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1. Johdanto

Tässä hakuoppaassa on kerrottu ne maa- ja
puutarhatalouden tuista, joita on mahdollista
hakea kevään 2015 päätukihaussa. Joistakin
tukimuodoista on lisäksi kerrottu tarkemmin
omissa oppaissaan. Kaikkien tukien ja palk-
kioiden ohjeet ovat Maaseutuviraston inter-
netsivuilla osoitteessa mavi.fi1.

Oppaan sisältö:
Hakuoppaan 2015 kappaleet on jaoteltu seu-
raavasti:

• 1–6 Tukien hakeminen, hakijan yleiset
edellytykset sekä tukien hakuun liitty-
viä määritelmiä ja ehtoja

• 7–17 Tukimuodot
• 18–19 Tukien valvonta ja maksaminen
• Liitteet: Yhteenvetotietoja ja taulukoi-

ta tukihakuun liittyvistä yksityiskohdis-
ta.

Hakuopas 2015 on saatavilla osoitteesta
mavi.fi/hakuopas2. Painettu Hakuopas 2015
on kirjoitettu 24.3.2015 tiedon mukaises-
ti. Painettuun oppaaseen tulleet tarken-
nukset ja korjaukset ovat verkko-oppaas-
sa. Lista muutoksista kootaan osoitteeseen
www.mavi.fi/hakuopas.

Hakuoppaasta 2015 on poistettu seuraavat
luvut:

• Täydentävät ehdot (opas: mavi.fi →
Oppaat ja lomakkeet → Täydentävien
ehtojen oppaat)

• Kansalliset kotieläintuet ja EU:n eläin-
palkkiot (opas: mavi.fi → Oppaat ja lo-
makkeet→ Eläintukien ja –palkkioiden

oppaat)
• Maidon tuotantotuki (ohje: mavi.fi→

Oppaat ja lomakkeet → Maidon tuo-
tantotuen ohjeet)

• Eläinten hyvinvointikorvaus (ohje: ma-
vi.fi →Oppaat ja lomakkeet→ Eläinten
hyvinvoinnin tuen sitoumusehdot ja oh-
jeet)

• Viljelijän tietotaitoon vaikuttavat tuet
(Tietoa maatilojen neuvontajärjestel-
mästä: mavi.fi/neuvonta)

• Tukioikeuksien siirtoehdot ja -oh-
jeet (Lomake 103B ja täyttöohje:
(www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla
mavi103B)

Seuraavat liitteet ovat ainoastaan verkko-op-
paassa (www.mavi.fi/hakuopas)

• Säädökset ja määräykset
• Maa- ja puutarhatalouden tuet 2015
• Eräitä tukien saamisen edellytyksiä

vuonna 2015
• Esimerkkejä tukitasoista

Tutustu Hakuoppaaseen ennen tukihakemuk-
sen tekoa. Turvaat itsellesi kuuluvat oikeudet
tuensaajana täyttämällä hakemukset ja nii-
hin liittyvät lomakkeet huolellisesti ja palaut-
tamalla ne oikeaan aikaan ja paikkaan.

Saat lisätietoja tuista ja niiden hakemisesta

• kuntasi/ maaseutuhallinnon yhteistoi-
minta-alueesi (jäljempänä YT-alue)
maaseutuelinkeinoviranomaiselta

1http://www.mavi.fi
2http://www.mavi.fi/hakuopas
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• elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuk-
sista (jäljempänä ELY-keskukset)

• Maaseutuvirastosta (jäljempänä Ma-
vista)

• maa- ja metsätalousministeriöstä (jäl-
jempänä MMM),

• sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta.
Ahvenanmaalla luonnonhaittakorvauk-
sesta ja maatalouden ympäristökor-
vauksesta antaa tietoja Ahvenanmaan
maakuntahallitus.

Hakumateriaali vuonna 2015

Viljelijät ovat saaneet maaliskuussa postissa
ilmoituksen tukihaun alkamisesta, maatilan
esitäytettyjen tietojen yhteenvedon ja täy-
dentävien ehtojen muistilistan. Tukihakuun
tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat Mavin in-
ternetsivuilla osoitteessa www.mavi.fi.

Pääosan lomakkeista voi palauttaa
sähköisesti Vipu-palvelussa osoitteessa
https://vipu.mavi.fi3. Vipu-palvelusta on
kerrottu lisää luvussa 5.2.

Palauta päätukihaun lomakkeet viimeistään
12.5.2015 sähköisesti Vipu-palvelussa tai pa-
perilomakkeilla kuntasi maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle. Joissain kansallisissa tuissa ja
erikoistuissa liitteillä voi olla myös muita
määräaikoja.

Palauta tarvittavat liitteet (valtakirjat, kar-
tat, kaupparekisteriotteet ym.) määräaikaan
mennessä maatilan sijaintikunnan kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Mistä saan tukihakemuslomakkeita?

• Internetistä osoitteesta www.suo-
mi.fi/lomakkeet hakusanalla ”ma-

vi+lomakenumero” esimerkiksi ”ma-
vi101A”.

• Kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selta

• ELY-keskuksista.

Päätukihaun tukihakemukseen kuuluvat seu-
raavat lomakkeet

• Tukihakemus 101B
• Tukihakemuksen kasvulohkolomake

102B

Jos vuonna 2014 ilmoittamiisi tietoihin on
tullut muutoksia, palauta myös

• Maatilalomake 101A (palauta aina, jos
tilalla on siipikarjaa tai hevosia)

• Maatilan osalliset 101D
• Tukihakemuksen peruslohkolomake

102A
• Peruslohkojen muutoslomake 102C

Mitä tukia voin hakea päätukihaun tu-
kihakemuksella?

Tukihakemus 101B

• Perustuki ja viherryttämistuki
• Nuoren viljelijän tuki (EU)
• Peltokasvipalkkio
• Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta

irrotettu tuki
• Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
• Luonnonhaittakorvaus
• Luonnonhaittakorvauksen kotieläinko-

rotus
• Ympäristökorvauksen ympäristösitou-

musta
• Ympäristökorvausten ympäristösitou-

3https://vipu.mavi.fi
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muksen ja ympäristösopimusten ja/tai
maatalouden ympäristötuen eritystuki-
sopimusten maksua

• Pohjoinen hehtaarituki
• Nuorten viljelijöiden tuki
• Yleinen hehtaarituki.

Rekisteritietojen julkisuus ja luovutta-
minen

Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietojär-
jestelmään tallennetuista tiedoista on julki-
sia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, nii-
den luovuttamiseen ja luovuttamisesta mah-
dollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan
viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia
(523/1999).

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mässä olevista tiedoista salassa pidettäviä
ovat: 1) asiakasta koskevat luottotiedot, 2)
tiedot valtiontakauksista ja 3) takauksen
kohteena olevien lainojen määrästä sekä 4)
lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen
määrästä.

Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahastosta maksetut tuet vuodelta 2014 jul-
kaistaan Internet-hakupalvelussa osoitteessa
mavi.fi/tukitiedot4. Tietoja voi tarkastella
hakupalvelussa joko kalenteri- tai varainhoi-
tovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuo-
den mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tieto-
ja ei julkaista, jos tuensaajan kaikkien em.
rahastojen kautta saamien tukien tukisum-
ma vuodessa on enintään 1250 euroa. Ko-
konaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei jul-
kaista, koska EU-säädökset tukien julkaise-

misesta koskevat vain EU-rahastoista mak-
settuja tukia. Komission tavoitteena on lisä-
tä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyt-
tä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että uu-
distetussa tukihakupalvelussa julkaistaan jäl-
leen myös yksityishenkilöiden tukitiedot.

Tukitietoja voidaan käyttää muun muassa
tutkimustoiminnassa. Lisäksi Euroopan uni-
onin ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkinta-
elimet voivat käsitellä tuensaajien henkilö- ja
tukitietoja.

Julkaistavat tiedot:

• tuensaajan nimi
• verotuskunta
• maataloustukirahastosta ja maaseutu-

rahastosta maksetut tuet

Tietojen luovuttaminen

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mässä olevien rekisteritietojen ja/tai asiakir-
jojen luovuttamisesta päättää asianomainen
viranomainen (Evira, Mavi, Luke, ELY-kes-
kus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen) oman viranomaistehtävänsä osalta.

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mästä voidaan luovuttaa yhteystietoja (ni-
mi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
suoramarkkinointia ja mielipide- tai markki-
natutkimusta varten, jos tuenhakija on an-
tanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa
saa käyttää valintaperusteena tietojärjestel-
mään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-,
pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja. Suostu-
muksen tietojen luovuttamiseen markkinoin-
titarkoituksiin voi antaa Maatilalomakkeella
101D. Vastaavalla tavalla viljelijä voi an-
taa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen
neuvonnallisiin tarkoituksiin.

4http://www.mavi.fi/tukitiedot
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Maaseutuviraston internetsivuilla on lisätie-
toa Mavin rekistereistä, tiedonluovutuspyyn-
nöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta
mavi.fi→Tietoa meistä→ Tietopalvelut. Tie-
donluovutuspyynnön tekemisessä on suositel-
tavaa käyttää mainitulta sivulta löytyvää tie-
donluovutuslomaketta.

