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Peruslohkojen korvauskelpoisuus
ohjelmakaudella 2014-2020

(Ympäristökorvaus, LHK, pohjoiset tuet ja Luomu)

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 

viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa



Korvauskelpoinen ala v. 2015 alkaen

• Tukikelpoisuus = Korvauskelpoisuus

• Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus 

- pois lukien viljelemättömäksi ilmoitetut/todetut sekä maatalouskäytöstä

poistettavat lohkot

• Korvauskelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä vuosittain enintään 0,1 
hehtaaria korvauskelvotonta alaa (mahdollista vasta 2016 alkaen)

• Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien alojen välillä, 
jos vaihdettavaa alaa tilakohtaisesti vähintään 0,5 hehtaaria

=> vaihtoa ei voi tehdä AB-alueelta C-alueelle

=> jos kyseessä luomusitoumuslohko, ilmoitettava myös ELY-keskukseen

=> jos lohkolla on jokin ymp.korvauksen toimenpiteen toteutus kesken,

siirtoa ei voi tehdä 

- esim. suojavyöhykenurmi



Korvauskelpoinen ala

Peruslohkon korvauskelpoisuus 2015:

• Peruslohkon korvauskelpoisuudella voi olla yksi kolmesta 
arvosta:

- Korvauskelpoinen = voidaan liittää ympäristökorvaus-,

ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksille sekä maksaa

luonnonhaittakorvausta

- LHK-kelpoinen = voidaan maksaa ainoastaan 

luonnonhaittakorvausta 

=> pysyvät laitumet niin pelloilla kuin luonnonlaitumilla ja- niityillä

- Ei korvauskelpoinen = ei voida liittää sitoumuksille, 

eikä maksaa luonnonhaittakorvausta

• Pohjoisten tukien erillinen tukikelpoisuus poistuu
=> jos lohko on korvauskelpoinen, niin pohjoiset tuetkin maksetaan



Korvauskelpoinen ala

• Hallinto on poiminut lohkot, joiden voidaan todeta kuuluvan 
johonkin em. ryhmistä
- pl. harkinnanvaraisesti korvauskelpoiseksi haettavat alat

• Korvauskelpoisuustiedot on päivitetty talven aikana sovellukseen

• Uudet korvauskelpoisuudet lähetetty tiedoksi viljelijöille Vipu-
palvelussa ja kevään esitäyttötulosteella

• Viljelijällä on mahdollisuus ottaa kantaa tukikelpoisuuteen 
tukihaussa 2015

• Kaikkia lohkoja ei saada aukottomasti selville sovelluksesta 

- yhdistetyt lohkot ja useamman kerran jaetut

=> korvauskelpoisuushaku keväällä 2015
* korvauskelpoisuutta voi hakea sähköisessä tukihaussa peruslohkon

lisätiedot-osiossa

Esityksen tiedot perustuvat asetusluonnoksiin 

Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015



Korvauskelpoisuus

XXXXXXXX

XXXXXXX



Korvauskelpoiset lohkot v. 2015 alkaen

A. Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- ja ympäristötuessa vuonna 2014 

B. Lohkot, joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus v. 2013

C. Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot 
=> maksettu ymp. tukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuonna 1995-2013

D. Lohkot, jotka on ilmoitettu tukihakemuksella jonakin vuosista 1995-2004

E. Jonolohkot (lom.175  v. 2004)

F. Pellolla olevat ja pellon ulkopuoliset pysyvät laitumet v. 2014 mukaan (vain LHK)

G. 20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus on päättynyt

Lohkot täytyy olla ilmoitettuna hakemuksella v. 2013 tai 2014, kasvulohkoja 

on täytynyt löytyä, eikä ilmoitettu kasvi ole saanut olla viljelemätön.



Korvauskelpoiset lohkot v. 2015 alkaen

Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus, joka perustuu v. 2015 
hakuasetukseen

H. Tilusjärjestelylohkot

I.  Yli 65-vuotiaalta viljelijältä tulevat lohkot

J. LUEL-, LUTU- ja LUKL- viljelmättömyyssitoumuslohkot

Korvauskelvottomiksi jäävät vuoden 2004 jälkeen ilmoitetut lohkot 
(raiviot) ja lohkot, joita ei ole järjestelmiin ilmoitettu



Ympäristösitoumus

2015

Tämä esitys ei ole sitoumukseen liittyvän 
pakollisen koulutuspäivän materiaalia

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 
viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa





Ympäristötuesta => Ympäristökorvaukseen

Sitoumuksen muutoksia aiempaan ympäristötukeen 

verrattuna:

• sitoumuksen vähimmäispinta-ala kasvaa 

=> peltoviljelytilat 5 ha

=> puutarhatilat 1 ha (puutarhakasveja)

• yläikäraja poistuu

• kotieläintilan määritelmä poistuu

• lohkokohtaiset toimenpiteet lisätoimenpiteiden sijaan

• erityistukisopimuksia siirtyy sitoumuksen alle toimenpiteiksi

• toimenpiteiden määrää ”ei rajoiteta” 

• Koulutuspäivävaatimus

• kohdentamisalueet 



Uudet ympäristösitoumukset v. 2015:

• v. 2007-2010 sitoutuneilta päättyy sitoumukset 30.4.2015

• v. 2011-2014 sitoutuneilta sitoumukset päätetään 30.4.2015 

=> ei takaisinperintää

• Viiden sitoumusvuoden jälkeen mahdolliset jatkovuodet

• Jokakeväinen ”hakuasetus” määrittelee, mitä voi hakea 

vuosittain

- v. 2015 voi hakea koko ympäristösitoumuksen sisältöä

- budjettikytkentä siihen, mitä vuosittain voidaan hakea

• Sitoumus annetaan joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 470





Ympäristösitoumusala v. 2015:

