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LUONNONHAITTAKORVAUS
- Ehdot pysyvät samoina kuin edellisinä vuosina
- Haetaan vuosittain ja maksetaan korvauskelpoisille 

lohkoille
- Vähimmäispinta-ala on 5 ha
- Kesantorajoite eli kesantoja, luonnonhoitopeltonur-

mia ja suojavyöhykkeitä,yhteensä enintään 25 % kor-
vauskelpoisesta peltoalasta. Lopulla alalla sinun on il-
moitettava viljelykasveja, jotta korvaus voidaan mak-
saa koko tilasi korvauskelpoiselle alalle.

- Maksettava tuki vuonna 2020 AB-alueella on 217 €/ha 
ja C- alueella 242€/ha

- Kotieläinkorotus 60€/ha



PELTOKASVIPALKKIO

• Maksetaan koko maassa viljeltävän kasvin 
mukaan, ei korvauskelpoisuuden tai 
tukioikeuksien perusteella

• Ruis (n. 50€/ha) , valkuaiskasvit (ruoka- ja 
rehuherne, härkäpapu,seoskasvustot, rypsit ja 
rapsit, öljypellava ja –hamppu, auringonkukka) 
(n.70€/ha) tärkkelysperuna(n.550€/ha), 
sokerijuurikas(n.90€/ha), avomaan 
vihannekset (n.130€/ha)



PERUSTUKI eli TILATUKI

• Maksetaan tilalle vahvistettujen 
tilatukioikeuksien perusteella

• Ei tarvitse olla korvauskelpoista peltoalaa

• Tilatukioikeudet eivät siirry vuokrasopimuksen 
mukana, erikseen palautettava kuntaan 103A 
ja 103B. Tarkista hallinta-ajat!

• Tasaosan arvo vuonna 2020 AB- alueella 
124,26 €/ha ja C-alueella 108,25 €/ha



VIHERRYTTÄMISTUKI

• Haetaan samalla rastilla kuin perustukikin

• Pitää sisällään viljelyn monipuolistamisen, 
pysyvien nurmien säilyttämisen sekä 
ekologisen alan

• Tukitaso AB- alueella noin 75€/ha ja
C-alueella noin 65€/ha



Viljelyn monipuolistaminen

• Jos tilan peltoalasta on nurmea, kesantoa ja 
palkokasveja yli 75% -> tila vapautuu 
viherryttämisestä. Myös alle 10 ha tilat 
vapautuvat

• 10-30 ha tila, viljeltävä min. 2 kasvia, 
pääkasvin osuus max 75 %

• Yli 30 ha tilat, viljeltävä min. 3 kasvia, 
pääkasvin osuus max 75%, kahden pääkasvin 
yhteensä 95% 



Monipuolistamisen laskeminen

• Oltava tarkkana kasvikoodien kanssa. 
Epähuomiossa voi mennä eri kasvit samaan 
koodiin mikä taas voi vaikuttaa 
prosenttirajoihin
– Omat vuoden 2015 valinnat vaikuttavat 

kasvikoodeihin

• Todetaan 30.6.- 31.8. välisenä aikana 
maastossa

• Kesannot kaikki samaa ryhmää



Ekologinen ala

• Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on edelleen 
muistettava ilmoittaa 5 % peltoalasta ekologiseksi 
alaksi, jos tilalla peltoa yli 15 ha

• Nurmipoikkeus vapauttaa tästä velvoitteesta
• Ekologisena voi ilmoittaa mm. kesantoa, 

typensitojakasveja. Pysyviksi nurmiksi muuttuneet 
kesannot eivät kelpaa, eivätkä luonnonhoitopellot

• Typensitojakasvin on oltava peltolohkolla 30.6.-31.8. 
välisen ajan. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty.

• Säilyttämisvelvoite efa-kesanoilla on 1.1.-15.8. Tänä 
aikana ei saa olla maataloustoimintaa, ei saa korjata 
satoa tai laiduntaa.