Turvakielto

Jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy
epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai
turvallisuuden tulevan uhatuksi, voidaan vä-
estötietojärjestelmään hakemuksesta tallet-
taa turvakielto. Kun turvakielto on talletettu
järjestelmään, tämän henkilön, hänen kans-
saan samassa taloudessa asuvan puolison tai
lapsen kotikunta, asuinpaikka, osoite ja muu
yhteystieto voidaan luovuttaa vain sellaiselle
viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen
käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla sää-
detyn tai määrätyn tämän henkilön oikeutta
tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimen-
piteen tai toimeksiannon hoitamiseen. Tur-
vakielto koskee myös edellä mainittujen hen-
kilöiden omistuksessa tai hallinnassa olevan
kiinteistön, rakennuksen ja huoneiston yksi-
löinti- ja sijaintitietoja, jos niitä ei voida kä-
sitellä erillään turvakiellon kohteena olevista
tiedoista.

Sen henkilön, jota asia koskee, tai hänen
laillisen edustajansa tulee hakea turvakiel-
toa maistraatilta kirjallisesti tai muulla to-
distettavalla tavalla. Kun henkilö hakee tur-
vakieltoa, maistraatin on varattava hänel-
le mahdollisuus ilmoittaa väestötietojärjestel-
mään talletettavaksi sellainen yhteysosoite,
joka voidaan luovuttaa myös muille virano-
maisille.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalvelusta annetun lain
(661/2009) mukainen turvakielto merkitään
väestötietojärjestelmään.

Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestel-
mään kerätään henkilötietoja viranomaisteh-
tävien hoitamista varten. Rekisteröidyllä on
oikeus saada henkilötietolaissa (523/1999)
mainittuja tietoja kuten esimerkiksi tiedot
rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukai-
sista luovutuksista. Lisäksi rekisteröidyllä on
oikeus tarkistaa omat tietojärjestelmään tal-
lennetut tietonsa ja pyytää korjaamaan vir-
heelliset tiedot. Tarkistuspyynnön voi esittää
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kir-
jallisesti tai suullisesti.
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2. Tuenhakijan muistilistat

Sähköisesti hakevan muistilista

1. Jos osallistietoihin on tullut muutoksia,
ilmoita muutokset lomakkeella 101D
ja päivitä Vipu-palvelun käyttöoikeudet
lomakkeella 457. Tämän jälkeen ensi-
sijainen viljelijä ja muut Vipu-palvelun
asiointioikeudet saaneet henkilöt voi-
vat muokata käyttöoikeuksia Vipu-pal-
velussa.

2. Voit muokata peruslohkojen rajoja, pe-
rustaa uusia lohkoja sekä tehdä pe-
ruslohkojen jakamisia ja yhdistämisiä
valitsemalla Vipu-palvelun etusivulta
Sähköinen asiointi -linkistä Perusloh-
komuutokset-osion. Osiossa pääset te-
kemään muokkaukset suoraan sähköi-
seen karttaan, mikä helpottaa muu-
tosten tekemistä. Muutokset lähtevät
kuntaan käsiteltäväksi ja digitoitavak-
si, kun palautat korjauspyynnöt sähköi-
sesti. Erillistä karttaliitettä ei tarvitse
palauttaa kuntaan. Tee nämä muutok-
set ennen kuin siirryt päätukihakemuk-
sen tekemiseen.

3. Aloita sähköisen hakemuksen tekemi-
nen valitsemalla Vipu-palvelun etusi-
vulta Sähköinen asiointi -kohta. Siirry
Päätukihaku-osioon. Voit valita eri esi-
täyttövaihtoehdoista itsellesi sopivim-
man.

4. Aloita päätukihakemuksen täyttämi-
nen lohkotiedoista. Voit ilmoittaa sa-
malla kertaa peruslohkon ja kasvuloh-
kon tiedot. Tässä vaiheessa sovellus
ohjaa myös piirtämään kasvulohkot, jos
peruslohkolla on enemmän kuin yksi
kasvulohko.

5. Lohkotietojen ilmoittamisen jälkeen il-
moita maatilasi tiedot.

6. Merkitse kaikki hakemasi tuet Täytä
tukihakemus -välilehdellä. Tällä väli-
lehdeltä pääset tekemään myös ympä-
ristökorvauksen sitoumuksen.

7. Ennen sähköisen hakemuksen lähettä-
mistä siirry Vipuneuvoja-osioon, jos-
sa sovellus ilmoittaa, jos hakemuk-
sellasi on merkittäviä virheitä tai
ristiriitaisuuksia. Vipuneuvojassa näet
myös, täyttyvätkö maatilasi viherryt-
tämistuen monipuolistamisvaatimukset
ja ekologisen alan velvoite.

8. Et voi muuttaa sähköisesti maatilan
tilatunnusta, sijaintikuntaa, kuntanu-
meroa, kuntaosaa ja juridista muo-
toa. Ilmoita nämä muutokset paperilo-
makkeella 101A kuntaan viimeistään
12.5.2015.

9. Ilmoita Vipu-palvelussa hallinnan siir-
roista, eli pellon ostoista, myynnistä ja
vuokraamisesta viimeistään 12.5.2015
lisäämällä peruslohkoja hallintaasi tai
poistamalla lohkoja hallinnastasi. Toi-
minnot ovat mahdollisia Päätukihaku–
ja Peruslohkomuutokset-osioissa.

10. Voit palauttaa hakemuksen karttaliit-
teet sähköisesti lukuun ottamatta yh-
teiskäyttölohkojen kasvulohkokarttoja,
jotka pitää palauttaa paperilla. Muita
liitteitä ei voi palauttaa sähköisesti.

11. Lähetä hakemukset hyvissä ajoin ennen
viimeistä hakupäivää. Häiriöitä tietojen
lähettämiseen voi aiheutua esimerkiksi
sähkökatkojen, tietokoneen toimimat-
tomuuden tai palvelimen häiriöiden ta-
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kia. Jos haluat muuttaa jo palautta-
maasi hakemusta, peruuta se. Muista
siinä tapauksessa palauttaa uusi hake-
mus hakuajan loppuun mennessä. Uusi
hakemus korvaa aina aikaisemman.

12. Hakija vastaa hakemuksen perilleme-
nosta. Saat hakemuksen lähettämises-
tä kuittausviestin määrittämiisi sähkö-
postiosoitteisiin. Jos kuittausta ei säh-
köpostitse tule, voit varmistaa hake-
muksen perillemenon kunnasta. Kuit-
taus voi jäädä saamatta esimerkiksi
virheellisen sähköpostiosoitteen takia.
Sähköisen hakemuksen onnistuneesta
lähettämisestä saatu vastaanottoviesti
on hyvä säilyttää sähköpostissa ainakin
kuluvan vuoden loppuun saakka tai tu-
lostaa se arkistointia varten. Vastaan-
ottoilmoitus on suositeltavaa antaa tie-
doksi muille maatilan omistajille.

13. Kun olet palauttanut hakemuksen, voit
tulostaa tai tallentaa yhteenvedon ha-
kemuksesi tiedoista Yhteenveto ja lä-
hetys -välilehdellä. Yhteenvedon tal-
teen ottaminen on tärkeää, jos hake-
muksen lähettämisessä tapahtuu virhe.
Tarkista vielä, että yhteenvedon oike-
assa yläkulmassa on kerrottu, milloin
hakemus on lähetetty kuntasi maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle.

14. Voit muuttaa tai perua hakemuk-
sen hakuaikana. Hakuajan jälkeen voit
muuttaa tai perua hakemuksen vain
paperilomakkeilla.

15. Palauta sähköinen hakemus vii-
meistään 12.5.2015 klo 23.59. Et
voi jättää sähköistä hakemusta myö-
hästyneenä. Toimita myöhästynyt ha-
kemus kuntaan paperilomakkeella. Yli-
voimainen este tulkitaan samalla ta-
valla sähköisessä ja paperilomakkeilla

tehtävässä tukihaussa: sen tulee olla
ennalta arvaamaton ja viljelijän vaiku-
tusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yli-
voimainen este tutkitaan aina tapaus-
kohtaisesti ja asetusten mukaisesti.
Esimerkiksi palvelimen häiriöitä, säh-
kökatkoa tai tietokoneen toimimatto-
muutta ei voida ensisijaisesti tulkita yli-
voimaiseksi esteeksi. Myönnettävää tu-
kea alennetaan yhdellä prosentilla ku-
takin myöhästynyttä työpäivää kohden,
jos hakemus tai sen liitteet myöhästy-
vät enintään 25 kalenteripäivää. Tukea
ei myönnetä, jos hakemus myöhästyy
yli 25 kalenteripäivää.

16. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutokses-
ta 15.6.2015 klo 23.59 saakka, jos
olet palauttanut hakemuksen säh-
köisesti 12.5.2015 mennessä. Mää-
räajan jälkeen tukihakemus käsitellään
12.5.2015 annettujen tietojen perus-
teella.

Paperihakijan muistilista

Voit hakea tukea halutessasi myös paperi-
lomakkeilla. Lomakkeita saat kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselta ja internetistä
osoitteesta suomi.fi/lomakkeet5 hakusanalla
mavi+lomakenumero (esim. mavi101A).

1. Palauta Maatilan osalliset 101D -pape-
rilomake kuntaan, jos teet muutoksia
maatilan osallisten tietoihin tai luot uu-
sia osallisia.

2. Päätukihaun tukihakemukseen kuulu-
vat lomakkeet 101B ja 102B. Toimita
kasvulohkokartat niistä peruslohkoista,
joilla on enemmän kuin yksi kasvu-
lohko. Palauta tarvittaessa lomakkeet
101A, 101D, 102A ja 102C. Katso

5http://www.suomi.fi/lomakkeet
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muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet
sekä niiden jättöajat jokaisen tuen koh-
dalta.