• v. 2015 korvauskelpoiseksi hallinnon toimesta määritelty ala

• Uudet korvauskelpoiseksi haetut ja hyväksytyt alat

• Sitoumuksesta voi jättää halutessaan pois joitakin aloja

• Sitoumukseen voi liittää sitoutumattomalta tulevaa korvauskelpoista 

alaa vuosina 2016 -2018 

=> jos sitoutumatonta alaa tulee yli 5 ha => tehtävä uusi sitoumus

• Sitoutuneiden kesken alat voivat vaihtaa hallintaa vapaasti

• Ei vertailualaa / ei sen seurantaa

=> sitoumuksesta poistuvaa alaa on vain maatalouskäytöstä poistuva ala

=> takaisinperintämenettely muuttuu joustavammaksi



Sitoumuksen siirtäminen

• Jos sitoumus tai sitoumuksen osa siirretään, toinen 

viljelijä voi jatkaa sitoumusta siirretyllä alalla

• Mikäli toinen viljelijä ei jatka sitoumusta, sitoumus 

raukeaa siirretyn alan osalta ilman takaisinperintää

• Vuosittainen hakuasetus määrittelee millä ehdoilla  

voi jatkaa 



Sitoumuksen loppuminen

• Sitoumus on lähtökohtaisesti voimassa viisi vuotta

• Sitoumus raukeaa, jos sitoumusala laskee alle 5 ha:n /1 ha:n

=> ei takaisinperintää

• Luopuminen kesken sitoumuskauden

=> ylivoimainen este, ei takaisinperintää 

=> jos muutoin luopuu kesken sitoumuksesta ja jää yli 5 ha / 1 ha

sitoumusalaa, seuraa takaisinperintä



Käytännön muutoksia entiseen ympäristötukeen verrattuna:

• ei enää sadonkorjuuvaatimusta

• piennarvaatimus valtaojien varsilta siirtyy täydentäviin ehtoihin

• typpilannoituksen perusteena maan multavuus

• fosforilannoitus tiukkenee jyrkemmin viljavuusluokan kohotessa

• luonnonhoitopeltonurmen määrä putoaa max. 15 % => 5 % 

* lisäksi ns. monimuotoisuuspeltoja voi olla 10 % => yht. 15%



Tilakohtainen toimenpide (ent. perustoimenpide)

Ravinteiden tasapainoinen käyttö - toimenpide

• sitoumus edellyttää tämän toimenpiteen toteuttamista aina

• peltoviljelykasvit 54 €/ha, puutarhakasvit 200 €/ha

- vuosittainen viljelysuunnitelma

- viljelykiertosuunnitelma viideksi vuodeksi 

- viljavuustutkimus

- lohkokohtaiset muistiinpanot

- suojakaistat (3 metriä) ja monimuotoisuuskaistat 

- peltomaan laatutesti itsearviointina (lomake)

=> tehtävä jokaiselta peruslohkolta kerran sitoumuskaudessa

- yhden päivän koulutusvelvoite tai nettitentti



Lannoitustasot jatkossa vähimmäisvaatimuksissa, 

ei ravinteiden tasapainoisessa käytössä 

Lannoitustasot

• Nitraattiasetus (typpi) ja lannoitevalmistelainsäädäntö (fosfori) 

säätävät perustason

• Typpi määräytyy taulukoissa multavuuden mukaan, ei maalajin

• Fosfori määräytyy viljavuusluokan perusteella

• Kotieläinten lannan typpi ja fosfori huomioitava aina 

kokonaisuudessaan (100 %) levitysajankohdasta riippumatta

• Satotasokorjaukset ja karjanlannan fosforipoikkeus käytössä 

edelleen







kaura – ohra: 28   - 34       20   - 26        16   - 22         8    - 14          4    - 10

32                      24                     16                      8                     0 

40                        32                    24                      16                   8

40                        32                    24                      16                   8





Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta 1/2

• tilat valitsevat ensimmäisenä sitoumusvuonna toimenpiteet, joita

toteuttavat sitoumuskauden ajan

• ”lietelannan sijoittaminen peltoon” ja ”ravinteiden ja orgaanisen  

aineen kierrättäminen” toimenpidettä ei voi valita tilalle yhtä aikaa

• ”orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” ja

”puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu” toimenpidettä ei voi

valita yhtä aikaa samalle lohkolle

- eikä niitä voi toteuttaa kuminalohkoilla

- myöskään ”kerääjäkasvit” toimenpidettä ei voi valita samoille lohkoille, joilla

toteutetaan em. puutarhakasvien (jompaakumpaa) toimenpidettä



Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta 2/2

• lohkolle, jolla on suojavyöhyke ei voi valita ”valumavesien hallinta”-

toimenpidettä

• luomutila ei voi valita ”puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu” 

toimenpidettä eikä viherlannoitusnurmia

=> viherlannoitusalan voi ilmoittaa esim. rehunurmena

• kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi

• vuosittain toteutettavat lohkokohtaiset toimenpiteet (jos valittu)

=> talviaikainen kasvipeitteisyys

=> orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

=> puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu



Lohkokohtaisen toimenpiteen muuttaminen:

• viljelijä aloittaa tai lopettaa puutarhakasvien vuosittaisen viljelyn 

vähintään 1,0 ha:n alalla

• koko maatilan tai maatilan osan hallinnan siirto

=> sitoumus siirretään kokonaan tai osittain 

(spv tai muu koko maatilan hallinnansiirto)

• luomutuotannon aloitus tai lopetus

• tilan toiminnan sopeuttaminen neuvonnan avulla (Neuvo 2020)

• ilmoitus muutoksesta on tehtävä kuntaan kesäkuun 

15. päivään mennessä

=> tuki maksetaan muutoksen mukaisesti ko. tukivuonna



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 1/11

 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 €/ha/v (hakuopas s. 76)

- vastaa aiempaa lietelannan sijoittamista koskevaa sopimusta

- ei ole pakko sijoittaa joka vuosi

- vähimmäislevitysmäärä 20 m3/ha/vuosi

- maksua haetaan syksyllä 30.9. mennessä

- alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin

- koskee lietelantaa, virtsaa, lietelannasta erotettu nestejaetta ja

nestemäistä orgaanista lannoitevalmistetta

- käytettävä laitetta, joka leikkaa pellon pintaan viillon ja valuttaa 

tai ruiskuttaa lietteen/virtsan viiltoon

- myös multaavan laitteen käyttö on mahdollista



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 2/11

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

40 €/ha/v (hakuopas s. 77)

- samat perusehdot kuin lietelannan sijoittamisessa

- lohkolle levitetään ravinnepitoista orgaanista materiaalia, jonka

kuiva-ainepitoisuus on väh. 20 %

=> ograanisia lannoitevalmisteita, maanparannusaineita, kasvualustoja,

lietelannasta erotettua kuivajaetta tai vastaanotettua kuivalantaa

- vähimmäislevitysmäärä 15 m3/ha/vuosi

- ei voi valita lietelantatoimenpiteen kanssa yhdessä

- osoitettava tilan ulkopuolelta tulevan materiaalin hankinta ja 

määrä syksyn maksatusilmoituksen yhteydessä

=> luovutussopimuksella

=> maksukuitilla

=> rahti- tai kuormakirjalla



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 3/11

Valumavesien hallinta (hakuopas s. 78)

- säätösalaojitus 70 €/ha 

- säätökastelu 250 €/ha

- kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä 250 €/ha

Toimenpiteiden alat ilmoitetaan kevään haussa ilman 

kasvulohkokytkentää ja toteutetaan 

> turve- ja multamailla tai entisillä sopimuslohkoilla

=> maa-analyysin tulos kuntaan viim. 30.9. mennessä



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 4/11

Ympäristönhoitonurmet 1/2 (hakuopas s. 78 – 80)

• Rajoite: ei voi toteuttaa pysyvillä nurmilla

• Suojavyöhykkeet 450 €/ha/v 

- vesistöjen, valtaojien ja ympäristösopimuskosteikkojen varsille

sekä pohjavesi- ja Natura 2000-alueiden pelloille

- vastaa pääosin entistä suojavyöhykesopimusta

- perustettava viimeistään kolmantena sitoumusvuonna

- toteutettava sitoumuskauden loppuun saakka

- ei saa lannoittaa eikä käsitellä kasvinsuojeluaineilla

- kasvuston niitto ja pois korjuu tehtävä vuosittain

• Myös luomutilalla on mahdollisuus ilmoittaa suojavyöhykenurmia

=> ko. alat voi jättää pois luomusitoumuksesta tai ottaa mukaan sitoumukseen,

mutta oltava aina luomuvalvonnan piirissä 



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 5/11

Ympäristönhoitonurmet 2/2

• Monivuotiset ympäristönurmet 50 €/ha/v

- perustettava viimeistään kolmantena sitoumusvuonna

- toteutettava sitoumuskauden loppuun saakka

- pohjavesialueen pellot 

- turve- tai multamaat 

=> maa-analyysin tulos kuntaan viim. 30.9 mennessä

• Luonnonhoitopeltonurmet

- korvaustaso 100 €/ha/v  

- maksetaan enintään 5 %:lle ympäristösitoumusalasta

- niitto tehtävä joka toinen vuosi

- kahden vuoden säilyttämisvelvoite



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 6/11

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (hakuopas s. 80 – 81)

kasvipeitteen

% osuus sit.alasta €/ha/v

20 4

40 9

60 11

• kasvipeitteiset alat ilmoitetaan syksyllä 30.9. mennessä

• alat eivät ole sidoksissa kevään kasvulohkoihin 

(ei tarvitse olla sama ala)



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 7/11

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

• Vähimmäisala vuosittain 20 % kasvipeitteistä alaa

• Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyttä voi täyttää kevennetyllä 

muokkauksella 20 %, muu osa oltava aitoa kasvipeitettä

• Muulla alueella koko kasvipeitteinen ala voi olla kevytmuokattua

• Korvaus maksetaan koko sitoumusalalle, pl. tietyt lohkot

> pysyvät nurmet, suojavyöhykkeet, LHP, monimuotoisuuspelto ja

kesanto eivät saa kasvipeitteisyyden korvausta

> orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

• mm. suojavyöhykkeet täyttää minimialan vaatimusta 



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 8/11

Peltoluonnon monimuotoisuus 1/2  (hakuopas s. 82 – 83)

• Kerääjäkasvit (100 €/ha/v)

- kylvettävä pääkasvin kylvön yhteydessä, orasvaiheessa tai    

sadonkorjuun jälkeen

- kerääjäkasvilla ei voi perustaa seuraavan vuoden nurmea (esim. suojaviljaan)

- kerääjäkasvin kasvuston voi päättää 1.10. alkaen (myös kemiallisesti) 

• Viherlannoitusnurmi (54 €/ha/v)

- kasvusto perustettava viherlannoitustarkoitukseen

=> kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojaviljaan

- nurmi- ja heinäkasveja, väh. 20 % typensitojakasvia

- max. 3 vuotta samalla lohkolla 

- luomutila max. 3 vuotta

=> luomutilalle ei makseta yllä mainittua viherlannoitusnurmen tukea (54 €/ha)



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 9/11

Peltoluonnon monimuotoisuus 2/2

• Saneerauskasvit 300 €/ha/v

- vain peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasvitiloille

- kylvettävä keväällä ja oltava vähintään kaksi kuukautta

- sama lohko max. 3 vuotta saneerauskasvilla

- öljyretikka, valkosinappi, samettikukka (ja ed. seokset)

• Monimuotoisuuspellot 300 €/ha/v

- riista- ja maisemakasvit (perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa)

- niitty- ja lintukasvit (sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta)

- voi olla enintään 15 %:lle korvauskelpoisesta alasta

=> jos tilalla myös luonnonhoitopeltonurmia max. määrä yht.

kuitenkin vain 15 % sitoumusalasta (5 + 10%)



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 10/11(puutarhakasvit)

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu (hakuopas s. 83 – 84)

- 500 €/ha/v ryhmän 1 puutarhakasveille

- 350 €/ha/v ryhmän 2 puutarhakasveille

- toteuttava joka vuosi vähintään yhdellä lohkolla

- menetelmäryhmä 1, mm.: 

* makroeliövalmisteet

* mikrobiologisten ks.aineiden levittäminen pölyttävien hyönteisten avulla

* kasvutunnelin käyttö

=> ei voi valita yksivuotisille puutarhakasveille 

- menetelmäryhmä 2, mm.:

