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Ympäristösitoumus

• Mahdollista hakea jatkovuotta

• Jatkovuosi näkyy jo Vipussa mutta on silti muistettava hakea rastilla

• Vielä mahdollista hakea paperilla, lomake 101B, tai sähköisesti

• Sitoumuksesta voi luopua ilman takaisinperintää

• Uusia sitoumuksia ei tehdä, jako ja siirto mahdollisia, lomake 160



Ympäristösitoumus

• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2022 asti, vaikkei jatkaisikaan

• Koskee myös hallinnanmuutoksia, vuoden 2021 tuensaaja on vastuussa vaikka uusi vuokrasopimus 1.1.2022 alkaen

• Sitoumuksen velvoitteet ja ehdot sekä korvaustasot, jatkuvat samanlaisina edelleen vuonna 2022

• Maksettavan alan määrää ei rajoiteta aiemmasta

• Uutta korvauskelvotonta alaa ei voi lisätä sitoumukseen paitsi tilusjärjestelyn kautta (5 ha / 1 ha)

• Ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki vuonna 2021 sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot, ilmoitus jos ei niitä 
halua. Jos ala lisääntyy, se on huomioitava esim. kasvipeitteisyydessä 



Ympäristökorvaus

LOHKOKOHTAISESTA TOIMENPITEESTÄ LUOPUMINEN JATKOVUODEN PERUSTEELLA

• Sitoumukselle valitusta, yhdestä tai useammasta, lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua, lomake 479

• Toimenpiteitä ei voi lisätä tai vaihtaa 

• Jos haluaa luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta, on luovuttava koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä ( 
silloin luovutaan myös luonnonhoitopeltonurmen ja mv. ympäristönurmen toteuttamisesta)

• Jos suojavyöhykkeelle kylvää jotakin muuta kasvia, tuki peritään takaisin sitoumuksen alkuun saakka 

• Lohkon hallinnan muutos ei aiheuta takaisinperintää edelliselle viljelijälle, uusi haltija voi halutessaan jatkaa toimenpidettä tai 
lopettaa



Ympäristökorvaus

Lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen

• Valumavesien hallinta

• Ympäristönhoitonurmet

- suojavyöhykkeet, luonnonhoitopeltonurmet, monivuotiset ympäristönhoitonurmet

• Peltoluonnon monimuotoisuus

- viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, saneerauskasvit, monimuotoisuuspellot

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu



Ympäristökorvaus

RAVINTEIDEN TASAPAINOINEN KÄYTTÖ

Mikäli jatkaa sitoumusta, vanhat ehdot ovat voimassa ja VUOSITTAIN on tehtävä:

• VILJELYSUUNNITELMA

- Ennen kylvöjä. Joka lohkolta. Merkitään kasvilaji, lannoitus, satotavoite. Eri asia kuin lohkokirjanpito

• LOHKOKOHTAINEN KIRJANPITO

- Jokaiselta lohkolta. Merkittävä kaikki toimenpiteet ja päivämäärät. Tarkat nimimerkinnät (lannoitteet, kasvinsuojeluaineet). 
Pientareitten ja suojakaistojen uusimiset

• VILJAVUUSTUTKIMUS

- 5 vuoden välein. Oltava voimassa ja käytössä lannoitettaessa. Analysointipäivä ratkaisee, ei näytteenottopäivä. 1 näyte / 5 ha.                                                                    
Tilaukseen selvät lohkonumerot 

LANTA-ANALYYSI

- jos tilalla syntyy ja / tai tilalla käytetään lantaa yli 25m3 vuodessa/ lantalaji

- tehtävä 5 vuoden välein



Ympäristökorvaus

EHTOMUISTUTUS VUODELTA 2021

• KASVISUOJELUAINERUISKU pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 3 vuoden välein

Jos ruisku on testattu 1.1.2021, se on testattava seuraavan kerran viimeistään 1.1.2024

Jos ruisku on testattu ennen vuotta 2021, esim. 31.12.2020, se on testattava viimeistään 31.12.2025

• RAVINTEIDEN JA ORGAANISTEN AINEIDEN KIERRÄTTÄMINEN

Korvaukseen oikeuttava pinta-ala 60% -> 80% sitoumusalasta

Maatila ei voi samaan aikaan sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia, lukuun ottamatta sellaista
orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta. 



Ympäristökorvaus, VIELÄ PARI TÄRPPIÄ

• LUONNONHOITOPELLOT

- niitettävä vähintään joka toinen vuosi. Jos rikkakasvitilanne edellyttää, niitettävä joka vuosi

- niittojätteen saa korjata ja hyödyntää sekä alaa laiduntaa. Kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää

• MONIMUOTOISUUSPELLOT

- riistakasveilla, kylvettävä vuosittain ja säilytettävä seuraavaan kevääseen, vähintään kahden kasvin eri siemeniä

- maisemakasveilla, kylvettävä vuosittain ja säilytettävä seuraavaan kevääseen, vähintään kahden eri kasvin siemeniä

- niittykasveilla, säilytettävä 2 kasvukautta, nurmirölli+lampaannata+jäykkänata+yksi monivuotinen niittykasvi