YMPÄRISTÖSITOUMUS JA 
YMPÄRISTÖKORVAUS

2020

• Päättyy kaikilla vuonna 2015 sitoutuneilla 
30.4.2020

• Mahdollista päättää jatkosta omalla kohdalla

• Puhutaan ”jatkovuodesta”



YMPÄRISTÖSITOUMUS 2020
• Tänä keväänä mahdollista tehdä yhden (1) 

vuoden jatkositoumus

• Jatkoa haetaan joko Vipussa tai lomakkeella 101B

• Jos sitoumusta ei jatketa, sitoumus päättyy ilman 
seuraamuksia

• Jatkaessa voi luopua toimenpiteistä, LOMAKE 
479, ei voi sähköisesti tehdä

• Uusia sitoumuksia ei tehdä, jako ja siirto 
mahdollisia

• Korvauskelpoista pinta-alaa ei voi lisätä



YMPÄRISTÖSITOUMUS 2020

• Samat velvoitteet ja oikeudet kuin tähänkin 
asti

• Vuonna 2019 esitetyt rajoitteet eivät toteudu
- korvaustasot pysyvät samoina

- maksettavaa alan määrää ei rajoiteta          
(esim. lhp-nurmet)

- suojavyöhykkeet kelpaavat vielä 
valtaojienkin varsilla 



YMPÄRISTÖSITOUMUS 2020

• Jos sitoumusta jatkaa vuodella, voi 
lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopua, 
paperisella lomakkeella 479

• Toimenpidettä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai 
lisätä, ainoastaan luopua

• Jos haluaa luopua suojavyöhyke-
toimenpiteestä, on luovuttava koko 
ympäristönhoitonurmet- toimenpiteestä, joka 
käsittää myös esim. luonnonhoitopellot



Lohkokohtaiset toimenpiteet, muistin 
virkistykseksi

• Lietelannan sijoittaminen peltoon
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätys
• Valumavesien hallinta
• Ympäristönhoitonurmet

- suojavyöhykkeet, lhp, mv. ympäristönhoitonurmet
• Peltoluonnon monimuotoisuus

- viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, 
saneerauskasvit, monimuotoisuuspellot

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
- vielä ei voi mennä kyntämään, kylvömuokkauksen 

yhteydessä

- keväällä jo tukihakemusvaiheessa on hyvä miettiä, mitkä 
kasvit kelpaavat täyttämään kasvipeitteisyytta



Puutarhakasvit

Puutarhatoimenpiteet ovat pysyneet samoina kuin 
tähänkin asti. Niitä ovat orgaanisen katteen käyttö puu-
tarhakasveilla ja siemenperunalla ja puutarhakasvien 
vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.
• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 

Ryhmä 1 500 €/ha
Ryhmä 2 350 €/ha

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla

Yksivuotiset puutarhakasvit 300 €/ha
Monivuotiset puutarhakasvit  500 €/ha



Saneerauskasvit

• Voi käyttää, mikäli tilalla toimenpide valittuna 
ja jos haetulla alalla on ollut perunaa, 
sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja 
JONAKIN kolmena aiempana vuonna. Vuonna 
2020 katsotaan siis vuosia 2019,2018 ja2017

• Max kaksi vuotta peräkkäin samalla lohkolla



SUOJAVYÖHYKE 2020

• Kaikki suojavyöhykkeet jatkuvat vuonna 2020
• Kaikki ehdot jatkuvat myös samoina, kasvipeitteisyys, 

kasvinsuojelu, korjuuvelvoite
• Jos haluaa päästä eroon suojavyöhykkeestä vain 

hallinnan muutos mahdollistaa tämän
• Suojavyöhykenurmi ei ole lohkokohtainen toimenpide 

vaan jos haluaa eroon suojavyöhykkeestä, on 
luovuttava koko ”ympäristönhoito”-toimenpiteestä. 
Tässä kohtaa kuitenkin muistettava jatkamisvelvoite!

• Sitoumusehdot ovat voimassa 30.4.2020 asti! Hallinnan 
muutos ei niitä poista. Kasvipeitteisyys säilytettävä 
30.4.asti ja vuoden 2019 tuensaaja on siitä vastuussa



SUOJAVYÖHYKE jatkuu…

• Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jatkajan ei 
ole pakko jatkaa edeltäneen viljelijän 
valitsemaa suojavyöhykenurmi-toimenpidettä. 