3. Allekirjoita kaikki lomakkeet ja merkit-
se niihin nimenselvennys. Jos tukiha-
kemus koostuu erillisistä sivuista, alle-
kirjoita jokainen sivu. Merkitse lisäksi
jokaiselle sivulle päiväys ja tilatunnus.
Allekirjoitus voidaan korvata valtakir-
jalla tai yhtiömuodoissa tavanomaisel-
la nimenkirjoitusoikeudella. Epäselvissä
tilanteissa kunnan maaseutuelinkeino-
viranomainen voi pyytää toimittamaan
kaupparekisteriotteen, josta nimenkir-
joitusoikeus käy ilmi.

4. Palauta lomakkeet ja liitteet ajoissa
postitse tai vie ne kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
12.5.2015. Postitse lähetetty hake-

mus katsotaan ajoissa saapuneeksi,
jos se on postileimattu viimeistään
12.5.2015 ja osoitettu maatilan sijain-
tikunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle.

5. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutoksesta
15.6.2015 saakka. Voit ilmoittaa muu-
toksista paperilla, vaikka olisit tehnyt
päätukihakemuksen sähköisesti. Mää-
räajan jälkeen palautettua kylvöalail-
moitusta ei huomioida, vaan tukihake-
mus käsitellään 12.5.2015 annettujen
tietojen perusteella.

6. Voit käydä 18.6.2015 jälkeen Vipu-pal-
velussa katsomassa, miten ilmoittama-
si tiedot on tallennettu. Paperista tal-
lennusilmoitusta ei enää lähetetä tiloil-
le.
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3. Hakijan tukikelpoisuus

Erilaisia aiemmin voimassa olleita hakijan
ikään ja eläkkeensaantiin liittyviä ehtoja on
poistettu. Maatilan tulee kuitenkin edelleen
olla toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäi-
nen tuotantoyksikkö.

3.1 Hakija

Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, jo-
ka on

• luonnollinen henkilö,
• oikeushenkilö tai
• luonnollisten henkilöiden tai oikeushen-

kilöiden ryhmä. Ryhmän ja sen jäsenien
oikeudellinen asema kansallisessa lain-
säädännössä ei vaikuta hakukelpoisuu-
teen.

Tukea ja korvausta maksetaan hakijan hal-
linnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle maa-
tilalle.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avio-
liitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yh-
teisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jat-
kuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikai-
semmin olleet keskenään avioliitossa tai joil-
la on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki
(1535/1992) 7 §:n 1 ja 3 mom.).

Hakijan ikä

Tukia koskevat yläikärajat sekä MYEL-eläk-
keen ja luopumistuen saamista koskevat ra-
joitteet poistuvat kaikista tuista. Jatkossa
riittää, että hakija on 18-vuotias. EU:n koko-
naan rahoittamissa tuissa ei tätä alaikärajaa
ole.

Eräät ohjelmaperusteiset viljelijäkor-
vaukset ja hakijan ikä
Ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvaus-
ta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta,
eläinten hyvinvointikorvausta ja ei-tuotannol-
listen investointien korvausta koskevan si-
toumuksen hyväksymisen tai sopimuksen te-
kemisen ja näiden korvauksen myöntämisen
edellytyksenä on, että hakijana oleva luon-
nollinen henkilö tai hänen puolisonsa on tuki-
vuotta tai sitoumus- tai sopimuskauden alka-
mista edeltävän vuoden 31.12 vähintään 18-
vuotias.

Alle 18-vuotiaan antama sitoumus voidaan
kuitenkin hyväksyä, hänen kanssaan voidaan
tehdä sopimus ja hänelle voidaan myöntää
korvausta, jos hän on solminut avioliiton, har-
joittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä
vanhempansa kanssa tai ikää koskevasta vaa-
timuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä
syitä. Jos maa- ja puutarhataloutta harjoite-
taan useamman viljelijän toimesta tai yhtei-
sömuodossa, tuen myöntämisen edellytykse-
nä on, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön
jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää kos-
kevan vaatimuksen.

Kansalliset viljelijätuet ja hakijan ikä
Kansallisten tukien ikäehto muuttuu eli ylä-
ikäraja 68 vuotta poistuu. Myös MYEL-ehto
poistuu. Kansallisia tukia voi jatkossa saada
myös MYEL-eläkkeellä oleva viljelijä.

Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä
on, että hakija tai hänen puolisonsa on tu-
kivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeise-
nä päivänä vähintään 18-vuotias eli hakija tai
hänen puolisonsa on ollut 31.12.2014 vähin-
tään 18-vuotias.
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Muussa yhteisössä kuin julkisyhteisössä vä-
hintään yhden yhteisön osallisen on oltava yli
18-vuotias luonnollinen henkilö, joka itse har-
joittaa maa- tai puutarhataloutta.

Kansallisia maa- ja puutarhataloudelle myön-
nettäviä tukia ovat mm. seuraavat:

1. Etelä-Suomen kansallinen tuki kotie-
läintaloudelle, kasvintuotannolle, kas-
vihuonetuotannolle ja puutarhatuottei-
den varastoinnille;

2. pohjoinen tuki kasvintuotannolle, ko-
tieläintaloudelle, kasvihuonetuotannol-
le, puutarhatuotteiden varastoinnille,
metsämarjojen ja -sienten varastoin-
nille, porotaloudelle, kotieläintalouden
palveluille, maidon ja lihan kuljetusa-
vustuksena sekä muuna pohjoisena tu-
kena;

3. muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
maa- ja puutarhatalouden tuet

Esimerkkejä joistakin poikkeuksista on lue-
teltu luvussa Esimerkkejä ikärajasta ja poik-
keuksia.

Nuoret viljelijät ja kansallinen nuorten
viljelijöiden tuki

Katso nuoren viljelijän tukeen (EU) liittyväs-
tä ikärajasta luvusta 10. Nuoren viljelijän tu-
ki. Kansallisen nuorten viljelijöiden tuen ikä-
rajasta on tietoa luvussa 17. Kansalliset pel-
totuet.

Valtuutettu hakija

Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuo-
linpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun hen-
kilön allekirjoittamaan puolestaan tukihake-
muksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja
siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuutta-
ja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitou-
musten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa.
Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viran-

omaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pe-
sän osakkaille.

Sähköinen tukihaku edellyttää, että yksi hen-
kilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköi-
nen tukihakemus muiden puolesta. Sähköi-
sessä tukihaussa on mahdollista myös edel-
leen valtuuttaminen. Sähköisestä valtuutta-
misesta on kerrottu tarkemmin luvussa 5. Tu-
kien hakeminen.

Neuvojan valtuuttaminen

Neuvojan voi valtuuttaa tekemään tukihake-
muksen sähköisesti Vipu-palvelussa tai pa-
lauttamalla lomakkeen 457 kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle. Neuvojan sähköi-
sestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkem-
min luvussa 5. Tukien hakeminen.

Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät

Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on an-
nettava osakkaistaan selvitys lomakkeella
101D, jos osakastiedoissa on tapahtunut
muutoksia.

Yhtymä ei voi olla tukioikeuksien omistajana.
Kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuut-
taman henkilön on allekirjoitettava hakemus.
Yhteisön ja yhtymän puolesta allekirjoittaja-
na voi olla myös henkilö, jolla on nimenkir-
joitusoikeus. Hakemukseen on liitettävä val-
takirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava
kaupparekisteriote tai vastaava.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi
harkintansa mukaan käsitellä hakemuksen,
jos yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jon-
kun osakkaan allekirjoitusta ei voida saada
tai allekirjoituksen saaminen on erityisen vai-
keaa tai mahdotonta muussa maassa asumi-
sen tai vastaavan syyn vuoksi. Hakemuksen
allekirjoittajilla on tässä tapauksessa vastuu
hakemuksen käsittelystä siihen osakkaaseen
nähden, jonka allekirjoitus puuttuu. Osakkai-
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den on merkittävä allekirjoituksen puuttumi-
sen syy lomakkeen 101B kohtaan ”Lisätieto-
ja”.

Harjoitettaessa tuotantoa useamman luon-
nollisen henkilön toimesta yhdessä tai yhtei-
sömuodossa on kansallisten tukien osalta vä-
hintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen
tai osakkaan oltava ikää koskevat edellytyk-
set täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse
harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Eräis-
tä kansallisen tuen edellytyksistä on mahdol-
lista hakea poikkeuslupaa (ks. luku 5. Tukien
hakeminen).

Tuenhakijan kuoleman vuoksi tapahtuneissa
hallintaoikeuden siirroissa uuden haltijan kat-
sotaan kansallisissa tuissa täyttävän tuenha-
kijan yleiset edellytykset (lähinnä ikää koske-
vat), jos aiempi tuenhakija on täyttänyt eh-
dot tukihakemusta toimitettaessa.

Lohkojen hallinta

Pinta-alan, jolle tukea maksetaan, pitää olla
hakijan hallinnassa vähintään yhden päivän
(vuonna 2015 päivämäärä on 15.6.) kaikis-
sa pinta-alaperusteisissa tuissa ja korvauksis-
sa. Ympäristösopimuksissa sopimusalan tu-
lee olla hakijan hallinnassa sopimuskauden
ajan. Luonnonhaittakorvauksessa korvauskel-
poisten lohkojen tulee olla koko korvausvuo-
den hakijan hallinnassa. Luonnonhaittakor-
vauksessa korvauskelpoisten lohkojen tulee
olla koko korvausvuoden hakijan hallinnassa.

