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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, 6, 8, 24 ja 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 5, 6 ja 25 § asetuksessa
95/2020 ja 24 § asetuksissa 709/2015 ja 95/2020, seuraavasti:

5 §

Peltoalan lisääminen luomusitoumukseen

Luomusitoumukseen saadaan toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä, kuudentena,
seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna lisätä valtion talousarvion määrärahati-
lanne huomioon ottaen ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä
tarkoitettuja korvauskelpoisia aloja enintään viisi hehtaaria. Jos luomusitoumuksen koh-
teena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaa-
ri.

Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, viljelijä saa antaa uuden luomusitoumuk-
sen vuosina 2016–2022 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, kuudentena,
seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna lisätä 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen ympäristökorvauksesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 5 §:n 1–4 momentissa tarkoitettuja korvauskelvottomia aloja.

8 §

Korvauskelpoisuuden vaihtaminen

Viljelijä voi vaihtaa korvauskelpoisuuden 4 ja 6 §:ssä tarkoitetun korvauskelpoisen
alan ja korvauskelvottoman luonnonmukaiseen tuotantoon siirrettävissä olevan alan välil-
lä. Edellytyksenä on, että korvauskelpoisuus vaihdetaan pois koko peruslohkolta. Perus-
lohko voidaan vaihdon yhteydessä jakaa. Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihdet-
tava ala on tilakohtaisesti alle 0,2 hehtaaria.
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Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihto johtaa korvauskelpoisen alan kasvami-
seen. Korvauskelpoisuuden saa vaihtaa vain pysyvästi. Korvauskelpoisuutta saa vaihtaa
vain viljelijän omistuksessa olevien alojen välillä.

Korvauskelpoisuuden vaihtamisen hakumenettelyyn sovelletaan maatalouden tukien
toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 3 lukua.

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. Jos maatila on antanut luomusitoumuksen vain avo-
maan vihannesviljelystä, luonnonmukaisen tuotannon korvaus maksetaan vuosittain vil-
jeltävän kasvin perusteella. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta:

1) peltoalasta, joka on viljelemätöntä tai tilapäisesti viljelemätöntä;
2) peltoalasta, jolla viljellään ruokohelpeä energiantuotantotarkoitukseen;
3) metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta, puuvartisten energiakasvien alasta ja

muun hampun kuin Euroopan unionin kokonaan rahoittamaan perustukeen oikeuttavan
hampun alasta.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus saadaan maksaa ensimmäisenä sitoumusvuonna
vasta sen jälkeen, kun viljelijän maatilalla tehty tuotantotarkastus on hyväksytty. Korvaus
maksetaan aloista, jotka on jo siirretty luonnonmukaiseen tuotantoon.

Jos kasvulohkolla on talvehtimistuhoja, luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan
maksaa edellyttäen, että viljellyn peltolohkon hoito täyttää täydentävien ehtojen hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt
vaatimukset ja että pääosalla lohkon pinta-alasta on korjuu- ja markkinakelpoisen sadon
tuottava kasvusto. Ellei pääosalla lohkoa ole talvehtimistuhojen vuoksi mahdollista tuot-
taa korjuu- ja markkinakelpoista satoa, lohkosta ei voida maksaa korvausta, ellei talvehti-
mistuhoaluetta kylvetä keväällä uudelleen.

Viljelijälle, joka on valinnut ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
14 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, voidaan maksaa korvausta vain sellaisis-
ta orgaanisista lannoitevalmisteista, jotka ovat luonnonmukaisessa tuotannossa sallittuja.
Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta sellaisesta peltoalasta, jolle viljelijä on
valinnut mainitun pykälän 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun lohkokohtaisen toimenpi-
teen tai jota koskee luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina
2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n 1, 2, 8 tai 13 kohdassa tai luonnon-
haittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(644/2000) 22 §:ssä tarkoitettu maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus. Luonnon-
mukaisen tuotannon korvausta ei makseta myöskään viljelijän tekemään ympäristökorva-
uksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen
sisältyvästä peltoalasta.

Kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen antaneelle viljelijälle maksetaan vuo-
sittain 23 §:n mukaisesti luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta kasvintuotan-
nosta maksettavan korvauksen lisäksi, jos eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksis-
ta annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu eläintiheysvaatimus täyttyy maatilalla. Jos
eläintiheysvaatimus ei sitoumusvuonna täyty tai tuotantosuunta muutetaan eläintuotan-
nosta kasvinviljelytuotantoon, korvausta maksetaan vain kasvintuotannosta. Luonnonmu-
kaisen kotieläintuotannon korvausta ei makseta lohkosta avomaan vihannestuotannosta
maksettavan korvauksen lisäksi.

Pienin korvauskelpoinen kasvulohko, josta maksetaan luonnonmukaisen tuotannon
korvausta, on 0,05 hehtaaria.
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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 tämän asetuksen 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 tämän ase-
tuksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa uuden sitoumuksen, edellä mainittu
määräaika 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.

Jos luomusitoumusta ei voida jatkaa 1 momentissa tarkoitetusta syystä ja viljelijä antaa
uuden luomusitoumuksen, eläimet on siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maati-
lalla on viljeltävä myyntikasveja 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla ensimmäisestä sitoumus-
vuodesta lähtien.

————
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 22.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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