• Uusi vuokramies(-henkilö) voi jatkaa lohkolla 
olevaa suojavyöhyketoimenpidettä vaikkei 
hänellä olisi sitä itsellään ennen ollutkaan



YMPÄRISTÖKORVAUKSEN 
TAKAISINPERINTÄ

• Jos ilmoittaa oman suojavyöhykkeen vuonna 
2020 kauraksi, tuki peritään takaisin

• Jos yhdeltä lohkolta päätetään 
suojavyöhykkeen toteuttaminen, ko.lohkolle
tulee takaisinperintä

• Jos ympäristösitoumuslohko poistetaan 
maatalouskäytöstä, tuki peritään takaisin



YMPÄRISTÖKORVAUKSEN TUKITASOT 
2020

RTK peltoviljelykasvit 54 €/ ha
puutarhakasvit 200 €/ ha

Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ ha

Suojavyöhykenurmet 500 €/ha

Luonnonhoitopeltonurmet 120€ /ha

Peltoluonnon monimuotoisuus

viherlannoitusnurmet 54€/ ha

kerääjäkasvit 100 €/ha

saneerauskasvit 300 €/ha

monimuotoisuuspellot 300 €/ha

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

yksivuotiset puutarhakasvit 300 €/ha

monivuotiset puutarhakasvit 500 €/ha

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

20%    4€/ha,   40%   18€/ha,     60%  36€/ha,       80%   54€/ha



Ravinteiden tasapainoinen käyttö, RTK

• Jos sitoumusta päättää jatkaa, vanhat ehdot 
säilyvät

On tehtävä vuosittain

- VILJELYSUUNNITELMA

* jokaiselta lohkolta

* merkittävä kasvilaji, lannoitus, 
satotavoite

* ennen kylvöjä laadittu

* säilytetään tilalla



RTK, jatkuu…
Vuosittain tehtävä

- LOHKOKOHTAINEN KIRJANPITO
* tehtävä jokaiselta lohkolta
* merkittävä kaikki toimenpiteet ja tarkat 

päivämäärät, mitä lohkolla tehty  
* kasvinsuojeluaineiden täydelliset 

kauppanimet, huomaa vanhentuneet
* havainnot merkittävä, miksi ko. ainetta 

käytetty
* lannoitteiden täydelliset nimet ja  

pitoisuudet
* huomioi fosforin tasaukset jokaisella lohkolla, osalla on –

osalla ei 
* pientareitten ja suojakaistojen uusimiset
* viljelijän oman edun mukaista tehdä tarkasti



RTK, jatkuu vieläkin…

VILJAVUUSTUTKIMUS
- Tehtävä viiden(5) vuoden välein

- Jos vanhenee syksyllä, uudet tulokset OLTAVA VOIMASSA JA 
KÄYTÖSSÄ seuraavassa kylvölannoituksessa

- Analysointipäivämäärä ratkaisee, ei näytteenottopäivä

- Yksi(1) näyte/ 5 hehtaaria, lohko 5,01ha -> otettava kaksi 
näytettä

- Oma näyte jokaiselta yli 0,50 hehtaarin lohkolta

- Alle puolen hehtaarin lohkojen näytteitä voi yhdistää 
VIEREISEN lohkon näytteeseen.

- Yhteen näytteeseen monta eri osanäytettä

- Ei pinta- eikä pohjamaata vaan keskeltä

- Tilauslomakkeeseen selkeät lohkonumerot 



RTK, viimeinen kalvo…

• Muistettava, että vesistöjen varsilla on oltava 
keskimäärin 3 metrin levyinen suojakaista ja valtaojien 
varsilla 1 metri. Se ei saa olla itsekseen syntynyt 
rikkakasvikaistale!

• Kasvinsuojeluruiskun testileima on oltava voimassa

-Vuoden 2020 loppuun asti ruisku testattava 5 vuoden välein. 

Tämän jälkeen testaus 3 vuoden välein (1.1.1021 lähtien)

• Samoin kasvinsuojeluaineita käyttävän henkilön. 
Kasvinsuojelututkinto on henkilökohtainen ja voimassa 
5 vuotta.