* tuhohyönteisverkot

* mekaanisesti levitettävä mikrobiologiset kasvinsuojeluaineet

* rikkakasvien torjunta tunnistavalla haralla, traktorikäyttöisellä liekittimellä tai 

vastaavalla laitteella



Lohkokohtaisia toimenpiteitä 11/11(puutarhakasvit)

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja sertifioidulla 

siemenperunalla (hakuopas s. 81 – 82)

• 1-vuotiset 300 €/ha/v ja monivuotiset 500 €/ha/v

• yksivuotisten rivit voidaan kattaa:

> olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo tai katepaperi

> tai muu maaperälle haitaton orgaaninen materiaali

• monivuotisten rivit tai rivivälit  voidaan kattaa

> olki, hake, ruohosilppu, biohajoava kalvo, katepaperi tai leikattava nurmikate

> tai muu maaperälle haitaton orgaaninen materiaali

• siemenperuna-ala on kokonaan katettava oljella

• katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain

=> vuosittain oltava kuitenkin yksi lohko toimenpiteen piirissä



Maksun rajoituksia

• korvauksen maksamisen enimmäismäärät 

- yksivuotiset kasvit 600 €/ha/v

- monivuotiset peltoviljelykasvit (nurmet ym.) 450 €/ha/v 

- monivuotiset puutarhakasvit 900 €/ha/v

- luomukorvausta ei lasketa enää näihin kuuluvaksi

• viherryttämisen kautta tulevia rajoituksia, mm.

- talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteestä ei makseta tiloille,

jotka on vapautettu viherryttämisen monipuolistamisesta, koska 

tilan peltoalasta on 75 % nurmea tai kesantoa

• monivuotisille ympäristönurmille ei makseta toimenpiteen korvausta

jos lohko on ominaisuudeltaan pysyvää nurmea



Maksun rajoituksia

• Ympäristökorvausta ei makseta:

- kesannoille, kasvimaalle, pysyville kasvihuonealoille, tpv:lle

• Ravinteiden tasapainoinen käyttö-toimenpiteestä ei makseta

- suojavyöhykkeille, luonnonhoitopeltonurmille,

viherlannoitusnurmille, monimuotoisuuspelloille eikä kurki-, hanhi- ja

joutsenpelloille

=> korvaus tulee toimenpiteen korvauksen kautta

• Kumina saa vain puutarhakasvien ravinteiden tasapainoinen 

käyttö-toimenpiteestä korvauksen (200 €/ha)





Siirtymäsääntöjä kausien välillä

• Voimassa (2010 ja sitä ennen alkaneet) olevat 

erityistukisopimukset viedään loppuun sellaisenaan

- voi halutessaan myös päättää keväällä 2015

- loppumisen jälkeen voidaan liittää sitoumukselle

• Voi valita samankaltaisia toimenpiteitä, mutta ei makseta 

päällekkäin samasta asiasta

• Viherlannoitusnurmivuodet ”nollautuvat” !! Materiaalissa 

toisin

• Luonnonhoitopeltonurmilla voidaan ottaa nykyisen kauden 

vuodet huomioon

=> kahden vuoden säilyttämisvelvoite

• Fosforintasaus jatkuu normaalisti, jos on kesken



Ohjelmakausi 2014–2020 

Luonnonhaittakorvaukset ja

kansalliset peltotuet

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 

viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa

Viljelijätukikoulutus 2015



Luonnonhaittakorvaus (LHK)

Kolmijakoinen rakenne

– Osarahoitteinen LHK -> maksu korvauskelpoiselle alalle

– Kansallinen lisäosa -> maksetaan edellisen lisänä kaikille LHK:n hakijoille

– Säännöt samat osarahoitteisessa sekä kansallisessa lisäosassa

– Kansallisesti rahoitettu kotieläintilan korvaus -> kotieläintiloille

Tukialue EU-

Osarahoitus

Kansallinen 

lisäosa

Kansallinen 

kotieläinkorotus

Yhteensä

Kasvi/kotieläintila

AB-alue 92 125 60 217/277 €/ha

C-alue 117 125 60 242/302 €/ha



LHK

Yhteiset säännöt (LHK, LHK-lisät)

• Lohkot oltava hallinnassa korvauskauden ajan: 1.5.–31.12.2015

=> pois hallinnasta ennen 31.12.=> korvaus peruttava ko. lohkolta

* vuosittain sama korvauskausi (alkaa tuenhausta)

• 1-vuotinen korvaus (aiemmin 5-v. sitoumus)

• Täydentävät ehdot ja aktiiviviljelijä

• Tukialuejako uudistuu A, B, C -> AB ja C

• Yläikäraja ja sadonkorjuuvaatimus poistuu

• Vähimmäispinta-ala korvauskelpoista maatalousmaata 5 ha

• SEKÄ pellolla sijaitsevat pysyvät laitumet ETTÄ pellon ulkopuoliset 
pysyvät laitumet ovat korvauskelpoisia 

=> luonnonlaidun ja –niitty, hakamaa avoin

• Viherlannoitusnurmea enintään 3 v. peräkkäin, alkaen vuodesta 2015



Luonnonhaittakorvaus (LHK)

Yhteiset säännöt (LHK, LHK-lisät)

• Degressio, eli tukitason aleneminen, tilakoon kasvaessa

• Kesantorajoite:

– Vuodesta 2015 alkaen: Kesantoja  +  LHP-nurmia saa olla enintään 

25 % vuotuisesta LHK-kelpoisesta alasta

─ Kesannon vastapainona täytyy olla viljelykasveja

=>  monimuotoisuuspellot ja viherlannoitusnurmi lasketaan viljelykasveiksi

Maksuala Korvaustaso täydestä €-määrästä

5 – 150 100 %

150 – 300 90 %

300 ylittävältä osalta 80 %



Esimerkki LHK:n kesantorajoitteen laskemisesta

Tilalla 100 ha korvauskelpoisia lohkoja: 

- 10 ha tilapäisesti viljelemätöntä (ei tukikelpoista)

- 25 ha sänkikesantoa (LHK-rajoite 25%)

- 30 ha LHP-nurmea (LHK-rajoite 25%)

- 25 ha kauraa (LHK-kelpoista alaa)

- 9,75 ha viherlannoitusnurmea (LHK-kelpoista alaa)

- 0,25 ha kasvimaata (ei tukikelpoista)

