävaiheen lyhennys 2/2

• Siirtymävaiheen lyhennyksen hyväksyminen edellyttää aina mahdollisten 
jäämäriskien huomiointia ja tarvittaessa näytteenottoa alueella ennen alueen 
hyväksymistä eli käytännössä siirtymäajan lyhentämisen hyväksyminen edellyttää 
tarkastuskäyntiä toimijan luona ennen luomukeruutoiminnan aloittamista alueella

– Hakemusprosessi kannattaa siis aloittaa hyvissä ajoin ennen kerättävien 
tuotteiden satokautta, vaikka jäämiin liittyviä riskejä keruualueella ei olisi 
tiedossa

• Keruualueen siirtymävaiheen lyhentämistä eli aiemman ajanjakson takautuvaa 
hyväksymistä on haettava ELY-keskukselta

• Siirtymäajan lyhentämistä koskevan hakemuksen käsittely on maksullista. Tiedot 
maksuperusteista on saatavissa Ruokaviraston hinnastosta 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/hinnasto/

• Luomuvalvontalomake 9d siirtymävaiheen lyhentäminen

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/hinnasto/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/2022-hakemus-9-d_siirtymav.lyh.doc


HUOM!

• Jos koko metsätilaa ei liitetä luomukeruualueeseen, tulee huomioida 
rinnakkaisviljelyn vaatimukset (jos metsätilalta kerätään ja myydään 
myös ei luomutuotteita) 



3. Vuosisuunnitelman sisältö 1/2

• Vuosisuunnitelma tulee tehdä joka vuosi luomuvalvontalomake 13

– Ilmoitus jätetään sen alueen ELY- keskukseen, jonka alueella 
pääosa keruualueesta sijaitsee:

• Keruualueiden omistajat viikkoa (1 vko) ennen keruun aloittamista, 
kuitenkin viimeistään 15.6.

• Muutokset luomusuunnitelmassa kirjataan vuosisuunnitelmaan

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/muut-ilmoitukset-luomuvalvojalle/ilmoitus-luomukeruualue-vuosisuun._fi.pdf


3. Vuosisuunnitelman sisältö 2/2

• Vuosisuunnitelman tehtävänä on kertoa, mitä kyseisenä 
tuotantovuotena on tarkoitus tehdä, eli milloin keruuta toteutetaan ja 
mitä lajeja kerätään

• Jos karttatietoa luovutetaan muille toimijoille luomukeruuta varten, 
tulee pitää kirjaa näistä muista toimijoista, jotka mahdollisesti aikovat 
hyödyntää luomukeruualuetta



Mihin lomakkeet toimitetaan?

• Lomakkeet tulee toimittaa sen alueen ELY-keskuksen kirjaamoon, 
jonka alueella pääosa keruualueista sijaitsee 

– allekirjoitettuina (skannattuna sähköisesti tai tulostettuna postilla) 

• Tarvittaessa ota yhteyttä alueesi ELY-keskuksen luomuasiantuntijaan
(kirjoita kenttään luomuvalvonta ja hae). ELY-keskuksen 
luomuasiantutijalta saa lisäohjeistusta, miten toimitaan

https://asiantuntijahaku.ahtp.fi/


Lisätietoja:

• Lue lisää Ruokaviraston sivuilta

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/


Kiitos mielenkiinnosta!

Luomua metsäluonnosta

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lume

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lume