Tuenhakijan on noudatettava täydentäviä eh-
toja 1.1.–31.12. (ks. Täydentävien ehtojen
opas). Perustuen tukikelpoisuusedellytysten
on täytyttävä koko kalenterivuoden.
Tuenhakija voi saada hakuajan jälkeen tie-
tyin edellytyksin tukien piiriin viimeistään
15.6.2015 ilmoitetut vuokraamansa tai os-
tamansa lohkot. Jos aikaisempi omistaja tai
haltija on hakenut tukea ko. lohkoista, hä-
nen on peruttava hakemuksensa näiden loh-

kojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirre-
tään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osal-
ta mahdollista 1.9.2015 saakka. Jos aikai-
sempi omistaja tai haltija on hakenut tukea
tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Il-
moita hallinnan siirrosta kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.9.2015
(ks. liite A. Koko tilan hallinnan siirrot).

Esimerkkejä ikärajasta ja poikkeuksia

Alle 18-vuotiaat
Alle 18-vuotiaalle voidaan maksaa ohjelma-
perusteisia korvauksia ja kansallista tukea, jos

• hän on solminut avioliiton,
• hän harjoittaa maatilataloutta yhteis-

omistajana yhdessä vanhempiensa tai
heistä jommankumman kanssa tai

• ikää koskevasta vaatimuksesta poikke-
amiseen on muita erityisiä syitä.

Alaikäisen hakiessa tukea on otettava huomi-
oon holhoustoimilain (442/1999) säännökset
mm. yleisen edunvalvojan määräämisen tar-
peellisuudesta vanhempien ja alaikäisten las-
ten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja hol-
houstoimilain asettamista vaatimuksista saa
esim. maistraattien holhoustoimen yksiköis-
tä.

Useamman viljelijän tai yhteisön ikära-
joitukset
Kun useampi viljelijä tai yhteisö harjoittaa
maa- ja puutarhataloutta, on luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristökorvauksen myöntä-
misen edellytyksenä, että vähintään yksi vilje-
lijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyt-
tää alaikärajaa koskevan vaatimuksen.

Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos vähin-
tään yksi maa- tai puutarhataloutta itse har-
joittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas
täyttää alaikärajaa koskevan edellytyksen.
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Mavi voi erityisistä syistä, aikaisemman tuo-
tannon huomioon ottaen, myöntää luvan
kansallisen tuen maksamiseen myös sellaisel-
le tuenhakijalle, joka ei täytä maa- tai puu-
tarhataloutta itse harjoittavan viljelijän vaa-
timusta. Poikkeuslupaa on haettava Mavis-
ta viimeistään 12.5.2015 (ks. luku 5. Tukien
hakeminen). Erityisen syyn perusteella myön-
netty kansallisten tukien poikkeuslupa ei oi-
keuta hakijaa satovahinkokorvauksen saami-
seen satovahinkotapauksessa.

Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellis-
ta yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa
tai vankilatilaa. Ikäedellytykset eivät koske
myöskään hakijaa, jonka tukikelpoinen toi-
minta on muuta kuin maataloutta (esim. kei-
nosiemennystoiminta tai maidon kuljetus).

Erikseen hallinnoidut maatilayritykset
sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta

Maatilayritys voi toimittaa ainoastaan yhden
tuki- ja sitoumushakemuksen.

Erilliset hakemukset voidaan toimittaa vain
maatilayrityksistä, joiden yritystoiminta on
toisistaan erillistä. Määriteltäessä erillisten
maatilayritysten asemaa joudutaan hakijalta
mahdollisesti pyytämään lisäselvityksiä. Täl-
löin otetaan huomioon viljelijän johtaman
maatilan toiminnallinen ja taloudellinen it-
senäisyys tuotantoyksikkönä. Huomioitavia
seikkoja ovat mm. yrityksen verokohtelu, vil-
jelijän asema maatilalla ja yrityksen harjoitta-
man tuotannon edellyttämiin lupiin sekä tuo-
tantotoiminnan järjestämiseen liittyvät kysy-
mykset. Mikään näistä tekijöistä ei kuiten-
kaan yksinään ole ratkaiseva.

Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset
Viranomaiset selvittävät olemassa olevien ti-
lojen muuttamiset ja uusien tilojen muodos-
tamiset. Tämän vuoksi erilliset tukihakemuk-
set voidaan yhdistää. Hakemusten yhdistä-
mistä harkittaessa voidaan verrata aikaisem-

pien vuosien hakemustietoja ja selvittää, joh-
taako tukien hakeminen toisen maatilayrityk-
sen kautta esimerkiksi palkkioetuuksien tai
rahoituskurin rajoitusten kiertämiseen. Hake-
mustietojen tarkastelu ei rajoitu pelkästään
edelliseen vuoteen. Myös sellaiset muutok-
set tarkastetaan, joilla pyritään saamaan ra-
joitteiden alaisia palkkioetuuksia vaiheittaisil-
la maatilan hallinnan muutoksilla.

Tukea ei voida myöntää, jos hakija ryhtyy
sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koske-
viin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joi-
den ilmeisenä tarkoituksena on kiertää tukien
myöntämiselle määrättyjä yleisiä edellytyksiä.

Tukia voidaan alentaa tai jättää maksamat-
ta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle
tai toimenpiteelle on annettu sellainen muo-
to, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta
tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi
tulla kysymykseen esim. tuotannon keinote-
koinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden ni-
miin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukieh-
toja.

Yritysmuodon muutoksen merkitys
Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim.
sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät
aloittavat tuotantopanoksillaan yhteistoimin-
nan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoi-
mena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo
olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muu-
tetaan tai tila jaetaan. Viranomaisten on tut-
kittava tuenhakijana olevien uusien tuotta-
jien muodostaminen, jotta varmistaudutaan
siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tuki-
sääntöjen kiertämiseksi.

Esimerkki
Kaksi viljelijää, jotka ovat aiemmin viljel-
leet tilojaan maatalousyhtymänä, muodosta-
vat osakeyhtiön. Heille jää osakeyhtiön lisäksi
peltoa, josta he hakevat tuet maatalousyhty-
män nimissä eli kaikkea peltoa ei ole siirret-
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ty osakeyhtiölle. Tapauksessa ei ole kysymys
tukiehtojen kiertämiseksi tulkittavasta tilan-
teesta.

Perustettu osakeyhtiö ja maatalousyhtymä
ovat tukien ja säädösten kannalta kaksi täy-
sin erillistä tuottajaa, vaikka niiden omistaji-
na ovat samat henkilöt.

Muodostamalla osakeyhtiön viljelijät ovat pe-
rustaneet uuden erillisen tuottajan, jota kos-
kevat eri tukimuodoissa samat säännöt kuin
erilliset tukihakemukset jättäviä yksittäisiä
viljelijöitäkin. Esimerkiksi saadakseen tuet
tukihakemuksessa ilmoittamistaan pelloista,
osakeyhtiön on hallittava kyseisiä peltoja.
Pellot osakeyhtiölle luovuttanut yhtymä on
luovuttanut peltojen hallinnan osakeyhtiölle,
eikä yhtymä voi saada niistä tukia itselleen.

Vuokrasopimukset

Kirjallinen vuokrasopimus
Mavi suosittelee kirjallisten vuokrasopimus-
ten tekemistä ja tukioikeuksista sopimista
maanvuokrasopimuksen yhteydessä. Maan-
vuokralaissa (258/1966) säädetään maan-
vuokrasopimuksista. Maatalousmaa, jolla ei
ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia
asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat
tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan
antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräa-
jaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittami-
seen käytettäväksi. Viljelmä, jolla on maata-
louden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja
talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle
enintään 25 vuoden määräajaksi pääasialli-
sesti maatalouden harjoittamiseen käytettä-
väksi. Jos määräaikaa ei ole merkitty vuok-
rasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen
olevan voimassa kaksi vuotta.

Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin,
kun rakentamattoman maatalousmaan vuok-
ra-aika on korkeintaan kaksi vuotta.

Riita-asiat
Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuen-
maksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimis-
ta on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa
pelto on ollut ja minkä ajanjakson.

Tukihakemusten liitteeksi ei pääsääntöisesti
tarvita vuokrasopimusta.

3.2 Maatilan tukikelpoisuus

Maatilan määritelmä

Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa
yhden tai useamman kiinteistön tai kiin-
teistön osan tai tuotantorakennuksen ja
sen maapohjan muodostamaa, maatalouden
harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti
ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä,
jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omis-
tuksen tai vuokrauksen perusteella.

EU:n säädösten mukaan tilalla tarkoitetaan
kaikkia viljelijän hoitamia, saman jäsenval-
tion alueella sijaitsevia maataloustoimintaan
käytettäviä yksiköitä. Eli saman viljelijän
tai samojen viljelijöiden Suomessa viljele-
mät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdek-
si maatilaksi.

Jos viljelijä viljelee useita eri tiloja eri puolilla
Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnol-
lisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon
alaisuudessa, ilmoitetaan näiden tilojen tie-
dot vain yhdellä hakulomakkeella. Tämä lo-
make kattaa kaikki kyseessä olevat tilat.

Peltoalaan perustuvissa kansallisissa tuissa
tukitaso määräytyy peruslohkon tai kasvuloh-
kon sijainnin mukaan.

Erikseen hallinnoiduista maatilayrityksistä se-
kä yhteisyrityksistä ja yhteistoiminnasta ker-
rotaan tarkemmin alaluvussa 3.1 otsikolla
Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä
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yhteisyritykset ja yhteistoiminta.

Suomessa harjoitettu tuotanto

Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetus-
ta tuotannosta.

Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava
ala

Suorat tuet
Pienin tukikelpoinen kasvulohko, josta voi-
daan maksaa perustukea, viherryttämistukea
ja nuoren viljelijän tukea on 0,05 hehtaaria.
Alle 0,05 hehtaarin lohkot otetaan kuiten-
kin huomioon, kun määritellään alaa, jolla on
noudatettava viherryttämistuen vaatimuksia.

EU:n suorien tukien yhteenlasketun summan
on oltava vähintään 200 euroa, että tukea
voidaan maksaa.

Jos tukihakuvuonna haetaan perustuen tuki-
oikeuksia kansallisesta varannosta, on joiden-
kin varantoperusteiden hakemiselle määritet-
ty vähimmäispinta-ala.

Eräät ohjelmaperusteiset viljelijäkor-
vaukset
Ympäristö- ja luomusitoumuksen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että viljelijällä on hallin-
nassaan koko sitoumuskauden ajan vähintään
5,00 hehtaaria korvauskelpoista peltoalaa, tai
jos on kyse puutarhakasvien viljelyyn liitty-
västä ympäristökorvauksesta, vähintään yksi
hehtaari puutarhakasvien viljelyksessä olevaa
korvauskelpoista peltoalaa.

Sitoumus päättyy, jos vähimmäisalaa koske-
va ehto ei täyty. Tämä voi aiheuttaa jo mak-
settujen tukien takaisinperinnän koko sitou-
muskaudelta.

Korvauskelpoiset lohkot, jotka ovat kasvin-
vuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena
toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallin-
nassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöises-

ti hallitsevan hakijan vähimmäisalaan. Täs-
sä tapauksessa vaihtoa on haettava erik-
seen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
ta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväksyttä-
vyydestä. Viljelijän on ilmoitettava perustelu
vaihdokselle. Tuki maksetaan sille, joka tuki-
kelpoista lohkoa viljelee ja ilmoittaa lohkon
lomakkeella.

Ympäristösopimuksen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että sopimuksen kohteena ole-
va ala on vähintään 0,30 hehtaaria. Kurki-
, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpidosta teh-
tävän ympäristösopimuksen kohteena olevan
alan on kuitenkin oltava vähintään 5,00 heh-
taaria. Sopimusalueen on oltava ympäristö-
sopimuksen tekijän hallinnassa koko sopimus-
kauden.

Luonnonhaittakorvauksen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että viljelijällä on hallinnassaan
korvauksen kattaman ajan vähintään 5,00
hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata
tai, jos on kyse saaristoalueella sijaitsevasta
tilasta, 3,00 hehtaaria korvauskelpoista maa-
talousmaata saaristoalueella.

Ei-tuotannollisten investointien korvauksen
myöntämisen edellytyksenä on, että inves-
toinnin kohteen hoidosta tehdään investoin-
nin päättymisen jälkeen sopimus, jonka koh-
teena oleva ala on vähintään 0,30 hehtaaria.

Kansalliset kasvintuotannon tuet
Kansallisia kasvintuotannon tukia saadak-
seen hakijalla tulee olla viimeistään 15.6.2015
hallinnassaan kasvukauden 2015 ajan vähin-
tään 5,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa
peltoa tai, jos kyseessä on puutarhakasvien
kasvikohtainen tuki, vähintään 1,00 hehtaari
puutarhakasvien viljelyssä olevaa peltoa.
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3.3 Viljelytapa

Täydentävät ehdot tukien ehtona
Täydentävät ehdot ovat hyvän maatalou-
den ja ympäristön vaatimuksia ja lakisäätei-
siä hoitovaatimuksia. Lakisääteiset hoitovaa-
timukset liittyvät ympäristöasioihin, kansan-
terveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten
terveyteen ja hyvinvointiin.

Täydentävien ehtojen noudattaminen on pa-
kollista seuraavissa tukimuodoissa:

• Perustuki
• Viherryttämistuki
• Ympäristökorvaus
• Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
• Luonnonhaittakorvaus
• Eläinten hyvinvointikorvaus
• Nuoren viljelijän tuki
• Peltokasvipalkkio
• Lypsylehmäpalkkio
• Nautapalkkio
• Lammas- ja vuohipalkkiot
• Pohjoiset hehtaarituet (vain osa täy-

dentävistä ehdoista pakollisia)

Ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen
tuotannon korvauksen edellytyksenä on, et-
tä korvauksen saaja noudattaa maatalous-
maan säilyttämisvaatimusta sekä lannoittei-
den ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koske-
via vähimmäisvaatimuksia.

Täydentävistä ehdoista voit lukea tarkem-

min täydentävien ehtojen oppaasta. Opas on
osoitteessa mavi.fi6 → Oppaat ja lomakkeet
→ Viljelijä → Täydentävien ehtojen opas.

EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tu-
kien myöntämisen edellytyksenä on myös vel-
voite säilyttää maatalousmaa laitumeksi tai
viljelyyn soveltuvassa kunnossa.

Sadonkorjuuvelvoite on poistettu. Viljelijän
on pyrittävä korjuu- ja markkinakelpoisen sa-
don tuottamiseen.

Kansallisten viljelyalaan perustuvien tukien
saaminen edellyttää, että viljelyn tavoittee-
na on tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen
sato paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huo-
mioon ottavalla tavalla.

Kansallisiin tukiin oikeuttavaan viljelytapaan
kuuluvat:

• tarkoituksenmukainen pellon muok-
kaus ja lannoitus,

• tasaisen itämisen mahdollistava kylvö
viimeistään 30.6.2015,

• alueelle soveltuvan kasvilajin ja -lajik-
keen käyttö,

• alueelle soveltuva, määrältään ja laa-
dultaan riittävä siemen- tai taimimää-
rä,

• tarkoituksenmukainen kasvinsuojelu ja
hukkakauran torjunta ja

• korjuu- ja markkinakelpoisen sadon
tuottamisen mahdollistava lohkon kas-
vukunto.

Huom.
Jos viljelet hamppua, katso liite C!

6http://www.mavi.fi
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4. Aktiiviviljelijä

Aktiiviviljelijätarkastelu tehdään joka vuosi
tukihaun yhteydessä. Aktiiviviljelijäehdon tu-
lee säilyä tukien saamisen kannalta hyväksyt-
tävänä koko kalenterivuoden. Vuonna 2015
aktiiviviljelijätarkastelu alkaa tukihaun päät-
tymisestä 12.5. ja päättyy vuoden lopussa.
Ympäristö-, luonnonhaitta-, eläinten hyvin-
vointi- ja luomukorvaussitoumuksen tehnei-
den viljelijöiden tulee täyttää aktiiviviljelijän
ehto koko sitoumuskauden ajan. Aloittavan
viljelijän tulee täyttää aktiiviviljelijän ehto sii-
tä hetkestä, kun hän on aloittanut maata-
loustoiminnan.

Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet
suoria tukia vuonna 2014 yhteensä enin-
tään 5 000 euroa, katsotaan vuonna
2015 aktiiviviljelijöiksi, riippumatta siitä
mitä heidän muu toimintansa on. Vuonna
2014 suoria tukia olivat tilatuki, tärkkelyspe-
runapalkkio, valkuais- ja öljykasvipalkkio se-
kä EU:n eläinpalkkiot.

Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaisia luonnol-
lisia tai oikeushenkilöitä taikka luonnollis-
ten tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka hal-
linnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhti-
öitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä
tai vapaa-ajan alueita, ja joka on lisäksi saa-
nut suoria tukia yli 5 000 euroa vuonna 2014.
Näitä toimintoja hallitsevat joutuvat kieltolis-
talle. (Ks. lisätietoja kohdasta 4.2 Kieltolis-
talta vapautuminen ja 4.3 Kieltolistan mää-
ritelmät).

Esimerkki 1.
Vuoden 2014 suorat tuet olivat korkeintaan
5 000 euroa. Olet aktiiviviljelijä.

Esimerkki 2.
Vuoden 2014 suorat tuet olivat yli 5000 eu-

roa, mutta et hallinnoi lentoasemia, rautatie-
yhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysy-
viä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita. Olet
aktiiviviljelijä.

Esimerkki 3.
Vuoden 2014 suorat tuet yli 5000 euroa ja
hallinnoit lentoasemia, rautatieyhtiöitä, ve-
siyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilu-
kenttiä tai vapaa-ajan alueita. Voit osoittaa
olevasi aktiiviviljelijä toimittamalla todisteita
kuntaan (ks. lisätietoja kohdasta 4.2 Kielto-
listalta vapautuminen).

