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Valtioneuvoston asetus
luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (237/2015) 5 ja 6 §, 24 §:n 1 momentti, 25 § ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat 6 §,
24 §:n 1 momentti ja liite 2 asetuksessa 452/2019, seuraavasti:

5 §

Peltoalan lisääminen luomusitoumukseen

Luomusitoumukseen saadaan toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudente-
na sitoumusvuonna lisätä valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen ympä-
ristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja korvauskelpoi-
sia aloja enintään viisi hehtaaria. Jos luomusitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle
viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, viljelijä saa antaa uuden luomusitoumuk-
sen vuosina 2016–2020 vuosittaisen tukihaun yhteydessä valtion talousarvion määräraho-
jen rajoissa. Jos uutta sitoumusta ei anneta, peltoaloja on viljeltävä sitoumuksen ehtojen
mukaisesti ilman korvausta.

6 §

Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus

Luomusitoumukseen saadaan toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuuden-
tena sitoumusvuonna lisätä 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion talousarvion määräraha-
tilanne huomioon ottaen ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
5 §:n 1–4 momentissa tarkoitettuja korvauskelvottomia aloja.

24 §

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksaminen

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan maksaa niistä luomusitoumukseen sisäl-
tyvistä korvauskelpoisista aloista, jotka on ilmoitettu kyseisenä vuonna tukihakemuksella
Ruokaviraston määräämällä tavalla ja jotka ovat viljelijän hallinnassa kyseisenä vuonna
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta. Peltoalasta, jolla viljellään ruokohelpeä energiantuo-
tantotarkoitukseen, ei kuitenkaan makseta luonnonmukaisen tuotannon korvausta. Jos
maatila on antanut luomusitoumuksen vain avomaan vihannesviljelystä, luonnonmukai-
sen tuotannon korvaus maksetaan vuosittain viljeltävän kasvin perusteella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487 
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1
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25 §

Luomusitoumuksen jatkaminen

Jos maatilalla on tavanomaista kotieläintuotantoa, luomusitoumusta ei voida jatkaa
eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla, jos eläimiä ei siirretä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maatilalla ei viljellä
myyntikasveja edellä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kotieläintuotantoa koskevaa luomusitoumusta voidaan jatkaa eräistä ohjelmaperustei-
sista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos maatila
tuottaa viimeistään viimeisenä sitoumusvuonna luonnonmukaisia kotieläintuotteita tai
eläviä luonnonmukaisesti kasvatettuja kotieläimiä myyntiin. Jos viljelijä tekee edellä
5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa uuden sitoumuksen, edellä mainittu määrä-
aika määräytyy aikaisemman sitoumuksen perusteella.

Jos viljelijä alkaa luomusitoumuksen päättymisen jälkeen viljellä maatilaansa muutoin
kuin luonnonmukaisesti, hän voi antaa uuden luomusitoumuksen aikaisintaan kahden
vuoden kuluttua sen kasvukauden alusta, jona maatilaa on alettu viljellä muutoin kuin
luonnonmukaisesti.

————
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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Liite 2
Myyntikasvit

Syysvehnä, syyskaura, kevätvehnä, durumvehnä, syysspelttivehnä, kevätspelttivehnä,
ruisvehnä, kevätruis, syysruis, rehuohra, mallasohra, syysohra, kaura, viljojen seoskas-
vusto, viljojen ja öljykasvien seoskasvusto, tattari, hirssi, kvinoa (kinua), maissi, sokeri-
maissi, muut viljat, ruokaherne, rehuherne, öljykasvien ja tässä liitteessä mainittujen val-
kuaiskasvien seoskasvusto, viljojen ja tässä liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seos-
kasvusto, härkäpapu, soijapapu, sinilupiini, ruokaperuna, ruokateollisuusperuna, tärkke-
lysperuna, varhaisperuna, siemenperuna, sokerijuurikas, tupakka, kuitunokkonen, ruis-
tankio (Camelina, kitupellava), kevätrypsi, syysrypsi, kevätrapsi, syysrapsi, auringon-
kukka, öljykasvien seoskasvusto, humala, kuituhamppu, öljyhamppu, öljypellava, kuitu-
pellava, siemenmausteet ja lääkekasvit, ratamo, kumina, sinappi, lääkepaju, ahdekau-
nokki (energiantuotantoon), tarhaherne, pensaspapu, valkokaali (keräkaali), kiinankaali,
kukkakaali, porkkana, lanttu, nauris, retiisi, mukulaselleri, palsternakka, sipulin pikkuis-
tukkaat, purjo, avomaankurkku, kurpitsa, pinaatti, salaatti (Lactuca-suku), raparperi, pu-
najuurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (sisältää punasipulin ja jättisipulin), punakaali, sa-
voijinkaali (kurttukaali), ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesäkurpitsa, sa-
laattisikuri (Cichorium-suku), salaattifenkoli, lehtikaali, tilli, persilja, valkosipuli, melo-
ni, lamopinaatti, piparjuuri, maa-artisokka, lehtimangoldi, latva-artisokka, korianteri,
muut vihannekset, parsa, omena, pihlaja (marjantuotantoon), päärynä, muut hedelmät,
luumu, tyrni, kirsikka, viinirypäle, mustaherukka, punaherukka, valkoherukka, karviai-
nen, vadelma ja mesivadelma, mansikka, mesimarja, pensasmustikka, marja-aronia, sas-
katoon (marjatuomipihlaja), muut marjakasvit, koristekasvit (alle tai yli 5 vuotta), leik-
kovihreä ja leikkohavu (alle tai yli 5 vuotta), taimitarhat (alle tai yli 5 vuotta, marja-, he-
delmä- ja koristekasvit), yrttikasvit (alle tai yli 5 vuotta), aitohunajakukka, linssi ja hu-
najantuotantoon tarkoitettu kasvusto. Valvottu tuotanto seuraavilla siemenkasveilla: api-
la, Englannin raiheinä, italianraiheinä, ruokonata, timotei, nurminata.
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