Uusi CAP luomun näkökulma
Susann Rännäri, toiminnanjohtaja

Asetukset ovat
lausunnoilla
• Luomukorvaus: 2.12.2022
• Ympäristökorvaus: 5.12.2022
• https://mmm.fi/lausunnolla

Luomukorvauksen
tavoitteet
• Luomukorvauksen tavoitteena on edistää esimerkiksi
• ilmastonmuutoksen hillitsemistä
• ilmastonmuutokseen sopeutumista
• kestävää energiaa
• kestävän kehityksen ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokkaan hoidon edistäminen
• luonnon monimuotoisuuden suojelemista
• ekosysteemipalveluja
• elinympäristöjen ja maisemien säilyttämistä
• luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa
• luonnonmukaiseen tuotantotapaan siirtymistä kansallisen luomuohjelman mukaisesti (tavoite 25 %
luonnonmukaisesti viljeltyä alaa vuonna 2030)

Luonnonmukaisen
tuotannon korvaus 2023
• Sitoumukset ovat viisivuotisia.
• Kolme erilaista sitoumustyyppiä
• Koko tilalle:

• kasvintuotannon sitoumus
• eläintuotannon sitoumus

• Osittainen luomusitoumus osalle tilan lohkoista
• avomaan vihannekset

• Sitoumuksen vähimmäisala
• 5 ha korvauskelpoista peltoa tai
• puutarhakasvien viljelyssä vähintään 1 ha korvauskelpoista peltoa.

Luonnonmukaisen
tuotannon korvaus 2023
• Peruskoulutusvaatimus
• 5 pv kasvitilat + 2 pv eläintilat
• Koulutus pitää olla suoritettu ennen sitoumuksen hakemista
• Jos hakijalla on ollut vuosina 2015-2022 luomusitoumus, peruskoulutusvaatimus täyttyy.

• Lisäksi hakijan on sitoumuskauden aikana
• suoritettava yhden päivän pituinen luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja,
sitoumusehtoja ja viljelyä koskeva koulutus
tai
• hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa.

Luonnonmukaisen
tuotannon korvaus 2023
• Luomuviljely on aloitettava sitoumuksen ensimmäisenä vuonna
• vähintään 5 hehtaarin korvauskelpoisella alalla tai
• puutarhakasvien viljelyssä ja avomaan vihannesten viljelyssä vähintään 1 hehtaarin
korvauskelpoisella peltoalalla.
• Toisena sitoumusvuonna kaikkien lohkojen on oltava luomutuotannossa.
• Lohkolla on noudatettava luonnonmukaisen tuotannon ehtoja sen sitoumusvuoden
kasvukauden alusta lähtien, jolloin lohko lisätään sitoumukselle.
• Pienin sitoumuksen kohteeksi hyväksyttävä peruslohko on 0,01 ha ja pienin
korvauskelpoinen kasvulohko, josta maksetaan on 0,05 ha

Sitoumukselle liitettävät
lohkot ja niiden vaatimukset
• Luomusitoumus on annettava kaikesta sitoumuksen antajan hallinnassa olevasta
korvauskelpoisesta alasta lukuun ottamatta sellaista pysyvää nurmea olevaa
alaa, joka ei ole maankäyttömuodoltaan peltoa
• Luomusitoumus voidaan antaa myös osittaisena sitoumuksena pelkästään
maatilan niistä korvauskelpoisista peruslohkoista, joilla on sitoumusvuoden
aikana viljelykierrossa avomaanvihanneksia vähintään yksi hehtaari. (uusi asia)
• Sallitut avomaan vihannekset on lueteltu Vna xxx liitteessä 1

Sitoumuksen ulkopuolelle
jätettävät lohkot
• Luomusitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää pellot, joilla
1) myyntikasvilistalla lueteltujen myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa
2) ei voida noudattaa viljelykiertoa tai
3) jotka poistetaan maatalouskäytöstä sitoumuskauden aikana.

• Sitoumuksen ulkopuolelle jätettyjä aloja on viljeltävä luomuasetuksen III luvussa
tarkoitettujen tuotantosääntöjen mukaisesti
• Vaatimus ei koske osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalan ulkopuolisia
lohkoja, jotka ovat tavanomaisessa tuotannossa

Myyntikasvivaatimus 1/2
• Myyntikasveja on viljeltävä sitoumusvuoden aikana yhteensä keskimäärin
vähintään 30 % siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta
• Myyntikasvivaatimuksen ei tarvitse täyttyä, jos
1. tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja tilan sitoumusalasta
käytetään vähintään 50 % oman karjan rehun tuotantoon.
2. tila on tehnyt yhteistyösopimuksen rehun tuotannosta luonnonmukaisen
kotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan kanssa.

• Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa on perusteltava vastaanottavan tilan rehun
tarve sopimukseen määritetylle rehumäärälle.

Myyntikasvivaatimus 2/2
• Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihanneksien perusteella tehtyä
osittaista sitoumusta (uusi asia)
• Avomaan vihannesten viljelyssä oleva ala kerryttää myyntikasvien määrää kaksinkertaisesti
• Esimerkki
• Tilalla on 10 hehtaaria luomusitoumus, joista 8 hehtaaria on nurmella 2 hehtaaria
avomaanvihanneksia. Myyntikasvivaatimus on 3 hehtaaria. Myyntikasvivaatimus täyttyy,
koska 2 ha x 2 = 4 ha

• Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia viljoja eikä palkoviljoja ja
niiden seoskasvustoja

Sitoumusalan
muuttaminen/lisääminen
• Hakija voi lisätä vuosittain sitoumukselle korvauskelpoista peltoalaa, jos
se on mahdollista valtion talousarvion määrärahatilanteen perusteella.
• Lisäalan perusteella ei jatkossa tehdä enää uusia sitoumuksia.
• Sitoumukselle voidaan liittää myös uusia lohkoja, jotka ovat olleet toisen
luomusitoumuksen tehneen viljelijän luomusitoumuksella edellisenä
vuonna.

Sitoumusalan
muuttaminen/poistaminen
• Luomusitoumuksesta voi poistua korvauskelpoista alaa, jos alan hallinta siirretään toiselle ja jos
luomusitoumukseen sisältyvä ala ei poistamisen jälkeen laske alle vähimmäisalan
• Sitoumus raukeaa ilman takaisinperintää, jos
• korvauskelpoinen ala tai eläinmäärä vähenee alle vähimmäismäärän koko tilan hallinnan siirron
yhteydessä

• Jos korvauskelpoinen ala vähenee alle vähimmäisalan muusta syystä, sitoumus lakkaa ja maksetut
korvauksen peritään takaisin.

• Hallinto voi muuttaa sitoumusalaa sitoumuskauden aikana
• valvonnan
• peltolohkorekisterin ajantasaistuksen ja
• korvauksen saajan hakemuksen perusteella

Koko sitoumuksen tai sen
osan siirto
• Koko sitoumuksen voi siirtää tai jakaa saman tilan osalliselle tai toisen tilan viljelijälle
• Siirron saaja voi jatkaa sitoumusta tai sen osan noudattamista jäljellä olevan
sitoumuskauden ajan
• Siirron saajan tulee täyttää korvauksen saajan edellytykset: aktiiviviljelijä,
ikävaatimus, luonnonmukaisen tuotannon koulutusvaatimus, luomuvalvontaan
kuuluminen
• Jos siirronsaaja ei jatka sitoumuksen noudattamista, sitoumus raukeaa ja
sitoumuksesta luopujalle ei seuraa takaisinperintää

Sitoumuksesta luopuminen
• Hakija voi luopua sitoumuksesta kesken sitoumuskauden ylivoimaisen esteen
tai poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteissa
• Näitä ovat esimerkiksi

• a) tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonkatastrofi tai ankara sääilmiö;
• b) tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa;
• c) eläinkulkutauti, kasvitaudin puhkeaminen tai kasvintuhoojan esiintyminen, joka
vahingoittaa tuensaajan koko karjaa tai osaa siitä tai viljelykasveja;
• d) koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut
ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä;
• e) tuensaajan kuolema;
• f) tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan

Osittainen tilan sitoumus,
avomaan vihannekset
• Sitoumus voidaan tehdä vain osalle tilan lohkoista. Sitoumusta ei tarvitse tehdä
kaikista tilan lohkoista.
• Osittainen luomusitoumus ei voi olla sitoumus, josta vain esimerkiksi
suojavyöhykelohkot on jätetty sitoumuksen ulkopuolelle.
• Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä

• vuosittain avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla.
• Muilla sitoumuksen kohteena olevilla peltolohkoilla voidaan viljellä avomaanvihannesten lisäksi
myös muita kasveja, jos tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti
siten, ettei samaa kasvia viljellä sekä luomuna että tavanomaisena

• Myyntikasvivaatimus koskee myös tilan osittaista sitoumusta, avomaan vihanneksia:
avomaanvihannesten viljelyssä oleva ala kerrotaan kahdella, muu sitoumusala
normaalisti