Aktiiviviljelijän vaatimuksen täyttämistä
edellytetään seuraavien tukien kohdalla:

• EU:n suorat Suorat tuet
– perus- ja viherryttämistuki, nuor-

ten viljelijöiden EU-tuki sekä tuo-
tantoon sidotut tuet

• Ohjelmatuet
– luonnonhaittakorvaus, luonnon-

mukaisen tuotannon korvaus,
eläinten hyvinvointikorvaus ja
ympäristökorvaus sekä ei-tuotan-
nolliset investoinnit. Ympäristö-
korvauksen ympäristösopimuksis-
sa ja ei-tuotannollisissa investoin-
neissa korvausta voidaan myön-
tää lisäksi seuraavasti.
* Ympäristösopimuksen kos-
teikon hoidosta voi tehdä
myös rekisteröity yhdistys tai
Vesilain (587/2011) 12 lu-
vussa tarkoitettu vesioikeu-
dellinen yhteisö.

* Ympäristösopimuksen maa-
talouden monimuotoisuudes-
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ta ja maisemanhoidosta voi
tehdä myös rekisteröity yh-
distys.

* Ei-tuotannollisten investoin-
tien korvaus voidaan myön-
tää rekisteröidylle yhdistyk-
selle ja vesioikeudelliselle yh-
teisölle kosteikkoinvestoin-
nista.

* Ei-tuotannollisten investoin-
tien korvaus voidaan myön-
tää rekisteröidylle yhdistyk-
selle perinnebiotooppien ja
luonnonlaidunten alkurai-
vauksesta ja aitaamisesta.

4.1 Hallinnointi

Hallinnoimiseksi katsotaan se, jos tuenhaki-
ja hallinoi kieltolistalle johtavaa toimintaa.
Luonnollisten henkilöiden ryhmien ja oikeus-
henkilöiden osalta hallinnoimiseksi katsotaan
se, jos tuenhakijana toimiva ryhmä tai oikeus-
henkilö hallinnoi kieltolistalle johtavaa toi-
mintoa. Ryhmän yksittäisten jäsenten hallin-
noima lentoasema, rautatieyhtiö, vesiyhtiö,
kiinteistöyhtiö, pysyvä urheilukenttä tai va-
paa-ajan alue ei johda kieltolistalle. Ryhmik-
si katsotaan aviopuolisot ja heihin rinnastet-
tavat, jos puolisot omistavat ja hallitsevat
maatilaa yhdessä tai ovat vuokranneet hal-
litsemansa maatilan kokonaan tai osittain.
Ryhmiksi katsotaan myös yhtymät ja kuo-
linpesät. Oikeushenkilöitä ovat osakeyhtiöt,
osuuskunnat sekä avoimet ja kommandiitti-
yhtiöt.

Esimerkki 1.
Ville Viljelijä omistaa yksin maatilan ja toi-
mii tuenhakijana. Ville Viljelijä hallinnoi len-
toasemaa ja joutuu kieltolistalle.

Esimerkki 2.

Ville ja Veera Viljelijä omistavat maatilan yh-
dessä ja ovat aviopari. Veera on valtuutta-
nut Villen hakemaan maataloustuet molem-
pien puolesta. Veera omistaa kiinteistönväli-
tysyhtiön. He eivät hallinnoi kieltolistalle joh-
tavaa yritystä yhdessä. Ville ja Veera Viljelijä
ovat aviopuolisoina yhdessä aktiiviviljelijä.

Esimerkki 3.
Osakeyhtiö Viljely Oy omistaa maatilan ja on
tuenhakija. Viljely Oy:n ensisijainen viljelijä
Ville Viljelijä omistaa Viljely Oy:stä 60 % ja
hallinnoi myös lentoasemaa. Viljely Oy on ak-
tiiviviljelijä.

Esimerkki 4.
Osakeyhtiö Viljely Oy omistaa maatilan ja on
tuenhakija. Viljely Oy hallinnoi myös lento-
asemaa. Viljely Oy joutuu kieltolistalle.

4.2 Kieltolistalta vapautuminen

Lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä,
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai
vapaa-ajan alueita hallinnoivia tuenhakijoita,
jotka ovat saaneet yli 5 000 euroa suoria tu-
kia vuonna 2014, pidetään aktiiviviljelijöinä,
jos he osoittavat jotain seuraavista:

1. suorien tukien vuotuinen määrä on vä-
hintään 5 prosenttia muusta kuin maa-
taloustoiminnasta peräisin olevista ko-
konaistuloista viimeisimpänä verovuon-
na, jonka verotus on vahvistettu;

2. maataloustoiminta ei ole merkitykse-
töntä. Maataloustoimintaa ei katsota
merkityksettömäksi, jos maataloustu-
lot ovat vähintään 5 % kokonaistulois-
ta;

3. päätoimiala on maataloustoiminnan
harjoittaminen.

Jos haet vapautusta kieltolistalta kohtien a–c
perusteella, ota yhteyttä kuntaan selvittääk-
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sesi, mitä todisteita sinun täytyy toimittaa.
Lisätietoja löydät myös kohdasta 4.4
Todisteiden toimittaminen.

4.3 Kieltolistan määritelmät

Lentoasema
Lentoasemalla tarkoitetaan maa-aluetta, jo-
ka on erityisesti järjestetty ilma-alusten las-
kua, lentoonlähtöä ja liikkumista varten, mu-
kaan lukien lentoliikenteen ja ilma-alusten
palvelujen tätä toimintaa varten edellyttä-
mät lisärakennelmat ja -laitteet sekä kaupal-
lisen lentoliikenteen tarvitsemat rakennelmat
ja laitteet.

Rautatieyhtiö
Rautatieyhtiöllä tarkoitetaan julkista tai yk-
sityisoikeudellista yhtiötä tai muuta yhteisöä,
joka Euroopan talousalueella myönnetyn toi-
miluvan nojalla päätoimenaan harjoittaa rau-
tateiden henkilö- tai tavaraliikennettä ja joka
on velvollinen huolehtimaan vetopalveluista,
sekä yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yri-
tystä.

Vesiyhtiö
Vesiyhtiöllä tarkoitetaan laitosta, joka huo-
lehtii sopimusasiakkaiden vesihuollosta. Vesi-
huollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli ve-
den johtamista, käsittelyä ja toimittamista
talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä
eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuiva-
tusveden poisjohtamista ja käsittelyä. Asiak-
kaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai
haltijaa taikka muuta, joka tekee vesiyhti-
ön kanssa sopimuksen kiinteistön liittämises-
tä laitoksen verkostoon tai laitoksen palvelu-
jen toimittamisesta ja käyttämisestä. Pääo-
sakkuutta tai osakkuutta vesiosuuskunnassa,
joka on perustettu oman vesihuollon turvaa-
miseksi, ei katsota vesiyhtiön hallinnoimisek-
si.

Kiinteistöyhtiö
Kiinteistöyhtiöllä tarkoitetaan isännöintitoi-
mistoja, perustajaurakoitsijoita ja kiinteistön-
välitystoimistoja. Majoituspalveluiden tarjoa-
mista tilalla ei pidetä kiinteistöyhtiötoiminta-
na.

1. Isännöitsijällä tarkoitetaan tahoa, jo-
ka huolehtii kiinteistön ja rakennusten
pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päi-
vittäistä hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pel-
kästään tieisännöinti- tai talonmiespal-
veluita tarjoavia toimijoita ei katsota
kiinteistöyhtiöksi.

2. Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan toi-
mintaa, jossa rakennusliike suunnitte-
lee, markkinoi ja tuottaa omistamal-
leen tontille, ja myy asuntoja sekä liike-
ja toimistotiloja siten, että ostaja saa
hallintaoikeuden kyseessä oleviin tiloi-
hin ja tonttiin. Rakennusyhtiötä, joka
rakentaa toisen osapuolen omistamalle
tontille, ei katsota kiinteistöyhtiöksi.

3. Kiinteistönvälitystoimistolla tarkoite-
taan sitä, joka tuloa tai muuta talou-
dellista hyötyä saadakseen saattaa so-
pijapuolet kosketuksiin toistensa kans-
sa välityskohdetta koskevan kaupan,
vaihdon tai vuokrasopimuksen taik-
ka muun käyttöoikeuden luovutusso-
pimuksen aikaansaamiseksi.

Pysyvät urheilukentät ja vapaa-ajan alu-
eet

Pysyvillä urheilukentillä ja vapaa-ajan alueil-
la tarkoitetaan alueita, joita käytetään urhei-
lu- ja virkistystoimintaan ja joilla on pysyviä
rakenteita ja/tai pysyviä katsomorakenteita.
Tällaisia alueita ovat esim. golfkentät, kilpai-
luradat ja jalkapallokentät.
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*Lataa taulukko pdf-tiedostona7

Esimerkkejä pysyvistä vapaa-ajan alueista

Esimerkki 1.
Riitta Ratsastaja hakee viljelijätukia ja omis-
taa ratsastuskoulun, joka tarjoaa ratsastus-
tunteja. Ratsastuskoululla on maneesi, jossa
on kiinteä katsomo ja ulkokenttä ilman katso-
morakenteita. Riitta Ratsastaja joutuu kielto-
listalle.

Esimerkki 2.
Riitta Ratsastaja hakee viljelijätukia ja omis-
taa ratsastuskoulun, joka tarjoaa ratsastus-
tunteja. Ratsastuskoululla on ulkokenttä, jos-
sa on kiinteä katsomo. Riitta Ratsastaja jou-
tuu kieltolistalle.

Esimerkki 3.
Riitta Ratsastaja hakee viljelijätukia ja omis-
taa ratsastuskoulun, joka tarjoaa ratsastus-
tunteja. Ratsastuskoululla ei ole maneesia tai
kenttää, joissa on kiinteitä katsomoita tai
tuomaritorneja. Riitta Ratsastaja on aktiivi-
viljelijä.

