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luonnos 22.12.2020 

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 
Neuvotteleva virkamies 22.12.2020  
Suvi Ruuska   

 
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON 
KORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 
 
1 Yleistä 

Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan unionin maaseudun kehittämistoimenpiteet perustuvat 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus. Maaseudun 
kehittämistoimenpiteet jäsenvaltioissa perustuvat jäsenvaltion maaseutuasetuksen perusteella 
laatimaan ja Euroopan komission hyväksymään maaseudun kehittämisohjelmaan. Euroopan 
komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 12.12.2014. 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy tukijärjestelmänä muun muassa 
luonnonmukaisen tuotannon korvaus. 
 
Tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten 
vuosina 2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 
1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/xxx 1 artiklan 1 kohdan mukaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston mukaisten ohjelmien kestoa pidennetään 
vuoden 2022 loppuun asti. Edellä mainitulla perusteella Suomessa on tarkoitus soveltaa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 myös vuosina 2021 ja 2022.  Tältä osin 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 on tehty muutoksia. Muutokset 
hyväksyttiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 täytäntöönpanoa 
seuraavassa kansallisessa seurantakomiteassa 1.12.2020 ja toimitettiin Euroopan komissiolle 
x.x.2021. Euroopan komissio hyväksyi muutokset x.x.2021 (Euroopan komission 
täytäntöönpanopäätös C(2021)xxx). 
 
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 
2014–2020, joka perustuu maaseutuasetukseen.  Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta 
säädetään maaseutuasetuksen 29 artiklassa.  
 
Kansallisesti luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014). Lain 3 §:n 4 momentin, 4 §:n 5 momentin, 8 §:n 
5 momentin, 11 §:n 4 momentin, 12 §:n 5 momentin, 13 §:n 5 momentin ja 18 §:n 2 momentin 
nojalla on annettu valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (237/2015). 
Asetuksella säädetään korvauskelpoisesta alasta luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevassa 
sitoumuksessa, korvauskelpoisen alan lisäämisestä ja poistamisesta sitoumuksesta, 
vähimmäisvaatimuksista, luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
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korvauksen tarkemmista ehdoista, korvauksen määrästä ja maksamisesta sekä luonnonmukaisen 
tuotannon korvausta koskevien seurantatietojen antamisesta. 
 

2. Asetuksen pääasiallinen sisältö  

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan 
muutettavaksi.  
 
5 § 
Asetuksen 5 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että peltoalan lisääminen luomusitoumukseen olisi 
valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista myös seitsemäntenä ja 
kahdeksantena sitoumusvuonna. Muutoksen avulla voitaisiin varmistaa ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen mahdollisilla uusilla peltoaloilla myös sitoumusta jatkettaessa uuden rahoituskauden 
siirtymäajalla. 
 
Mahdollisuudesta lisätä uusia peltoaloja luomusitoumuksiin säädetään tarkemmin valtion 
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen 
hakemisesta vuonna 2021 annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Edellä mainittua asetusta 
koskevan ehdotuksen mukaan vuonna 2021 voimassa oleviin luomusitoumuksiin olisi mahdollista 
liittää korvauskelpoiseksi peltoalaksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(235/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa. 
 
6 § 
Asetuksen 6 §, jossa säädetään harkinnanvaraisesta korvauskelpoisuudesta, ehdotetaan 
muutettavaksi. Pykälää muutettaisiin siten, että luomusitoumukseen voitaisiin myös seitsemäntenä 
ja kahdeksantena sitoumusvuonna valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen hyväksyä 
korvauskelpoiseksi alaksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1–4 
momentissa tarkoitettuja korvauskelvottomia aloja. Muutoksen avulla voitaisiin varmistaa 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen mahdollisilla uusilla peltoaloilla myös sitoumusta jatkettaessa 
uuden rahoituskauden siirtymäajalla.  
 
Mahdollisuudesta lisätä uusia peltoaloja luomusitoumuksiin säädetään tarkemmin valtion 
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen 
hakemisesta vuonna 2021 annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Edellä mainittua asetusta 
koskevan ehdotuksen mukaan vuonna 2021 voimassa oleviin luomusitoumuksiin olisi mahdollista 
hyväksyä korvauskelpoiseksi peltoalaksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa (uusjakoalat). 
 
8 § 
Asetuksen 8 §:ää muutettaisiin siten, että korvauskelpoisuutta ei saisi vaihtaa korvauskelpoisen alan 
ja korvauskelvottoman alan välillä, jos vaihdettava ala on tilakohtaisesti alle 0,2 hehtaaria. 
Nykyisen säännöksen mukaan vaihdettavan alan on oltava vähintään 0,5 hehtaaria. Muutoksen 
avulla voitaisiin helpottaa korvauskelpoisuuden vaihtamista tilatasolla esimerkiksi sellaisessa 
tapauksessa, jossa peltoa otetaan rakennuspaikaksi. Ehdotetulla muutoksella ei olisi merkittävää 
vaikutusta työmäärään, joka aiheutuu kunnille alojen korvauskelpoisuuden vaihdoista. 
 