YMPÄRISTÖKORVAUS JA LANNOITUS

• Lannoitus viljellyksi ilmoitun kasvin mukaan. Jos sadonkorjuun 
jälkeen lannoitetaan, on se ehdottomasti otettava huomioon 
seuraavana keväänä 

• Jos sato jää korjaamatta, lohkolle levitetty fosfori 
huomioidaan seuraavana keväänä täysmääräisenä

• Lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet levitetään 1.4.-31.10. 
välisenä aikana, poikkeusmahdollisuus marraskuun loppuun

– Muokkaus vuorokauden sisään levityksestä



MUITA TÄRPPEJÄ

• 5 vuoden viljelykiertosuunnitelma

• Peltomaan laatutesti

• Koulutusvaatimus

– Jos peltojen hallinta siirtynyt vuoden 2019 
puolella -> koulutusvaatimus tulee täyttää

– Jos peltojen hallinta siirretty vuonna 2020, 
koulutusvaatimusta ei tarvitse suorittaa



KIRJAAMISVAATIMUKSET 2020

• Koskee ympäristösitoumusta ja täydentäviä 
ehtoja

• Kasvintuotannossa muistettava lohkokohtaiset 
muistiinpanot

– Kirjanpito on säilytettävä ympäristösitoumuskausi 
ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

– Ympäristösitoumus oli/ on viisivuotinen.  Jos 
jatkovuosia tulee vaikka 2 lisää, kirjanpito on 
säilytettävä 7 vuotta + 4 vuotta = 11 vuotta 



KIRJAAMISVAATIMUKSET jatkuu
• Myös valituissa lohkokohtaisissa toimenpiteissä on 

kirjaamisvaatimuksia

– Lietelannan sijoittaminen peltoon

*Käytetty lietelanta, levitysmäärä, levitetyn 

lannoitteen typen ja fosforin määrät

- Orgaanisen aineen kierrättäminen

* käytetty lannoitevalmiste, maanparannusaine, tai/ja    

toiselta tilalta hankittu kuivalanta, myös N- ja P- määrät

- Suojavyöhykkeet

* hoitotoimenpiteet, kasvuston mahd. tuhoutuminen ja uudelleen 

perustaminen, hukkakauran ja muiden rikkakasvien torjuminen

Säilytysaika vähintään ympäristösitoumuskausi + neljä vuotta



Tilakohtaisia muistiinpanoja

• Lanta-analyysi, jos tilalla syntyy ja/tai tilalla 
käytetään lantaa yli 25m3 vuodessa/ lantalaji

• Kuormakirja, lasku tai tuoteseloste, josta 
voidaan todeta käytetty lannoite ja sen sisältö

• Säilytys ympäristösitoumuskausi + 4 vuotta

• Syysilmoitus lokakuun loppuun. 



Biosidit kirjanpidossa

• Desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen 
käytöstä elintarvikkeiden ja rehujen käsittely-
ja varastointitiloissa on pidettävä kirjaa

• Tähän riittää esim. ostokuitit mistä selviää 
nimi, käytetty määrä ja käyttöaika

• Säilyttämisaika 3 vuotta

• Kuuluu täydentäviin ehtoihin



YMPÄRISTÖSOPIMUKSET

Lisätiedot Minna Kolari Hämeen ELY-keskus

minna.kolari(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 025 062, vaihde 0295 025 000
Maaseutuyksikkö
Hämeen ELY-keskus, Birger Jaarlin katu 15, 13100 
Hämeenlinna tai
Kirkkokatu 12, (postiosoite PL 29) 15141 LAHTI
www.ely-keskus.fi/hame

mailto:minna.kolari@ely-keskus.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fhame&data=02%7C01%7C%7C41b20c5934904e19a88108d7ca794806%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637200494560542196&sdata=botYsgMEOLkNrHfZ0ERYOBvqE4VdA1fHefVRcLfz2XE%3D&reserved=0


Ympäristösopimusten jatkot

• Vuonna 2015 alkaneet sopimukset päättyvät tänä keväänä ja niihin 
voi hakea jatkoa vuodeksi sähköisesti Vipu-palvelussa tai 
lomakkeella 101B.

