
 

 

Vastaus: 

Kyllä tähän joku ratkaisu on kehitteillä. Tarkisteita on niin paljon että yhtä yksittäistä "liikennevaloa" ei 

ole vaan kyse on useista tarkisteista ja niiden tuloksista. 

Tämä on Ruokaviraston kuoulutuksessa ssamani vastaus (Juha) 

 

 

Vastaus: Komissio tekee otannan alkuvuodesta siten että jokaisesta toimenpiteestä tulee tilastollisesti 

riittävä määrä yksittäisiä lohkoja tarkastettavaksi.  

 

 

Vastaus: Selvityspyynnöt tulevat VIPU-mobiiliin (puhelin sovellus). VIPU mobiilin voi jo nyt ladata 

sovelluskaupasta (maksuton). Viljelijä ottaa VIPU- mobiililla kuvan selvityspyynnön kohteena olevasta 

lohkosta. Myös sanallista selvitystä asiasta voi lisätä. ELY-keskuksen tai YTA-alueenkäsittelijä 

hyväksyy/hylkää selvityksen. 

 

  

 



Vastaus: Ennen vuoden vaihdetta tulevasta alasta ei ole tietoa. Nämähän ovat aloja, jotka ovat 

viljelykunnossa vuodenvaihteessa ja joita ei tällöin nurmivaatimus tule koskemaan. Määrä selvinnee vasta 

vuoden 2023 tukihaun jälkeen. 

 

 

Vastaus: Pölyttäjien ravintokasveja koskevassa toimenpiteessä (ympäristökorvauksen tilakohtainen 

toimenpide) tilalla on oltava kasvukaudella vähintään kahdella eri peruslohkolla viljelyssä 

sadontuotantotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- tai monivuotisia tuotantokasveja. Tällaisia 

kasveja ovat öljykasvit, tattari, kumina, sinappi, härkäpapu, herne, öljyhamppu, morsinko, mansikka, 

vadelma, hedelmäpuut tai marjapensaat. Peruslohkon, jolla toimenpidettä toteutetaan, on oltava kooltaan 

vähintään 0,5 hehtaaria. 

 

 

 

Vastaus:  Vastausta odotetaan Ruokavirastolta 

 

 

Vastaus: Varmasti on tarpeen miettiä sopimuskohtaisesti, kannattaako sopimus mukauttaa vai sen sijaan 

hakea uutta sopimusta. Jos sopimuksen mukauttaa, sopimuslohkoja ei voi jättää pois, vaan kaikki 

alkuperäisen sopimuksen mukaiset lohkot jatkavat sopimuksessa. Sopimusta mukauttaessa sopimuksessa 

oleville lohkoille ei voi saada yksivuotista aitaus-, peruskunnostus- tai petoaitaustukea. Muita päätökseen 

vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi useamman hoitosopimuksen yhdistäminen, sopimuslohkojen 

hallinta tai sijainti, hoidon toteuttaminen tai laiduneläinten määrä. 

 

 

 



Mistähän löytyy alkuperäinen, tämänhetkinen tieto CAP27:sta? 

 

Vastaus: tässä linkki MMM:n sivuille https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma 

 

Viljelykierto, min 1/3 osalla lohkoista kasvi on vaihdettava vuosittain. Lasketaan ilmeisesti lohkojen 
pinta-alan ei lukumäärän mukaan? Voiko edelleen viljalohkoilla noudattaa tällaista 
viljelykiertoa: 2-3xviherlannosnurmi, 2xkaura? 
 
Vastaus: Valtioneuvostoasetusluonnoksen mukaan 33% tuenhakijan hallinnassa olevasta peltoalasta, joka 
on ilmoitettu tukihakemuksessa ja jolla viljellään yksivuotista viljelykasvia, viljelykasvinonoltava eri kuin 
edeltävänä vuonna. 
 
Monivuotinen viljelykiertovaatimus koskee yksivuotisia kasveja. Vaatimus on, ettei samaa yksivuotista 
kasvia viljellä samalla alalla kolmea vuotta kauempaa. Vaatimus ei koske luomutiloja. Joten ymmärtääkseni 
esitetty viljelykierto  täyttää vaatimuksen. 
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