24 §  
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Asetuksen 24 §:n 1 momenttia täsmennettäisiin siten, että luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei 
maksettaisi viljelemättömästä tai tilapäisesti viljelemättömästä alasta. Tämä vastaisi nykyistä 
käytäntöä. Vastaavaa periaatetta noudatetaan myös muiden pinta-alaperusteisten ohjelmakorvausten 
osalta. Tukea ei maksettaisi nykyisen käytännön mukaisesti myöskään metsäpuiden taimiaineiston 
tuottamisesta, puuvartisten energiakasvien alasta ja muun hampun kuin Euroopan unionin kokonaan 
rahoittamaan perustukeen oikeuttavan hampun alasta.  
 
Asetuksen 24 §:n 5 momenttia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin maininta jäljellä olevasta 
sitoumuskaudesta. Jos eläintiheysvaatimus ei sitoumusvuonna täyttyisi tai tuotantosuunta 
muutettaisiin eläintuotannosta kasvinviljelytuotantoon, korvausta maksettaisiin vain 
kasvintuotannosta ilman, että sitoumusta tarvitsisi muuttaa jäljellä olevan sitoumuskauden ajaksi. 
Sitoumuksen muuttamistarve joka kerta kun eläintiheys ei täyty, on ongelmallinen tuen hakijan 
kannalta. Lisäksi muuttamisesta aiheutuu ylimääräistä työtä hakemusten käsittelijöille. 
 
Muilta osin pykälää ei muutettaisi. 
 
25 § 
Asetuksen 25 §:ään lisättäisiin uusi momentti, jossa säädettäisiin tilanteista, joissa luomusitoumusta 
ei voida jatkaa 1 momentissa tarkoitetusta syystä ja viljelijä antaa uuden luomusitoumuksen. 
Tällaisissa tilanteissa eläimet olisi siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maatilalla olisi 
viljeltävä myyntikasveja 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla ensimmäisestä sitoumusvuodesta lähtien. 
Muilta osin pykälää ei muutettaisi. 
 
 
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x.x.2021. 
 
 
3. Taloudelliset vaikutukset 
 
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion 
momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset 
investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 
314,190 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. 
Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 240,000 miljoonaa euroa, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 63,000 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 
10,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 1,190 euroa. 
 
Momentilla 30.20.43 arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 29 miljoonaa euroa vuodelta 2020 
siirtyvää määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä 
määrärahoista.  
 
Ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen ja ei-tuotannollisiin 
investointeihin sekä neuvontaan arvioidaan vuonna 2021 tarvittavan yhteensä noin 310 miljoonaa 
euroa, josta luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus on noin 62 miljoonaa euroa. 
 
momentti 30.20.43 miljoonaa euroa 
ympäristökorvaus 237 
luonnonmukaisen tuotannon korvaus 62 
ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus 1 
neuvonta 10 
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Momentin 30.20.43 määrärahan käyttöarvio vuodelle 2021 
 
Vuodelta 2020 siirtynyt määräraha käytetään vuodelta 2020 maksettavan ympäristökorvauksen ja 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen toisen maksuerän maksamiseen. Toinen maksuerä 
maksetaan keväällä 2021.  
 
Asetuksen 5 ja 6 §:ään ehdotetuilla muutoksilla on välillisiä vaikutuksia valtion talousarvioon. 
Muutoksella asetukseen lisätään mahdollisuus hyväksyä luomusitoumuksiin ympäristökorvauksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 – 4 momentissa tarkoitettuja aloja myös 
seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna. Siitä, onko alojen hyväksyminen 
korvauskelpoiseksi ja lisääminen luomusitoumuksiin valtion talousarvion määrärahatilanne 
huomioon ottaen mahdollista vuonna 2021, päätetään erikseen annettavalla valtioneuvoston 
asetuksella. Edellä mainittua asetusta koskevan ehdotuksen mukaan vuonna 2021 
luomusitoumuksiin olisi mahdollista hyväksyä korvauskelpoiseksi peltoalaksi 
ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua peltoalaa (uusjakoalat). Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 
§:ssä tarkoitetun peltoalan ja korvauskelvottomien uusjakoalojen liittäminen voimassaoleviin 
luomusitoumuksiin lisäisi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvia kustannuksia 
yhteensä noin 7 000 euroa. Nämä kustannusten lisäykset sisältyvät edellä mainittuun 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen arvioituun kokonaismenoon. 
 
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden 
kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. 
 