- monimuotoisuuspeltoja ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen, kasvuston voi perustaa sänkeen. Voi lannoittaa perustettaessa mutta ei saa laiduntaa

• 3 METRIN SUOJAKAISTA

- vesistön varrella oltava, monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä. Sisältyy peruslohkon viljeltävän kasvin alaan

- ei saa muokata, lannoittaa tai käyttää ks.aineita. Jos kasvusto tuhoutuu, se on uusittava heti olosuhteiden salliessa. Voidaan korjata sato tai laiduntaa



Ympäristökorvaus, VIELÄ PARI TÄRPPIÄ

• SUOJAVYÖHYKKEET

- kasvusto on niitettävä ja korjattava pois VUOSITTAIN kasvukauden aikana. 

- sadonkorjuun voi hoitaa myös laiduntamalla, varottava kuitenkin ylilaiduntamasta

- kasvimassaa ei saa kuljettaa metsään tai joutomaalle

- talven aikana tai muuten vaurioitunut kasvusto on uusittava saman kasvukauden aikana tai heti olosuhteiden salliessa

- kaikki suojavyöhykkeet jatkuvat vuonna 2022

• SITOUMUSALAN VÄHENEMINEN

- jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä oman hallinnan aikana ( rakentaminen, metsitys) -> kyseiseltä alalta seuraa ympäristökorvauksen takaisinperintä   

sitoumuskauden alkuun asti

• TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS

- ilmoita vähintään 20% sitoumusalasta, jotta toimenpide pysyy voimassa eikä tule takaisinperintää sitoumuskauden alkuun asti. 27.10.2022 !!!!

- ilmoita puutarhakasveja vähintään 0,05 ha, vähintään yhdelle kasvulohkolle, jotta lohkotoimenpide pysyy voimassa eikä tule takaisinperintää



Ympäristökorvaus, Vältä seuraamuksia- välilehti

• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5% :n rajan

• Kun virheprosentti kasvaa, maatiloille tehtävien valvontojen määrää joudutaan lisäämään

• Jos virheitä ja puutteita on paljon, voi seurauksena myös olla että EU:n Suomelle maksamat tukimaksut 
voivat vähentyä

• Vipussa on ”Hae tukia”- osio, jossa on tämä ”Vältä seuraamuksia”-välilehti

Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa ja miettiä mitä voisi tehdä toisin 



LUONNONHAITTAKORVAUS

• Ehdot pysyvät samoina kuin edellisinäkin vuosina

• Haettava vuosittain

• Kesantorajoitus 25% korvauskelpoisesta peltoalasta

- kaikki kesannot, lhp, suojavyöhykkeet

• Kotieläinkorotuksen eläinten laskenta-ajanjakso on koko vuosi eli 1.1.-31.12. 

- myönnetään, jos eläintiheys on vähintään 0,35ey / korvauskelpoinen peltohehtaari



PELTOKASVIPALKKIO

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

• Ruis (n. 50€/ha), valkuiaiskasvit (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 tukioikeuksien perusteella

• Ei tarvitse olla korvauskelpoista peltoalaa

• Tilatukioikeudet eivät siirry vuokrasopimuksen mukana, kuntaan erikseen palautettava 103A ja 103B



VIHERRYTTÄMISTUKI

• Haetaan samalla rastilla kuin perustukikin

• Sisältää viljelyn monipuolistamisen

- alle 10 ha peltoa -> vapautuu monipuolistamisesta

- 10-30 ha peltoa -> 2 kasvia, joista pääkasvia enintään 75%

- yli 30 ha  peltoa -> 3 kasvia, joista pääkasvia enintään 75%, kahta pääkasvia yhteensä 95%

- tila vapautuu jos tilan peltoalasta yli 75% on nurmi- ja heinäkasveja, kesantoa ja/ tai palkokasveja  TAI

jos tilan maatalousmaasta yli 75% on nurmi- ja heinäkasveja tai pysyvää nurmea



VIHERRYTTÄMISTUKI

• Ekologinen ala ( Uusimaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa) 

- jos tilalla yli 15 ha peltoa, on ilmoitettava vähintään 5% ekologisena alana

Vuonna 2022 Ukrainan sodan vuoksi Suomi toimeenpanee, mikäli valtioneuvosto hyväksyy asetusmuutoksen, poikkeusmahdollisuuden.

- ekologisen alan kesannoilla voi laiduntaa eläimiä ja kasvuston saa korjata jo ennen elokuun puoliväliä. 

- ekologisen alan kesannoille voi kylvää muita viljelykasveja, esim. valkuais-, öljy- tai viljakasveja. Jos viljelijä hyödyntää 

näitä poikkeuksia, kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua kyseisillä aloilla vuonna 2022. Myös lannoitus sallitaan. 

- Alat, joilla poikkeusta toteutetaan, luetaan sadonkorjuusta ja muiden viljelykasvien viljelystä huolimatta myös  

viljelyn monipuolistamisessa kesannoiksi

- Ruokavirasto ohjeistaa viljelypoikkeuksesta kun valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen




