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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) 6 §, 24 §:n 1 momentti ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 1 mo-
mentti asetuksessa 709/2015 ja liite 2 asetuksessa 131/2016, seuraavasti:

6 §

Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus

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

24 §

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksaminen

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan maksaa luomusitoumukseen sisältyvistä
korvauskelpoisista aloista, jotka on ilmoitettu kyseisenä vuonna tukihakemuksella Ruoka-
viraston määräämällä tavalla ja jotka ovat viljelijän hallinnassa kyseisenä vuonna viimeis-
tään 17 päivänä kesäkuuta. Peltoalasta, jolla viljellään ruokohelpeä energiantuotantotar-
koitukseen, ei makseta luonnonmukaisen tuotannon korvausta. Jos maatila on antanut luo-
musitoumuksen vain avomaan vihannesviljelystä, luonnonmukaisen tuotannon korvaus
maksetaan vuosittain viljeltävän kasvin perusteella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2019.
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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, valkuaiskasvien ja öljykasvien seoskasvusto,
valkuaiskasvien ja viljojen seoskasvusto, härkäpapu, soijapapu, sinilupiini, ruokaperuna,
ruokateollisuusperuna, tärkkelysperuna, varhaisperuna, siemenperuna, sokerijuurikas, tu-
pakka, kuitunokkonen, ruistankio (Camelina, kitupellava), kevätrypsi, syysrypsi, kevät-
rapsi, syysrapsi, auringonkukka, öljykasvien seoskasvusto, humala, kuituhamppu, öljy-
hamppu, öljypellava, kuitupellava, siemenmausteet ja lääkekasvit, ratamo, kumina, sinap-
pi, lääkepaju, ahdekaunokki (energiantuotantoon), tarhaherne, pensaspapu, valko- eli ke-
räkaali, kiinankaali, kukkakaali, porkkana, lanttu, nauris, retiisi, mukulaselleri, palster-
nakka, sipulin pikkuistukkaat, purjo, avomaankurkku, kurpitsa, pinaatti, salaatti (Lactuca-
suku), raparperi, punajuurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (sisältää punasipulin ja jättisipu-
lin), punakaali, savoijinkaali (kurttukaali), ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri,
kesäkurpitsa, salaattisikuri (Cichorium-suku), salaattifenkoli, lehtikaali, tilli, persilja, val-
kosipuli, meloni, lamopinaatti, piparjuuri, maa-artisokka, lehtimangoldi, latva-artisokka,
korianteri, muut vihannekset, parsa, omena, pihlaja (marjantuotantoon), päärynä, muut
hedelmät, luumu, tyrni, kirsikka, viinirypäle, mustaherukka, punaherukka, valkoherukka,
karviainen, vadelma ja mesivadelma, mansikka, mesimarja, pensasmustikka, marja-aro-
nia, saskatoon (marjatuomipihlaja), muut marjakasvit, koristekasvit (alle tai yli 5 vuotta),
leikkovihreä ja leikkohavu (alle tai yli 5 vuotta), taimitarhat (alle tai yli 5 vuotta, marja-,
hedelmä- ja koristekasvit), yrttikasvit (alle tai yli 5 vuotta), aitohunajakukka, linssi ja hu-
najantuotantoon tarkoitettu kasvusto. Valvottu tuotanto seuraavilla siemenkasveilla: apila,
Englannin raiheinä, italianraiheinän, ruokonata, timotei, nurminata.
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