LHK-kelpoisten kasvien ala (kaura+viherlann.) = 34,75 ha

Kesantoa voi olla max.= 34,75 ha / 3 = 11,58 ha

=> LHK:ta maksetaan: 34,75 ha + 11,58 ha = 46,33 ha

Tarkiste: LHK-kelpoinen ala 46,33 ha josta 25% = 11,58 ha



LHK

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus

• Samat säännöt kuin osarahoitteisella

• Eläintiheysraja 0,35 ey/pelto-ha

• Lasketaan korvauskepoista peltohehtaaria kohti

=> ei sis. luonnonlaitumia ja -niittyjä

• Hakuvuoden eläimet ja pinta-ala 

=> lopullinen maksu seuraavan kalenterivuoden puolella

• Hevoset ja ponit

=> hakijan hallinnassa ja tunnistettuja

=> hallinta: saman tiltun alla, perheenjäsenet ok.

=> tunnistettu: esim. rekisterinumero hevospassissa

• Tuotantotauoilla ei ole enää merkitystä 

=> vuotuinen ey-kertymä ratkaisee



LHK

Laskenta kotieläinkorotuksessa

- sikojen määristä vähennetään 2 pienintä kk

- siipikarjan määristä vähennetään 4 pienintä kk

Eläinmääräilmoitus kotieläinkorotuksessa

- koskee hevosia/poneja ja siipikarjaa (ei ole rekisteriseurantaa)

- kirjanpitotieto ilmoitukselle (lom. 461/vipu) 29.1.2016 mennessä

- ei tarvetta ilmoittaa, jos eläintiheys täyttyy tilan muilla eläimillä

- lomakkeella on myöhästymispäivät

- tulee käyttöön syksyllä/talvella 2015



Eläinryhmät Kerroin 

sonnit, härät, lehmät, muut naudat yli 2 v 1,0

sonnit, härät, muut naudat 6 kk – 2 v 0,6 

sonnit, härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

emakot väh. 8 kk 0,5

karjut väh. 8 kk, muut siat 3-8 kk,vieroitetut porsaat 0-3 kk (2/3) 0,3 

uuhet ja pässit sekä kutut ja pukit yli 12 kk 0,2 

karitsat ja kilit 3-12 kk 0,06

munivat kanat väh. 16 vk 0,014

broilerit 0,007 

kalkkunat, hanhet, ankat, sorsat, fasaanit 0,03

emolinnut: broileri väh. 18 vk 0,02

emolinnut: kalkkuna väh. 29 vk 0,05

emolinnut: hanhet väh. 30 vk 0,03

emolinnut: sorsat, fasaanit väh. 26 vk 0,03

emolinnut: ankat väh. 25 vk 0,03

hevoset ja ponit yli 6 kk 1,0 



Kansalliset peltotuet

Muuttuvat kohdat

• Ei yläikärajaa 

=> myöskään MYEL-vanhuuseläke ei enää rajoita tukien saantia

• Vähimmäispelto-alavaatimus kasvaa 

- 3 ha  5 ha, puutarhakasveilla 0,5 ha  1 ha

• Nuorten viljelijöiden tuessa sama vaatimukset tuenhakijan 

suhteen kuin EU:n nuoren viljelijän tuessa

• Pohjoinen tukikelpoisuus sulautetaan korvauskelpoisuuteen

• Tukialueella A ja B ei enää erillistä kans. peltotukea



Kansalliset peltotuet



Täydentävät ehdot

Viljelijätukikoulutus

2015 

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 

viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa



Mitä täydentävät ehdot ovat ?

• Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) 

sekä

• Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR)

→ Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat direktiivejä ja 

asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin, 

kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten 

terveyteen ja hyvinvointiin.



Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien 

viljelijätukien ehtona:

• Perustuki

• Viherryttämistuki

• Nuoren viljelijän tuki

• Peltokasvipalkkio

• Uuhipalkkio

• Lypsylehmäpalkkio

• Nautapalkkio

• Ympäristökorvaus

• Luonnonmukainen tuotanto

• Luonnonhaittakorvaukset

• Eläinten hyvinvointikorvaus

• Pohjoiset hehtaarituet, vain osa täydentävistä ehdoista



Täydentävien ehtojen opas ja muistilistat 

• Uudistettu täydentävien ehtojen opas julkaistaan verkossa 

mavi.fi – sekä evira.fi - sivustolla alkuvuodesta 2015 

• Opas sisältää sekä Maaseutuviraston että Eviran osuudet 

täydentävistä ehdoista

=> Muutokset päivitetään oppaaseen vuosittain

• Muistilistat, joihin on kerätty täydentäviin ehtoihin liittyvät 

vaatimukset, lähetetään viljelijöille keväällä 2015

=> Huom! muistilista ei korvaa opasta!



Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa 1/5

• Valtaojien ja vesistöjen varsilla tulee olla 1 metrin levyinen

piennar 
– tähän asti täydentävien ehtojen piennarvaatimus on ollut 60 cm

– korvaa ympäristökorvauksesta poistuvan piennarvaatimuksen

• Kasvuston sängen poltto on sallittu ainoastaan, 

jos se on välttämätöntä 

- kylvön toteutuksen, 

- rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunnan

kannalta

=> Vaatimus koskee myös nurmipeltoja. 
– aikaisemmin on ollut vaatimus välttää  vain oljen polttamista



Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa 2/5

• Kaukasian-, persian- ja armenianjättiputken leviäminen on 

estettävä huolehtimalla niiden torjunnasta maatalousmaalla

– aikaisemmin ei ole ollut 

tätä vaatimusta.

