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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) 18 ja 22 § sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

18 §

Ilmoittautuminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Viljelijän on tehtävä hakemus luomuasetuksen 27 artiklassa tarkoitettuun valvontajär-
jestelmään liittymisestä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta luomusitoumuksen hakuvuon-
na. Ensimmäinen valvontajärjestelmän mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tekemä tuotantotarkastuskäynti tulee olla tehtynä ensimmäisenä sitoumusvuonna
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta. Viljelijän on kuuluttava valvontajärjestelmään koko si-
toumuskauden ajan.

Viljelijän on kuuluttava valvontajärjestelmään peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon
osalta. Kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen tekemisen edellytyksenä on lisäk-
si, että viljelijä on hyväksytty valvontajärjestelmään sen eläinlajin osalta, jota sitoumus
koskee. Tuotantosuunnan vaihtamisesta on tehtävä ilmoitus valvontajärjestelmään.

22 §

Eläinmäärän laskeminen

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 3 momentissa tar-
koitettua eläinyksikkömäärää laskettaessa otetaan huomioon maatilan keskimääräinen
eläinmäärä korvauksen perusteena olevan kalenterivuoden aikana eläinyksiköistä eräissä
maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 4, 5 ja 5 a §:n mukaises-
ti. Jos eläinlaji vaihtuu, eläinyksikkömäärää laskettaessa eläinmäärä otetaan huomioon
kyseistä eläinlajia koskevaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liitty-
mistä seuraavan kalenterivuoden alusta tai jos sitoumusvuosi alkaa ennen edellä mainittua
ajankohtaa, sitoumusvuoden alusta kyseisen kalenterivuoden loppuun. Laskennan perus-
teena olevaa eläinlajia voidaan muuttaa vain sitoumus- tai kalenterivuoden alusta. Viljeli-
jän esittämän selvityksen perusteella keskiarvoa laskettaessa voidaan jättää ottamatta huo-
mioon tuotantotavan edellyttämä taikka kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajen-
nuksesta tai tuotantosuunnan muuttamisesta taikka ylivoimaisesta esteestä aiheutuva ly-
hytaikaisen tuotantotauon aikainen eläinyksikkömäärä.
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Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet voidaan lukea vain yhden sellaisen maatilan hy-
väksi, joka on kokonaan perheyrityksen jäsenten hallinnassa luonnonhaittakorvauksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 10 §:n mukaisesti.

————
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 1

Avomaanvihannekset

Tarhaherne, pensaspapu, valko- eli keräkaali, kiinankaali, kukkakaali, porkkana, lanttu,
nauris, mukulaselleri, palsternakka, sipulin pikkuistukkaat, purjo, avomaankurkku, kur-
pitsa, pinaatti, pehmeä keräsalaatti, raparperi, punajuurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (si-
sältää punasipulin ja jättisipulin), punakaali, savoijinkaali (kurttukaali), ruusukaali, parsa-
kaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesäkurpitsa, rapeakeräsalaatti, tilli, persilja, valkosipuli,
meloni, lamopinaatti, muut vihannekset, parsa, yrttikasvit (alle tai yli 5 vuotta), salaatti.
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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, valkuaiskasvien ja öljykasvien seoskasvusto,
valkuaiskasvien ja viljojen seoskasvusto, härkäpapu, soijapapu, ruokaperuna, ruokateolli-
suusperuna, tärkkelysperuna, varhaisperuna, siemenperuna, sokerijuurikas, tupakka, kui-
tunokkonen, ruistankio (Camelina, kitupellava), kevätrypsi, syysrypsi, kevätrapsi, syys-
rapsi, auringonkukka, öljykasvien seoskasvusto, humala, kuituhamppu, öljyhamppu, öljy-
pellava, kuitupellava, siemenmausteet ja lääkekasvit, ratamo, kumina, sinappi, lääkepaju,
ahdekaunokki (energiantuotantoon), tarhaherne, pensaspapu, valko- eli keräkaali, kiinan-
kaali, kukkakaali, porkkana, lanttu, nauris, mukulaselleri, palsternakka, sipulin pikkuis-
tukkaat, purjo, avomaankurkku, kurpitsa, pinaatti, pehmeä keräsalaatti, raparperi, puna-
juurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (sisältää punasipulin ja jättisipulin), punakaali, savoi-
jinkaali (kurttukaali), ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesäkurpitsa, rapea-
keräsalaatti, tilli, persilja, valkosipuli, meloni, lamopinaatti, muut vihannekset, parsa,
omena, pihlaja (marjantuotantoon), päärynä, muut hedelmät, luumu, tyrni, kirsikka, viini-
rypäle, mustaherukka, punaherukka, valkoherukka, karviainen, vadelma ja mesivadelma,
mansikka, mesimarja, pensasmustikka, marja-aronia, 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. Valvottu tuotanto seuraavilla siemenkas-
veilla: apila, Englannin raiheinä, italianraiheinän, ruokonata, timotei, nurminata.
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