• Jatkovuoden hakija sitoutuu olemassa oleviin ehtoihin. Hakija 
toteuttaa sopimuksessaan hoitosuunnitelmaan liittyviä vuosittain 
yksilöityjä ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä. 

• Samalla tuenhakija vakuuttaa, että sopimukseen mahdollisesti 
sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa 
jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka.

• Jatkovuotta hakevat eivät voi liittää sopimukseen kokonaan uusia 
lohkoja.





Alkavat sopimukset

• Ympäristösopimuksista ovat vuonna 2020 haettavissa 
maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoitosopimukset ja kosteikkojen hoitosopimukset vain 
niille kohteille, jotka on aiemmin perustettu ei-
tuotannollisen investoinnin korvauksella. Nämä kohteet 
edellyttävät ympäristösopimuksen tekemistä. 

• Haettavissa on myös edellisen ohjelmakauden (2007-2013) 
mukainen erityistukisopimuksen jatko. Näissä tapauksissa 
erityistukisopimuksen tulee olla päättynyt vuonna 2018, 
2019 tai sen tulee päättyä 30.4.2020.

• Rahoitustilanteen vuoksi ympäristösopimusta ei voi tänä 
vuonna hakea kokonaan uusille alueille tai nykyisten 
sopimusten laajennusalueille. 



Alkavat sopimukset jatkuu

• Koska vuonna 2020 uuden ympäristösopimuksen 
edellytyksenä on kohteelle aiemmin toteutettu ei-
tuotannollinen investointi, on tärkeää, että investointi 
on valmistunut ennen sopimuskauden alkua. 

• Kaikkien ei-tuotannollisen investoinnilla korvattavien 
töiden tulee olla tehtyinä ja kustannusten on pitänyt 
syntyä ennen 30.4.2020. 

• Jos ei-tuotannollisen investointihankkeen 
valmistuminen viivästyy toukokuulle, 
ympäristösopimus ei voi alkaa 1.5.2020. Tällöin 
sopimushaku ja alkamisaika tulevat siirtymään 
seuraavalle vuodelle.



Sopimuksen hakeminen

• Sopimusta haetaan Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito - ja Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus-
lomakkeilla. Hakulomakkeet liitteineen toimitetaan alueelliseen ELY-
keskukseen viimeistään 15.6.2020. Sopimusten hakulomakkeet 
löytyvät ruokavirasto.fi -sivuilta.

• Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen hoitosuunnitelma 
karttaliitteineen. Jos sopimukseen haettu kohde on vuokrattu, 
vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko 
sopimuskauden. Jos hakijana on yhdistys, hakemuksen liitteeksi 
tulee jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta 
on päätetty. Yksityiskohtaiset ohjeet suunnitelma laatimisesta, 
liitteistä ja sopimuksen hakemisesta löytyvät hakulomakkeesta.

• Sopimuskauden aikana ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain 
joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B.



Muutokset sopimustilanteissa

• Sopimuksen voi siirtää toiselle tuenhakijalle 
toimittamalla lomake 160 tarvittavine liitteineen 
ELY-keskukseen.

• Kaikista hoitosuunnitelman mukaisista hoidon 
muutoksista ilmoitus ELYyn eli jos tilalta poistuu 
esim. laiduntavat eläimet tai laiduneläinlaji 
muuttuu tai on tarvetta poistaa esim. puustoa 
enemmän, kuin mitä hoitosopimukseen on 
kirjattu.



218M Hakemus alkuperäisrotujen 
kasvattamista

koskevan sopimuksen maksamiseksi 
vuonna 2020

• Niille APR sopimuksen tehneille, jotka eivät jätä 
101B:tä päivitetään maksun ja jatkovuoden 
hakeminen lomakkeelle 218M.

• 218M lomakkeella voi hakea myös pelkkää 
maksua sopimusvuodelle 2020. Tämä koskee 
niitä, joiden sopimus on alkanut vuonna 2016. 



Suomalainen ruoka on hyvää ja 
syötävä on joka päivä!