Kuva: Terhi Ryttäri/MMM-kuvapankki



Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa 3/5

• Hoidetun viljelemättömän kesantopellon

niittovaatimus poistuu täydentävistä ehdoista

→ VNa perustuesta,viherryttämistuesta ja 

nuoren viljelijän tuesta 

- vaatimus maatalousmaan avoimena pitämisestä

→ Luonnonhoitopeltonurmilla, suojavyöhykenurmilla ja

monimuotoisuuspelloilla on niittovaatimus ympäristö-

korvauksen ehdoissa

• Kesantopellon kasvusto voidaan päättää aikaisintaan 15 päivänä

heinäkuuta, jos hoidetulle viljelemättömälle pellolle kylvetään

nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja

– aikaisemmin tarkkaa päivää ei ole määritelty



Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa 4/5

• Pysyvien laitumien säilyttämisvaatimus poistuu 

täydentävistä ehdoista vuoden 2015 jälkeen

=> siirtyy osaksi viherryttämistukea 2015 => pysyvien nurmien viiteala

• Uutta pysyvien laitumien/pysyvien nurmien 
hoitovaatimuksissa:

– Tarvittaessa pysyvän laitumen kasvuston voi uusia muokkaamalla ja

kylvämällä heinä- ja nurmirehukasvien siemenillä

=> aikaisemmin muokkaamista ei ole sallittu



Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa 5/5

• Täydentävien ehtojen viljelykiertovaatimus poistuu 

=> viherryttämistukeen tulee viljelyn 

monipuolistamisvaatimus

• Maaperän tiivistymisen ehkäisemistä koskeva kohta 
poistuu (raskailla koneilla ajaminen märillä pelloilla)    



Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa

• Puhdistamolietedirektiivi poistuu

- Puhdistamolietteen käyttö maatalousmaalla ei kuulu enää 

täydentäviin ehtoihin 

=> käytössä on kuitenkin huomioitava nitraattiasetuksen 

asettamat vaatimukset

• Luonto- ja lintudirektiiveistä poistuvat vaatimukset lintu- ja

kasvilajien rauhoitukseen liittyvistä vaatimuksista

=> elinympäristöjä on suojeltava.

• Nitraattidirektiivi toimeenpannaan uudella Vna:lla

=> eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien

päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 



Nitraattiasetus uudistuu vuonna 2015 Valtioneuvoston 
asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). 

• Täydentäviä ehtoja koskevia muutoksia:

• Lannan varastoinnissa

• Rakenteellisissa vaatimuksissa

• Kuivalannan varastoinnissa poikkeustilanteissa

• Lannoitteiden käytössä

• Typpilannoitemäärissä

• Lannan ravinnepitoisuuksien määrittämisessä

• Kirjanpitovelvollisuudessa



Kuivalannan varastointi poikkeustilanteessa

• Kuivalantaa, jonka ka-pitoisuus on vähintään 30 %, voidaan

työteknisestä tai hygieenisestä syystä varastoida aumassa

• Patteroinnin muutokset:

• Alustan muotoilu

• Pohjalle 20 cm:n nestettä sitova kerros

• Yhteen patteriin sijoitettava määrä enintään koko lohkolle 

levitettävä määrä kuivalantaa

• Patteriin varastoitu kuivalanta on levitettävä patterin 

perustamisvuonna, talven yli säilyttäminen kielletty

• Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle 

on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun

• Jos kuivalantaa varastoidaan aumassa poikkeustilanteessa eläintaudista

johtuvan hygieenisen syyn vuoksi

=> auma voidaan säilyttää pellolla talven yli



Lannoitteiden käyttö, uutta:

• Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle

on kielletty 1.11. – 31.3

• Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on

muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä 

=> aikaisemmin koskenut vain syksyllä levitettyä

• Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja 

orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin

levittää vain sijoittamalla, pois lukien syyskylvöisten kasvien lannoitus

• Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan 

viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten

lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata

vuorokauden kuluessa levityksestä

• Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia,

lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty



Typpilannoitemäärät, uutta:

• Liukoisen typen vuotuiset enimmäiskäyttömäärät (kg/ha) ovat

muuttuneet

• Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa,

määrä on jaettava vähintään kahteen erään, joiden levittämisen

välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa

• Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa

lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla

enintään 35 kg/ha

• Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan

kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta

Vna eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)



Lannan ravinnepitoisuuden määrittäminen 5 vuoden välein:

=> Liukoinen typpi

=> Kokonaistyppi

=> Kokonaisfosfori

• Lannoitus joko lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella

• Kokonaistypen taulukkoarvot uutena mukaan

Kirjanpitovelvollisuus:

Kirjanpitovelvollisuutta täsmennetään:

- Peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoite-

valmisteiden ja typpilannoitteiden määrä sekä niiden sisältämä 

liukoinen typpi ja kokonaistyppi

- Satotasot

- Ajankohta, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on

levitetty pellolle

Vna eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)



Vna eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Voimaantulo/siirtymäsäännökset:

• Kuormausalueen tiivispohjaisuuden vaatimus voimaan 1.1.2016

• Pysyvien ruokinta- ja juottopaikkojen rakenteelliset vaatimukset 

voimaan 1.1.2016

=> oltava katettuja ja tiivispohjaisia, ei koske toiminnallisesti eläinsuojan

yhteydessä sijaitsevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä 

ruokinta- ja juottopaikkoja.

• Perunan solunesteen osalta levityskielto 1.11. -31.3. ja liukoisen typen

levitysmäärä enintään 35kg/ha syksyllä tulevat voimaan 1.1.2016

• Lantalaan, joka on otettu käyttöön tai jota koskeva rakennus-

lupahakemus on vireillä 1.4.2015, sovelletaan asetuksen

931/2000 säännöksiä vähimmäistilavuusvaatimuksista.



Muutokset Eviran toimeenpanemissa lakisääteisissä hoitovaatimuksissa

• ID-valvonnoissa ilmoitusviiveiden seuraamuksia lievennetään

• Eläintaudeista ilmoittamisen vaatimukset poistuvat täydentävistä ehdoista

- pois lukien TSE-taudit (mm. lampaiden ja vuohien scrapie ja nautojen BSE)

• Eläinten hyvinvoinnin osalta valvottavia vaatimuksia lisätään

=> kaikki tuotantoeläinlajit valvonnan piiriin

• Elintarviketurvallisuussäännösten valvonta myös 

kasvintuotantotiloilla ja lihantuotantotiloilla

- Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset 

laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja (nauta, sika, siipikarja, ym.)