Osittainen tilan sitoumus,
avomaan vihannekset
• Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voidaan maksaa vain tilan
osittaisen sitoumuksen perusteella, jos viljelijä ilmoittaa vuosittain
tukihakemuksessa avomaan vihanneksia olevan viljelyssä vähintään
1hehtaaria
• Jos hakija ilmoittaa avomaavihanneksia jonakin vuonna alle 1 hehtaaria,
mutta luomusitoumuksen vähimmäisalan vaatimus täyttyy, korvausta ei
makseta, mutta sitoumus pysyy voimassa. Luomusitoumuksen
vähimmäisala on 5 hehtaaria tai 1 hehtaaria puutarhakasveja.

Yhteensovitus: Luomukorvaus ja
ympäristökorvaus
• Luomutila voi valita puutarhakasvien vaihtoehtoisen
kasvinsuojelumenetelmän toimenpiteestä vain menetelmät:
• Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate
monivuotisille kasveille.

• Luomutila ei voi valita ympäristökorvauksen lohkokohtaista
maanparannus- ja saneerauskasvit toimenpidettä, jos tilalla on valittuna
osittainen tilan sitoumus avomaan vihanneksista.
• Jos luomutila valitsee Kiertotalouden edistämistä koskevan
lohkotoimenpiteen, se voi käyttää vain luomussa sallittuja lannoitteita.

Yhteensovitus: Luomukorvaus ja
ympäristökorvaus
Eläinten hyvinvointikorvaus:
• Luomukotieläinsitoumustila ei voi valita toimenpiteitä:
•
•
•
•

nuorkarjan laidunnus
emo- ja lypsylehmien laidunnus
nautojen ulkoilu
lampaiden ja vuohien laidunnus.

Ekojärjestelmä:
• Luomutila ei voi valita viherlannoitusnurmi -toimenpidettä.
Kesannot ja luonnonhoitonurmet:
• Luomusitoumuksen kohteena olevasta alasta voi olla kesantona tai
luonnonhoitonurmena vuosittain enintään 25 prosenttia.

Luonnonmukaisen tuotannon
korvaustasot
• Kasvintuotanto 160 € / hehtaari
• Kotieläintuotanto

• 160 €/hehtaari + 130 € / 0,5 eläinyksikköä / hehtaari

• Avomaan vihannestuotanto 590 € / hehtaari
• Korvausta ei makseta

• Puuvartisten energiakasvien alasta
• Muun hampun kuin EU kokonaan rahoittamaan perustulotukeen oikeuttavan hampun
alasta
• Suojavyöhykelohkoista
• Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmista ja monimuotoisuuskasveista

Vuosina 2020, 2021 ja 2022
tehdyt luomusitoumukset
Jos viljelijällä on keväällä 2023 voimassa oleva vuonna 2020 tai 2021 tai
2022 tehty luomusitoumus, viljelijä voi
1. luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää ja hakea uutta uuden kauden
mukaista viisivuotista luomusitoumusta. Hakemalla uutta sitoumusta viljelijä
varmistaa, että saa sitoumuksen koko kaudeksi ja jatkovuosiksi.

TAI
2. mukauttaa eli pitää vanhaan sitoumuksen voimassa alkuperäisen sitoumuskauden
loppuun saakka. Mukautettuja sitoumuksia koskevat vuodesta 2023 alkaen uudet
sitoumusehdot, lainsäädäntö ja vähimmäisvaatimukset.

Jos viljelijä mukauttaa
voimassa olevan sitoumuksen
• Lisäalojen liittäminen sitoumukseen määritetään hakuasetuksella ja valtion
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen.
Myyntikasvivaatimus
• Jos tilan satoa on käytetty tavanomaisesti tuotetun karjan rehuksi ja viljelijä valitsee
mukautetun sitoumuksen, vuonna 2023 tilan on vaihtoehtoisesti
1. Alettava tuottamaan vaadittu määrä myyntikasveja
2. Tehtävä rehuntuotantosopimus luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan
kanssa
3. Siirrettävä tilan eläimet luomuvalvontaan ja haettava luomukotieläinsitoumusta.

Lausunto
• Luomuliitto järjestää
tuottajajäsenilleen verkossa
keskustelutilaisuuden
CAP:sta ja
luomukorvausehdoista 23.11
klo 09:30.
• Asiasta tiedotetaan spostilla, kaikille
tuottajajäsenille, keillä on sposti jäsenrekisterissä.

KIITOS!

