
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2023-2027 koulutus, 28.9.2022 (Teams)- 

 Kysymykset ja vastaukset: 

1. Aktiiviviljelijän määritelmän korjaus:  

Tukia voivat saada ensi vuodesta alkaen vain hakijat, jotka täyttävät jommankumman aktiiviviljelijän ehdon: 

• Päätoimialasi on maatalous ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottaja.  

• Tilasi on saanut edellisenä vuonna EU:n suoria tukia enintään 5 000 euroa. 

Päätoimiala ja arvonlisäverovelvollisuus tarkastellaan tukihaun yhteydessä Y-tunnuksesi perusteella. 

2. Täyttääkö ennen tuleentumista korjattava palkovilja myyntikasvivaatimuksen? Täyttääkö 

tuoreherne tämän? 

Luomun Vna luonnoksen mukaan ennen tuleentumista korjattavia viljoja eikä palkoviljoja ja niiden 
seoskasvustoja ei lueta myyntikasveiksi.  

Tarhaherneen korjuu tuoreena pakkaseen, palkoina myyntiin, jne., kuuluu viljelytapaan, ja täyttää 
myyntikasvivaatimuksen. 

3. Onko mietitty luomuvalvonnan ja luomusitoumuksen yhteensovittamisesta 
palkokasvivaatimuksen / myyntikasvivaatimuksen osalta?  

Luomuvalvonnan edellyttämä palkokasvivaatimus koskee luomuvalvonnan viljelykiertovaatimusta. 
Myyntikasvivaatimus on puolestaan luomun sitoumusehto.  

4. Vuosittainen 30 %:n vaatimus myyntikasveista hankaloittaa pienten tilojen viljelyä. Onko 
tarkoitus saada pienet tilat pois luomusta? 

Pieniä tiloja ei ole tarkoitus saada pois luomusta. Jos myyntikasvien tuottaminen jollain tilalla koetaan 
haastavaksi, vaihtoehtona on myös tehdä rehuntuotantosopimus luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan 
kanssa.  

Tarkoitus on saada mahdollisimman paljon luomutuotteita markkinoille.  

5. Tavoitteena on edistää luomutuotantoon siirtymistä. Miksi siirtymävaihetukea ei otettu 
käyttöön? 

Luomulle on käytettävissä tietty rahasumma. Siirtymävaiheen korotettu korvaus olisi ylläpitovaiheesta tai 

kokonaisalan tavoitteesta pois. Katsoimme, että luomu ei kykene siirtymävaiheen jälkeen toimimaan 

markkinaehtoisesti, joten ylläpitovaiheen alempi korvaus ei ollut hyvä vaihtoehto.  

6. Jos myyntikasvivaatimus on kasvitilalla joka vuosi 30 % ja siirtymävaihealoja ei lasketa, miten se 
täytetään, kun aloittaa uutena luomuviljelyn? 

Myyntikasvivaatimus koskee vain siirtymävaiheen ohittaneita lohkoja, eli sitä mukaa kun siirtymävaihe on 
ohitettu, tulee tuottaa myyntikasveja. Myyntikasveja on siis viljeltävä sitoumusvuoden aikana yhteensä 
keskimäärin vähintään 30 % siirtymäkauden jo ohittaneesta sitoumusalasta. 

7. Esimerkissä on varmaan virhe. Laskuesimerkki pitäisi varmaan olla 40 ey/ 0,5ey/ha = 80 ha.  



Korjattu diasarjalle, kiitos huomiosta. 

 

8. Mitä tapahtuu voimassa oleville sitoumuksille ensi vuonna (esim. voimassa 2022-2026)? 
Onko mahdollista luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintä vuonna 2023?  

Ensi vuonna on haettavissa uudet viisi vuotiset luomusitoumukset. 

Viljelijä voi mukauttaa voimassa olevan sitoumuksensa eli pitää vanhan sitoumuksen voimassa alkuperäisen 
sitoumuskauden loppuun saakka, ja noudattaa uuden ohjelmakauden sitoumusehtoja, lainsäädäntöä ja 
vähimmäisvaatimuksia. 

Viljelijä voi halutessaan luopua voimassa olevasta sitoumuksesta ilman takaisinperintää, jos ei halua 
mukauttaa voimassa olevaa sitoumusta.  

Tämä tullaan ohjeistamaan erikseen. 

9. Miten minimialavaatimukset vaikuttavat tilan osan sitoumukseen? 

Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä vuosittain vähintään 1 hehtaarin alalla avomaan 

vihanneksia. Sallitut avomaan vihannekset on lueteltu erikseen luomun Vna:lla liitteessä 1. 

Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voidaan maksaa vain tilan osittaisen sitoumuksen perusteella, jos 

viljelijä ilmoittaa vuosittain tukihakemuksessa avomaan vihanneksia olevan viljelyssä vähintään 1 hehtaaria 

Jos hakija ilmoittaa avomaavihanneksia jonakin vuonna alle 1 hehtaaria, korvausta ei makseta sinä vuonna, 

mutta sitoumus pysyy voimassa, jos luomusitoumuksen vähimmäisalan vaatimus (5 hehtaaria tai 1 ha 

puutarhakasveja) täyttyy. Mikäli sitoumusalan vähimmäisala ei täyty niin sitoumus joko raukeaa tai 

päättyy aiheuttaen perinnän, kuten nykyisellä ohjelmakaudella. 

 

10. Myyntikasveja on tuotettava vuosittain. Koskee myös luomukotieläintiloja, joilla pinta-ala suuri 

suhteessa eläinmäärään. Onko määritelty, milloin pinta-ala on liian suuri? 

Tämän laskenta vielä tarkentuu myöhemmin, mutta dialla 19 oli tästä tarkemmin: 1.tilalla on 

luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja tilan sitoumusalasta käytetään vähintään 50 % oman 

karjan rehun tuotantoon. 

 

11. Koulutus oli suunnattu Elyn käsittelijöille ja maksajille(kunnat). > Siirtyykö 

luomukorvauksien maksu kunnille? 

Luomusitoumuksen ja -korvauksen hallinnointi säilyy edelleen Ely-keskuksissa. 