- Täysin uutena kokonaisuutena valvontaan tulevat kasvintuotantotilojen 

elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset

• Siipikarjatilojen salmonellavalvonta käsittää vain kirjanpidon valvonnan



Täydentävät ehdot:

Kasveista ja eläimistä saatavien 

elintarvikkeiden tuotantohygienia

Viljelijätukihakukoulutus, kevät 2015

Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 69



Täydentävät ehdot - Elintarvikkeet -osion 

valvonnan muutokset 2015

 Maidontuotantotilat ovat olleet vuodesta 2006 ja munantuotantotilat 

vuodesta 2008 asti mukana täydentävien ehtojen valvonnassa 

 Kasvintuotantotilat ja lihantuotantotilat ovat puuttuneet valvonnan 

piiristä  Suomi on saanut EU:lta sanktioita

 Vuonna 2015 

– Eläintuotantotilojen yleiset elintarvikehygieniaa koskevat 

vaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia eläintiloja (nauta, 

sika, siipikarja, ym.), AVI valvoo

– Täysin uutena kokonaisuutena valvontaan tulevat 

kasvintuotantotilojen elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset, 

ELY-keskus valvoo
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Elintarvikkeiden alkutuotantoa on…

 Kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely

 Maidontuotanto

 Munantuotanto

 Tuotantoeläinten kasvatus

 Alkutuotannon tuotteiden kuljetus tilalta (poikkeuksena 

maito)

 Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle 

vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen mukaisesti

 Kasvintuotantotiloilla omien tuotteiden kauppakunnostus 

ja pakkaaminen, rahtitoimintana myös muille
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Elintarvikkeiden alkutuotantoa ei ole…

 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus

– esimerkiksi kasvisten kuoriminen, yrttien kuivaaminen 

tai maitotuotteiden valmistus

 Munien luokittelu eikä pakkaaminen kuluttajapakkauksiin

 Eläinten teurastaminen
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Rakenne

Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle yhteiset 

täydentävien ehtojen vaatimukset

1.Kasveista saatavien elintarvikkeiden tuotantoa 

koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

2.Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoa 

koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisäksi:

Maidontuotantoa koskevat erityisvaatimukset

Munantuotantoa koskevat erityisvaatimukset
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Kaikelle elintarvikkeiden alkutuotannolle yhteiset 

täydentävien ehtojen vaatimukset

1. Elintarvikkeiden on oltava turvallisia, ”kattovaatimus”

2. Tuottajan vastuulla on huolehtia, että elintarvikkeet 

täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset (lueteltu 

erikseen eläintiloille ja kasvitiloille)

3. Elintarvikkeet on voitava jäljittää tuotantotilalle asti

4. Tuottajalla on vastuu tuottamastaan elintarvikkeesta

5. Tuottajan on ryhdyttävä korjaaviin toimiin valvonnassa 

havaittujen puutteiden johdosta
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Ohjelmakausi 2014–2020 

Luonnonmukainen tuotanto

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 

viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa

Järjestetään erilliset koulutukset 

31.3. Nurmes

1.4. Joensuu

2.4. Kitee



Luonnonmukainen tuotanto (Luomu)

- 5-vuotiseen erilliseen vapaaehtoiseen sitoumukseen perustuva 

=> aikaisemmin oli ympäristötuen erityistukisopimus

=> luomusitoumus ei edellytä ympäristösitoumusta

- Viljelijä voi sitoutua joko luomukasvinviljelytilaksi tai luomueläintilaksi

=> luomueläintilan sitoumus edellyttää, että tilalla on luomueläimiä 

väh. 0,3 ey/korvauskelpoinen hehtaari

- Viljelijän on rekisteröidyttävä Eviran luonnonmukaisen tuotannon

valvontarekisteriin => luonnonmukaisen tuotannon koulutus (5-7 pv.)

- Vuosittainen luomukorvaus luomukasvitilalla on 160 €/ha

- Mikäli tilalla on luomukotieläintilan sitoumus, on eläintilan vuosittainen 

korotus 134 €/ha => yhteensä siis 160 €/ha + 134 €/ha = 294 €/ha

- Avomaan vihannesaloille maksetaan luomukorvausta vuodessa 600 €/ha



Sitoumusten yhteiset säännöt 

Ympäristökorvaus ja luonnonmukainen tuotanto 

• Sitoumusten osa voidaan siirtää lohkojen mukana

• Sitoumusalan väheneminen ilman takaisinperintää, jos lohko poistuu 

viljelijän hallinnasta: 

- toiselle sitoumuksen tehneelle 

- tilusjärjestelyn vuoksi 

- ylivoimaisen esteen vuoksi 

- sitoutumattomalle viljelijälle

• Perintä on tehtävä maatalouskäytöstä poistuvalta alalta 

• Sitoumusalan lisääntyminen 

- voidaan liittää max. 5 ha sitoumusten ulkopuolista korvauskelpoista alaa 

vuosina 2016, 2017 (ja 2018) vuosittain

- jos alaa yli 5 ha, voidaan antaa uusi sitoumus vuosina 2016-2020 



Luomusitoumusten yhteiset ehdot 

• Tukikelpoisuusehdot (täytyttävä aina) 

– Aktiiviviljelijä

– Alaikäraja (18 v. edeltävän vuoden joulukuun 31.päivänä)

– Sitoumuksen vähimmäisala 5 ha korvauskelpoisia lohkoja TAI 

sitoumusalasta puutarhakasvien viljelyssä vuosittain vähintään 1 ha

=> jos sitoumusala vähenee alle em. sitoumus raukeaa ilman takaisinperintää

– Kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko 

sitoumuksen ajan ja noudatettava komission luomuasetusta 834/2007

– Koulutusvaatimus 



Luomusitoumusten yhteiset ehdot 

• Koko tilan on oltava luonnonmukaisessa tuotannossa (luomuvalvonnassa) 

- ruokohelpi ja kasvihuonetuotanto voivat olla tavanomaisessa viljelyssä

• 1. vuonna luomuun väh. 5 ha, loput lohkot viim. 2. vuodesta alkaen

• Kaikki tilan lohkot on liitettävä sitoumukselle

- pl. ruokohelpi, korvauskelvottomat lohkot ja lohkot, joilla myyntikasvien 

tuottaminen on vaikeaa (esim. suojavyöhykkeet)

• Ruokohelpeä voidaan viljellä rehuksi, ilmoitus moniv. nurmina

=> tällöin voivat olla luomuvalvonnassa ja -sitoumuksessa mukana

• Tilan lohkoista, joilla viljellään sitoumuskauden aikana avomaan 

vihanneksia, voidaan tehdä tilan osan sitoumus

=> Sitoumusalalla voidaan viljellä vihanneksia ja muita kasveja (rinnakkaisviljely!) 