Esimerkki 4.
Maatalousoppilaitos Koulutila kouluttaa rat-
sastuksenohjaajia ja sen päätoimiala on ope-
tus. Oppilaitoksella on katsomollinen manee-
si pelkästään opetuskäyttöä varten. Koulutila
on aktiiviviljelijä.

Esimerkki 5.
Talli Hevoset Oy kasvattaa hevosia ja tarjo-
aa vuokrahevospaikkoja. Hevoset Oy ei tarjoa
ratsastustunteja. Tallilla on pelkästään omas-
sa ja asiakaskäytössä oleva maneesi, jossa on
kiinteä katsomo. Hevoset Oy on aktiiviviljeli-
jä.

4.4 Todisteiden toimittaminen

Kieltolistalle joutuneiden tuenhakijoiden
tulee toimittaa todisteet kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle 12.5.2015
mennessä. Todisteita ei voi jättää Vipu-pal-
velussa, vaan ne tulee toimittaa kuntaan pa-
perilla. (Lisätietoja hakuoppaan kohdassa 5.3
hakemukset ja liitteet)

a)

Kieltolistalla oleva tuenhakija voi osoittaa,
että hänen saamiensa suorien tukien vuotui-
nen määrä on vähintään 5 prosenttia koko-
naistuloista, joista on vähennetty maatalous-
toiminnasta peräisin olevat tulot. Tarkaste-
lussa käytetään viimeisimmän vahvistetun ve-
rotuksen tietoja. Niillä, joilla verovuosi on ka-
lenterivuosi, on viimeinen vahvistettu vero-
vuosi 2013.

b)

Maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä.
Maataloustoimintaa ei katsota merkitykset-
tömäksi, jos maataloustulot ovat vähintään 5
% kokonaistuloista. Tarkastelussa käytetään
viimeisimmän vahvistetun verotuksen tieto-
ja. Niillä, joilla verovuosi on kalenterivuosi,
on viimeinen vahvistettu verovuosi 2013.

7http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/pysyvat-urheilukentat-tai-
vapaa-ajan-alue-taulukko.pdf
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* Lataa taulukot a ja b pdf-tiedostona8

Suorien tukien määrä

Viljelijän suorien tukien määrän tarkastelus-
sa käytetään viimeisimmän valmistuneen ve-
rovuoden tietoja. Jos verovuosi on kalente-
rivuosi, niin vuonna 2015 tarkastellaan vuo-
den 2013 suorien tukien määrää. Suorien tu-
kien määrä on se määrä, johon viljelijä on
oikeutettu ennen vähennyksiä ja epäämisiä.
Suorien tukien määrästä ei tarvitse toimittaa
todisteita kuntaan. Kunta tarkistaa edellisen
vuoden suorien tukien määrän.

Jos viljelijä ei ole hakenut vuonna 2013 suo-
ria tukia, niin suorien tukien määrä on lasken-
nallinen. Suorien tukien laskennallinen mää-
rä lasketaan kertomalla niiden tukikelpoisten
hehtaarien lukumäärä, joilta viljelijä olisi ol-
lut oikeutettu saamaan suoria tukia, suorien
tukien hehtaarikohtaisella kansallisella keski-
tuella. Kunta laskee viljelijälle suorien tukien
laskennallisen määrän.

Maataloustoiminnan tulot

Maataloustoiminnasta peräisin olevia tuloja
ovat tulot, jotka viljelijä on saanut tilansa
maataloustoiminnasta, mukaan lukien suorat
ja ohjelmaperusteiset tuet ja maataloustoi-
mintaan myönnetyt kansalliset tuet.

Maataloustoiminnalla tarkoitetaan maata-
loustuotteiden tuottamista, kasvatusta tai
viljelyä. Maataloustoimintaa on myös sa-
donkorjuu, lypsäminen sekä tuotantoeläinten
kasvatus ja pito maataloustarkoituksiin se-
kä maatalousmaan säilyttäminen sellaisessa
kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai vil-
jelyyn ilman, että sitä pitäisi valmistella muu-

toin kuin tavanomaisilla maatalousmenetel-
millä ja -koneilla. Muita kuin tässä mainittu-
ja tuloja pidetään muusta kuin maataloustoi-
minnasta peräisin olevina tuloina.

Myös maataloustuotteiden jalostuksesta pe-
räisin olevia tilan tuloja pidetään maatalous-
toiminnasta peräisin olevina tuloina, jos jalos-
tetut tuotteet jäävät viljelijän omistukseen ja
tällaisen jalostuksen tulos on maataloustuo-
te.

Maataloustuloista otetaan huomioon vain
maa- ja puutarhataloustuotantoon liittyvät
tulot. Esimerkiksi koneurakointiin tai loma-
mökkitoimintaan liittyvät tulot eivät ole maa-
taloustuloa, mutta ne lasketaan mukaan ko-
konaistuloihin.

Kokonaistulot

Kokonaistuloihin lasketaan mukaan kaikki tu-
lot.

Sekä maatalous- että kokonaistuloilla
tarkoitetaan bruttotuloja ennen asiaan
liittyvien kustannusten ja verojen vähen-
tämistä. a) ja b) kohtien tulotarkastelussa
käytetään viimeisimmän valmistuneen vero-
vuoden tietoja. Luonnollisten ja oikeushenki-
löiden tulee toimittaa kuntaan verotuspäätös.
Luonnollisten henkilöiden tulee toimittaa li-
säksi tuenhakijan vuosittain jättämän maa-
talouden veroilmoituksen 2- lomake. Lisäksi
tietoja löytyy vuosittain maatilalle lähetettä-
västä tukiyhteenvedosta. Tarvittaessa kunta
voi pyytää lisäksi kirjanpidon tai tilinpäätök-
sen tietoja ja muita toiminnan harjoittami-
seen liittyviä tulotositteita.

c)

Päätoimialatieto on tarkistettavissa Y-tun-
nuksella yritys- ja yhteisötietojärjestelmäs-

8http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-a-ja-b-
aktiiviviljelija.pdf
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tä ytj.fi9. Tuenhakija voi osoittaa olevan-
sa aktiiviviljelijä toimittamalla kuntaan ot-
teen ytj-rekisteristä, josta ilmenee tuenha-
kijan päätoimialan olevan maataloustoimin-
ta. Aktiiviviljelijänä pidetään hakijaa, jonka
päätoimiala on Tilastokeskuksen toimialaluo-

kituksen10 mukaisesti luokan 01 alle kuulu-
vat kasvinviljely ja kotieläintalous, ei kuiten-
kaan metsästys ja sitä palveleva toiminta eikä
maataloutta palveleva toiminta paitsi luok-
ka 01612 Maatalousmaan pitäminen viljely-
kelpoisena.

9http://www.ytj.fi
10http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html
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5. Tukien hakeminen

Uutta 2015

• Aikaisemmin lomakkeille esitäytetyt
tiedot on maatilalle lähetettävässä yh-
teenvedossa

• Palauta lomake 101A kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle vain jos maa-
tilan tietoihin on tullut muutoksia

• Palauta lomakkeet 102A ja 102C vain
jo tilan peruslohkoihin on tullut muu-
toksia

• Voit käydä Vipu-palvelussa katsomas-
sa, miten ilmoittamasi tiedot on tallen-
nettu. Suurin osa tiedoista on tallen-
nettu 18.6 mennessä. Paperista tallen-
nusilmoitusta ei enää lähetetä tiloille.

Tärkeää muistaa

• Muista tukihakuajan ulkopuolellakin il-
moittaa aina ylivoimaisesta esteestä tai
poikkeuksellisesta olosuhteesta kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tie-
dot ylivoimaisesta esteestä tai poik-
keuksellisesta olosuhteesta ja siihen liit-
tyvistä todisteista on toimitettava kir-
jallisesti kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle 15 työpäivän kuluessa sii-
tä, kun hakija tai hänen oikeudenomis-
tajansa voi ne toimittaa.

5.1 Hakuajat ja muut päivämäärät

Tämä kappale sisältää eri tukien hakuaikoja
ja muita tukien hakuun liittyviä päivämääriä.
Joihinkin tukimuotoihin saattaa liittyä lisäksi
erityisiä päivämääriä, joista on kerrottu kun-
kin tuen ehdoissa.

12.5. Päätukihaku päättyy

12.5. Viimeinen mahdollinen päivä hakeutua
luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjes-
telmään (uusi luomutila)

15.5. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa
maidon suoramyynnistä

8.6. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa
tukihakemus (vain paperihakemus)

8.6. 18 % vähennys tukeen myöhästymispäi-
vistä johtuen

9.6. Myöhästyneet hakemukset hylätään

15.6. Ensimmäinen tuotantotarkastus tulee
olla tehtynä (uusi luomutila)

15.6. Viimeinen mahdollinen palautuspäivä
korvaushakemukselle talvehtimisvahingosta

15.6. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa
lohkomuutoksista

15.6. Yhden päivän hallinta-aika

15.6. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa
kylvöalojen muutoksista

30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä

31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä ko-
ko tilan hallinnan siirto

15.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa
koko tilan hallinnan siirrosta

30.9. Viimeinen päivä palauttaa ympäristö-
korvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden
pinta-aloista

26.10. Viimeinen mahdollinen päivä palaut-
taa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus toi-
menpiteiden pinta-aloista (18 % vähennys tu-
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keen)

2.11. Viimeinen mahdollinen palautuspäivä
satovahinkokorvaushakemukselle

30.11. Viimeinen mahdollinen palautuspäi-
vä sokerijuurikkaan satovahinkokorvaushake-
mukselle

29.1.2016 Viimeinen palautuspäivä eläinmää-
räilmoitukselle luonnonhaittakorvaukseen,
luonnonmukaisen tuotannon tukeen ja sika-
ja siipikarjataloudentukeen (lomake 461)

5.2. Vipu-palvelu

Vuoden 2015 tukihaku alkaa Vipu-palvelus-
sa osoitteessa https://vipu.mavi.fi huhti-
kuun alussa ja päättyy 12.5.2015 klo
23.59. Vipu-palvelun kautta voit palaut-
taa sähköisesti seuraavien lomakkeiden tiedot
101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 102C,
117, 184, 463 ja 470.

