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VASTAUS PRO LUOMUN VETOOMUKSEEN 13.3.2018 

Pro Luomu on toimittanut 13.3.2018 päivätyn vetoomuksen Maaseutuvirastoon ja maa- ja 
metsätalousministeriöön. Kirjelmässä tuodaan esille huoli tilojen maksuvalmiuden säilyttämisestä 
tilanteessa, jossa tuotantoa kasvatetaan. Vetoomuksessa toivotaan, että Maaseutuvirasto ryhtyisi 
välittömiin toimenpiteisiin kotieläinkorotuksen pikaiseksi maksamiseksi.  

 

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen ehtojen mukaan eläinten laskentakausi päättyy 
aina kalenterivuoden lopussa. Laskentajakson päättymisen jälkeen jatkuvat eläinten ilmoittamis- ja 
tallennusajat, joiden jälkeen lopulliset eläinmäärät voidaan ajaa rekistereistä tilojen tietoihin. 

Lammas- ja vuohirekisterin karitsointi-ilmoitukset on tehtävä tammikuun loppuun mennessä. 
Sikarekisterissä ilmoitusaika on niin ikään tammikuun loppuun, minkä jälkeen tallennusaika jatkuu 
helmikuun loppuun saakka. Nautarekisterin osalta eläintenpitäjille lähetetään otekirjeet 
tammikuussa ja eläintenpitäjällä on korjausaikaa helmikuun alkuun saakka, jonka jälkeen on varattu 
pari viikkoa ilmoitusten saapumiselle ja korjausten tekemiselle. 

Kun kaikki tilatunnuksen eläinlajeittaiset tiedot on koottu yhteen, voidaan tilan varsinainen 
eläinyksikkömäärä ja -tiheys laskea. Tällöin selviää, onko tila oikeutettu kotieläinkorotukseen vai ei. 
Tämän jälkeen hallinnossa tarvitaan tietty aika hakemusten maksuvalmisteluun ja itse maksun 
suorittamiseen. Eri osavaiheiden kautta maksaminen on mahdollista käytännössä vasta toukokuussa. 

Tuen maksaminen ennen edellä kuvattua kotieläintiheyden varmistumista saattaisi tilan hankalaan 
asemaan, jos lopullinen eläinmäärä ei oikeuttaisikaan korotuksen maksamiseen. EU-rahoitusta 
sisältävään tukeen on ennen maksamista suoritettava myös kaikki tuen maksamiseen tai määrään 
liittyvät tarkistukset, mukaan lukien eläintiheyden täyttymisen tarkistus. Tarkastusten 
keskeneräisyys maksuhetkellä aiheuttaisi EU:n maaseuturahaston varojen käyttöön liittyvän riskin, 
josta voisi seurata rahoituskorjaus EU-toimielinten Suomeen kohdistamassa tarkastuksessa. 

Vuoden 2015 kotieläinkorotus maksettiin viljelijöille alkaen 30.6.2016. Vuoden 2016 korotus 
pystyttiin maksamaan noin kuukautta tätä aiemmin 24.5.2017. Tukiehdoista ja valvonnan 
velvoitteista johtuen luomukorvauksen kotieläinkorotusta ei voida merkittävästi enää tästä 
aikataulusta aikaistaa.  

Maaseutuvirasto on tietoinen tukien maksuajankohtien merkityksestä tilan toiminnalle, ja pyrkii 
maksamaan tuet hakijoille vähintään antamansa maksuaikataulusuunnitelman mukaisesti ja lisäksi 
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aina heti, kun se on mahdollista. Myös luomukorvauksen kotieläinkorotuksen maksuajankohtaa 
arvioidaan vuosittain. 