YMPÄRISTÖSOPIMUKSET  

JA

EI-TUOTANNOLLISET INVESTOINNIT

Materiaali perustuu 18.3.2015 tilanteeseen, varmista tietojen oikeellisuus 

viljelijätukien ja -korvausten hakutilanteessa

Järjestetään erilliset koulutukset 

31.3. Nurmes

1.4. Joensuu

2.4. Kitee



Muutokset ympäristötuen erityistuissa 

ohjelmakauden vaihtuessa keväällä 2015

 V. 2011 ja sen jälkeen alkaneet sopimukset 

=> päätetään (keskitetysti) kaikki keväällä 2015 ilman takaisinperintää

=> voi hakea uuden ympäristökorvauksen vastaavan toimenpiteen 

- joko sitoumuksen lohkokohtainen toimenpide tai 

suunnitelman vaativa ympäristösopimus 

=> jos kyse on uudesta ympäristösopimuksesta entisen (päätetyn)

tilalle, on hoitosuunnitelman päivitys muistettava tehdä

- laitetaan sopimushakemuksen liitteeksi

- jos puutteita päivityksessä, voi vielä täydentää myöhemmin



 V. 2010 tai aiemmin alkaneet sopimukset

=> mikäli sopimukset jatkuvat ennallaan voimassaolevien 

sopimusehtojen mukaisesti 

* viljelijän on tehtävä ympäristösitoumus

=> sopimuksen voi myös päättää kesken ilman 

takaisinperintää keväällä 2015

* voi hakea vastaavaa ym. sitoumuksen toimenpidettä

 Tiloille on lähetetty yhteenvetoraportti erityistukisopimuksista

=> tieto päätettävistä erityistukisopimuksista

=> tieto edelleen jatkuvista erityistukisopimuksista



6. Ympäristösopimukset

- Sopimukset ja vuosittaiset korvaustasot:

Kosteikon hoito (suunnitelmaan perustuva) 450 €/ha

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

* valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotooppikohteet

(suunnitelmaan perustuvat) 600 €/ha

* muut kohteet (mm. PB, luonnonlaitumet, reuna-alueet, metsäsaarekkeet ja alueet, joilla

edistetään uhanalaisten lajien/kulttuuriperinnön/pitkäaikaisen maankäytön hoitoa) 450 €/ha

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (suunnitelmaan perustuva) 600 €/ha

=> uusi sopimusmuoto, jolla pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta yhteensovittamalla

peltoviljelyä sekä muuttolintujen tarpeita perustamalla ruokailu-, muutto- ja levähdysalueita



6. Ympäristösopimukset

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

* itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja (naudat) 530 €/ey

* suomenhevonen 300 €/ey

* suomen-, ahvenanmaan- ja kainuunlammas 300 €/ey

* suomenvuohi 300 €/ey

* maatiaiskanat ja –kukot 300 €/tila

Geenipankkisäilytyksen toimenpide

* alkuperäiskasvien viljelysopimus 400 €/lajike/vuosi

Arto Ruuska Pohjois-Karjalan ELY-keskus



Yleistä ympäristösopimuksista

• Sopimusaika 5 v.

• Vähimmäisala 0,30 ha (pienin lohkokoko 0,05 ha)

=> kurki-, hanhi- ja joutsenpellot väh. 5,0 ha

• Sopimukset alkavat 1.5. tai 1.10.

• Tuenhakijana aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys (kosteikoissa myös 

vesioikeudellinen yhteisö)

• Sopimuksen tekeminen ei edellytä maatalouden ympäristökorvausta 

koskevan sitoumuksen voimassaoloa

• Vuokra-alueista vuokrasopimukset sopimusajalle



Yleistä ympäristösopimuksista

• Hoito oltava suunnitelmaan perustuva

• Suunnitelman tekemisessä huomioitavaa:

- Tarkka sijainti  GPS – mitattu (suositellaan)

- Yksilöidyt toimenpiteet /lohko/vuosi

• Hoitopäiväkirjaa on pidettävä

- jatkosopimuksia haettaessa oltava aiemman kauden hoitopäiväkirjat



Ei-tuotannolliset investoinnit

1. Kosteikkoinvestoinnit 

2. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten

alkuraivaus ja aitaaminen

• Mahdollista sekä aktiiviviljelijöille että rekisteröidyille 

yhdistyksille 

=> kosteikkoinvestointeja voi hakea myös vesioikeudelliset yhteisöt

• Investoinnin jälkeen haettava 5 -vuotinen ympäristösopimus

• Vaatii suunnitelman ja kustannusarvion

=> korvaus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella

• Haettava ala oltava vähintään 0,30 ha



1.Kosteikkoinvestoinnit

• Perustetaan vesistöjen valuma-alueille, joissa toimenpiteellä 

=> voidaan merkittävästi ja tarkoituksenmukaisesti pienentää 

maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta 

- kosteikon yläpuolisella valuma-alueella oltava peltoa yli 10 % ja

kosteikon koko oltava väh. 0,5 % yläpuolisesta valuma-alueesta

• Soveltuvia kohteita ovat esim. luontaiset notkot ja herkästi tulvivat 

pellot

• Perustaminen ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin 

paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsä- ja joutomaalle

• Tukitasot

- pienet kohteet (0,30-0,50 ha) enintään 3225 eur/kohde

- isommat kohteet enintään 11 669 eur/ha



2. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja 

aitaaminen

• Kohteet 

- kunnostustoimenpiteitä vaativat perinnebiotoopit ja

luonnonlaitumet

• Hoitotoimet

- esim. aitaaminen, raivaus, raivausjätteen poiskorjuu

• Tukitasot 

- enintään 3 ha kohteet 1862 eur/ha

- suuremmat, 3 – 10 ha kohteet 1108 eur/ha

- yli 10 ha kohteet 754 eur/ha