 
4. Lausunnot 
 
Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, 
Ruokavirastolta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, Luomuliitto 
ry:ltä, Luonnonvarakeskukselta, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens 
förbund rf:ltä ja Maaseudun Kehittäjät ry:ltä. Lausuntoaikaa oli vain viisi viikkoa, jotta tuen haku 
voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. 
 
Lausunnon antoivat  
 
 
5. Laintarkastus 
 
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa. 
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luonnos 22.12.2020 
 
 
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 5, 6, 8, 24 ja 25 §, sellaisina kuin niistä 
ovat 5, 6 ja 25 § asetuksessa 95/2020 ja 24 § osaksi asetuksessa 95/2020, 
seuraavasti: 
 
5 § 
Peltoalan lisääminen luomusitoumukseen 
 
Luomusitoumukseen saadaan toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä, ja 
kuudentena, seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna lisätä valtion 
talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen ympäristökorvauksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja korvauskelpoisia aloja 
enintään viisi hehtaaria. Jos luomusitoumuksen kohteena oleva peltoala on 
alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari. 
 
Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, viljelijä saa antaa uuden 
luomusitoumuksen vuosina 2016–2021 vuosittaisen tukihaun yhteydessä 
valtion talousarvion määrärahojen rajoissa. Jos uutta sitoumusta ei anneta, 
peltoaloja on viljeltävä sitoumuksen ehtojen mukaisesti ilman korvausta.  
 
 
6 § 
Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus 
 
Luomusitoumukseen saadaan toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä, ja 
kuudentena, seitsemäntenä ja kahdeksantena sitoumusvuonna lisätä 5 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen 
ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston 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 välillä. Edellytyksenä on, että korvauskelpoisuus 
vaihdetaan pois koko peruslohkolta. Peruslohko voidaan vaihdon yhteydessä 
jakaa. Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihdettava ala on 
tilakohtaisesti alle 0,5 0,2 hehtaaria. 
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Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihto johtaa korvauskelpoisen alan 
kasvamiseen. 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 sisältyvistä 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 avomaan 
vihannesviljelystä, luonnonmukaisen tuotannon korvaus maksetaan vuosittain 
viljeltävän 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. 
Jollei pääosalla lohkoa ole talvehtimistuhojen vuoksi mahdollista tuottaa 
korjuu- ja markkinakelpoista satoa, lohkosta ei voida maksaa korvausta, ellei 
talvehtimistuhoaluetta kylvetä keväällä uudelleen. 
 
Viljelijälle, joka on valinnut ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 14 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, voidaan maksaa 
korvausta vain sellaisista orgaanisista lannoitevalmisteista, jotka ovat 
luonnonmukaisessa tuotannossa sallittuja. Luonnonmukaisen tuotannon 
korvausta ei makseta sellaisesta peltoalasta, jolle viljelijä on valinnut 
ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun lohkokohtaisen toimenpiteen tai jota koskee 
luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–
2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n 1, 2, 8 tai 13 kohdassa tai 
luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun 
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valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 22 §:ssä tarkoitettu maatalouden 
ympäristötuen erityistukisopimus. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei 
makseta myöskään viljelijän tekemään ympäristökorvauksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen 
sisältyvästä peltoalasta. 
 
Kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen antaneelle viljelijälle 
maksetaan vuosittain 23 §:n mukaisesti luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
korvausta kasvintuotannosta maksettavan korvauksen lisäksi, jos eräistä 
ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu eläintiheysvaatimus täyttyy maatilalla. Jos eläintiheysvaatimus ei 
sitoumusvuonna täyty tai tuotantosuunta muutetaan eläintuotannosta 
kasvinviljelytuotantoon, korvausta maksetaan vain kasvintuotannosta jäljellä 
olevana sitoumuskautena. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta ei 
makseta lohkosta avomaan vihannestuotannosta maksettavan korvauksen 
lisäksi. 
 
Pienin korvauskelpoinen kasvulohko, josta maksetaan luonnonmukaisen 
tuotannon korvausta, on 0,05 hehtaaria. 
 
 
25 § 
Luomusitoumuksen jatkaminen 
 
Jos maatilalla on tavanomaista kotieläintuotantoa, luomusitoumusta ei voida 
jatkaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 4 
momentissa tarkoitetulla tavalla, jos eläimiä ei siirretä luonnonmukaiseen 
tuotantoon tai maatilalla ei viljellä myyntikasveja edellä 20 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 
 
Kotieläintuotantoa koskevaa luomusitoumusta voidaan jatkaa eräistä 
ohjelmaperusteisista 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 edellä 
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 maatilalla on viljeltävä myyntikasveja 20 
§:ssä tarkoitetulla tavalla ensimmäisestä sitoumusvuodesta lähtien. 

_________________ 
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Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xx kuuta 2021.  
 
 
Helsingissä xx päivänä xx kuuta 2021 
 
 
  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
 
 
 
   Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska 
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