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Luomukorvauksen tavoitteet (1/3)
• Edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän
ja ilman, tehokasta hoitoa
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia
• Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista sekä kestävää energiaa
• Lisätään luonnonmukaisesti tuotetun raaka-aineen tuotantoa, jotta voidaan
vastata luomutuotteiden kysyntään
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Luomukorvauksen tavoitteet (2/3)
• 20 % maatalousmaasta vuoteen 2027 mennessä
• Vastaa Green Dealin 25 %:n tavoitetta vuonna 2030 (HUOM! Eri
tavoitevuosi)
• Tarkoittaa noin 440 000 ha
• Nykytila ~15 % eli 330 000 ha
• Luomukorvauksen ulkopuolelle jää luomualaa: alle 5 ha peltoalaa tai alle 1 ha
puutarhakasvien alaa, viljelykiertoon soveltumaton luomutilojen ala (esim.
suojavyöhykkeet), korvauskelvoton peltoala, tilat, joilla ei luomusitoumusta
• => luomuala on suurempi kuin luomusitoumusala

• Avomaan vihannestuotannon tavoiteala 2 200 ha
• Puutarhakasvien ala nyt noin 2 000 ha, josta avomaan vihannekset runsas 1 400 ha
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Luomukorvauksen tavoitteet (3/3)
• Luomukotieläintuotanto: luomutilan kotieläimet siirretään luomuun
• Kehitykseen vaikuttavat kulutuskysyntä ja jalostavan teollisuuden tarve
• Luomujärjestöillä ei määrällisiä kotieläintavoitteita
• Tällä kaudella runsaat 1000 kotieläintilaa
• Painottuvat lypsykarja- ja nautatiloihin, lisäksi lammastiloja ja munintakanaloita
• Eläinyksiköitä 65 200 (v. 2019)
• Toteutunut kehitys huomioon ottaen tavoitteena voisi olla 78 000 ey/v. 2027

5

Luomukorvauksen luonnos 1/5
• II-pilarin ilmasto- ja ympäristötoimenpide
• Noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia
• Samoja luomutoimia ei voi olla ekojärjestelmässä
• Luomusitoumuksen ehdot on sovitettava yhteen eläinten
hyvinvointikorvauksen ja ympäristökorvauksen ehtojen kanssa (mm.
eläinten laiduntaminen, kasvinsuojeluaineiden käyttö) (tuplamaksukielto)
• EU:n luomuasetuksen (848/2018) ja komission tulevan
toimeenpanoasetuksen noudattaminen
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Luomukorvauksen luonnos 2/5
• II-pilarin toimenpide
• Kattaa maatilan maatalousmaan (pääsääntö)
• Maksu korvauskelpoiselle maatalousmaalle, korotettu korvaus avomaan
vihanneskasveille ja kotieläinyksiköiden perusteella (tämä korvaisi nyt noudatettavan
vähimmäiseläintiheysvaatimuksen 0,3 ey/ha)
• Korvaustasot ~ nykyiset tasot
• Vähimmäisala 5 ha/1 ha (puutarhakasveilla)

• Tuensaaja: tosiasiallinen viljelijä/suorat tuet
• Sitoumus: viisi vuotta
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Luomukorvauksen luonnos 3/5
• Riittävätkö ehdot varmistamaan luomutuotteita kuluttajille?
• Myyntikasvivaatimus (30 %) kaikille luomutiloille, myös kotieläintiloille
• Laskettaisiin siirtymävaiheen ohittaneesta pinta-alasta
• Kokonaan uudella luomusitoumustilalla myyntikasvivaatimusta noudatettava
neljäntenä vuonna, muilla heti (siirtymäsäännös 2021-2022 aloittaneille tiloille)
• Myyntikasvivaatimus ei koskisi kasvinviljelytilaa, jos vähintään 50 %:lla tilan
peltoalasta viljellään rehua luomukotieläintilan eläimille. Kirjallinen sopimus
edellytyksenä.
• Myyntikasvivaatimus ei koskisi kotieläintilaa, jos vähintään 50 %:lla tilan peltoalasta
viljellään rehua oman tilan eläinten rehuksi
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Luomukorvauksen luonnos 4/5
• Tuotantoeläimet kasvatettava luomuehtojen mukaisesti
• Poikkeus = kokonaan uusi luomusitoumustila, jossa tuotantoeläimet siirrettävä
luomuun neljäntenä sitoumusvuonna
• Ei koskisi tiloja, joissa tuotantoeläimiä alle viisi eläinyksikköä. Tilan on tällöin
noudatettava myyntikasvivaatimusta.
• Tuotantoeläimet = lypsylehmät, emolehmät, muut naudat, lampaat, vuohet, emakot,
lihasiat, karjut sekä kanat, kukot, broilerit, kalkkunat, hanhet ja ankat ja edellä
mainitun siipikarjan emolinnut
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Luomukorvauksen luonnos 5/5
• Koulutusten jaksottaminen:
• Luomukoulutus ennen sitoumuksen antoa (5 pv), jos kyseessä ensimmäinen
luomusitoumus
• Luomukotieläinkoulutus (2 pv) ennen tuotantoeläinten siirtämistä luomuun
• Sitoumusaikainen koulutus (1 pv; aiheena peltokasvit, avomaan vihannekset tai
tuotantoeläimet) tai Neuvo 2030 hyödyntäminen
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Luomutilan ympäristökorvaus
• Luomutila voi valita ympäristökorvauksesta:
• Tilakohtainen toimenpide
• Kiertotalouden edistäminen
• Suojavyöhykkeet (luomutila voi valita, mutta suojavyöhykkeen alalle ei makseta
luomukorvausta)
• Kerääjäkasvit
• Maanparannus- ja saneerauskasvit
• Valumavesien käsittely
• Lintupellot
• Kaikki ympäristösopimukset ja ei-tuotannollisen investoinnin korvaus

• Ei voi valita: Vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät puutarhatiloilla
(sitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
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