Vipu lyhyesti
Vipu-palvelu on sähköinen tukihakusovellus,
jossa voit täyttää ja lähettää tukihakemuksen
sähköisesti. Vipu-palvelu sisältää karttaliitty-
män, jossa voit tehdä karttakorjaukset säh-
köisesti. Karttapalvelun avulla voit ilmaku-
van tukemana mitata etäisyyksiä ja pinta-alo-
ja sekä muodostaa kasvulohkoja. Vipu-palve-
lussa voit myös selata maatilasi tietoja tai
edelleenvaltuuttaa toisen henkilön puolesta-
si täyttämään ja lähettämään tukihakemuk-
sen sähköisesti. Vipu palvelusta on kerrottu
tarkemmin osoitteessa mavi.fi11 →Oppaat ja
ohjeet →Vipu-palvelu. Vipu toimii parhai-
ten Mozilla Firefox- ja Google Chrome
-selainten uusimmilla versioilla.

Kuka voi tehdä sähköisen hakemuksen?
Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa ole-

via käyttöoikeuksia. Suurimmalle osalle tilois-
ta Vipu-käyttöoikeudet on tallennettu syksyl-
lä 2013 palautetun lomakkeen 455 perusteel-
la. Tilan Vipu-käyttöoikeuksia voit päivittää
Vipu-palvelun kautta tai palauttamalla kun-
taan lomakkeen 457. Uudelle aloittavalle ti-
lalle käyttöoikeudet haetaan lomakkeella 456.

Vipu-palveluun on kahdenlaisia käyttöoikeuk-
sia.

• Selausoikeudet: Näillä oikeuksilla
pääsee katselemaan kaikkia maatilan
tietoja ja hakemuksia. Kaikilla omis-
tajiksi ilmoitetuilla osallisilla on au-
tomaattisesti selausoikeudet Vipuun.
Myös muille osallisille voidaan antaa
selausoikeuksia.

• Asiointioikeudet: Näillä oikeuksilla
voi täyttää ja jättää tukihakemuksia,
muokata tilan tietoja sekä lisätä ja
poistaa käyttöoikeuksia Vipuun Use-
amman omistajan tiloilla asiointioikeu-
det voidaan myöntää ensisijaiselle vilje-
lijälle /asioidenhoitajalle palauttamalla
kuntaan kaikkien omistajien allekirjoit-
tama lomake 457. Samalla lomakkeella
on myös mahdollista poistaa käyttöoi-
keuksia.

Voit pyytää käyttöoikeuksiin liittyvät lomak-
keet kunnasta tai tulostaa ne osoitteesta suo-
mi.fi/lomakkeet12. Lomakkeet löytyvät pal-
velusta hakusanalla ”mavi+lomakenumero”
esimerkiksi ”mavi457”.

Miten kirjaudun Vipuun?
Jos sinulla on voimassa olevat käyttöoikeu-
det, voit kirjautua Vipu-palveluun kolmella
eri tavalla:

1. henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
2. mobiilivarmenteella tai

11http://www.mavi.fi
12http://www.suomi.fi/lomakkeet
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3. sähköisellä henkilökortilla eli HST-kor-
tilla

Vipu-palvelun käyttöoikeudet ovat henkilö-
kohtaisia, eivät tilakohtaisia.

Miten valtuutan neuvojan?
Jos et halua tehdä sähköistä tukihakemusta
itse, voit pyytää EU-avustajaa tai neuvojaa
tekemään sen puolestasi korvausta vastaan.
Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukiha-
kemuksen kahdella eri tavalla

a) Sinulla on voimassa olevat asiointioikeu-
det Vipu-palveluun

• Kirjaudu Vipuun ja valtuuta neuvo-
ja/avustaja tekemään hakemus koh-
dassa Maatila → Käyttöoikeudet.

b) Sinulla ei ole voimassa olevia asiointioi-
keuksia Vipu-palveluun

• Hae asiointioikeudet kunnasta lomak-
keella 457 ja valtuuta haluamasi neu-
voja tai avustaja sähköisesti Vipussa tai
palauttamalla lomakkeen 457.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja Vipun
käytössä?
Vipu-palvelun käyttöä koskevat ohjeet ovat
saatavilla internetistä osoitteesta mavi.fi →
Oppaat ja lomakkeet →Vipu-palvelu.

Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja
Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyk-
sissä kuntasi sähköisen tukihaun asiantunti-
jaan. Asiantuntijan yhteystiedot löydät Vipu-
palvelusta kohdasta Käytöntuki. Häneltä saat
apua käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämi-
seen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyt-
tämiseen liittyvissä ongelmissa.

Vipu-palvelun huoltokatkot
Vipu-palvelun huoltokatkot ajoittuvat klo
24–7 väliseen aikaan. Muista käytön on-
gelmista, muun muassa käyttäjälle aiheu-

tuvista ylivoimaisista esteistä, ilmoitetaan
Vipu-palvelun kirjautumissivulla ja viljelijätu-
kien sähköisen asiointipalvelun ilmoitustau-
lulla osoitteessa mavi.fi →Oppaat ja lomak-
keet →Vipu-palvelu.

5.3 Hakemusten ja liitteiden täyttä-
minen ja palauttaminen

Hakuaika päättyy 12.5.2015

Päätukihaun lomakkeet voi palauttaa säh-
köisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen ha-
ku avautuu huhtikuun alussa ja sulkeutuu
12.5.2015 klo 23.59. Tämän jälkeen lomak-
keita ei voi palauttaa sähköisesti. Muutok-
sista ilmoitettaessa voi sähköisesti palaut-
taa ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta (lo-
make 117) ja peruslohkolomakkeen 102A
15.6.2015 klo 23.59 asti.

Lomakkeiden sähköistä täyttämistä ja palaut-
tamista varten tarvitset käyttöoikeudet Vipu-
palveluun. Voimassa olevat käyttöoikeudet
voit tarkistaa Vipu-palvelusta.

Toimita paperilla jätettävät lomakkeet sen
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka toimialueella maatilan talouskeskus si-
jaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, jätä
hakemus siihen kuntaan, jonka alueella pää-
osa tilan pelloista sijaitsee.

Voit viedä paperilla jätettävät lomakkeet
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai
lähettää ne postitse asianomaisen kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitet-
tuna. Palauta hakulomakkeet viimeistään
12.5.2015. Postitse lähetetty hakemus pitää
olla osoitettu toimivaltaiselle viranomaisel-
le ja lähetys leimattu viimeistään 12.5.2015,
jotta se voidaan katsoa saapuneeksi ajoissa.

Jos et toimita tukihakemusta, et ole oikeu-
tettu saamaan tukea, ellei perusteena ole yli-
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voimainen este (ks. 5.6.2 Kansallisten tukien
poikkeusluvat).

Päätukihaun lomakkeet

Päätukihaun pakollisia lomakkeita ovat 101B
ja 102B. Lisäksi on toimitettava kasvulohko-
kartat niistä peruslohkoista, joilla on enem-
män kuin yks kasvulohko.

Palauta lomakkeet 101A, 101D, 102A ja
102C, jos edellisenä vuonna ilmoitettuihin
tietoihin on tullut muutoksia. Katso muut
tarvittavat lomakkeet ja liitteet sekä niiden
jättöajat jokaisen tuen kohdalta.

Tuenhakijan vastuu

Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jät-
tämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuu-
desta on yksinomaan hakijalla. Sähköiseen
hakuun osallistuvien tulee palauttaa muut
kuin karttaliitteet määräajassa paperilla.

Täytä hakulomakkeet huolellisesti. Tukea ei
makseta edunsaajille, joiden osalta on osoi-
tettu, että he ovat luoneet keinotekoisesti ky-
seisen tuen saamisen edellytykset.

Todistus hakemuksen perillemenosta
Saat sähköisen hakemuksen lähettämises-
tä kuittausviestin määrittämiisi sähköpostio-
soitteisiin. Jos kuittausta ei sähköpostitse tu-
le, voit varmistaa hakemuksen perillemenon
kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esi-
merkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen ta-
kia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lä-
hettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä
säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden lop-
puun saakka tai tulostaa se arkistointia var-
ten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa an-
taa tiedoksi muille maatilan omistajille.

Ota talteen myös hakemuksen lähettämisen
yhteydessä saatava yhteenveto. Voit tulostaa
yhteenvedon tai tallentaa sen. Yhteenvedosta
näet, milloin hakemus on palautettu kuntaan.

Paperilla haettaessa kunnan maaseutuelinkei-
noviranomainen voi vastaanottomerkintöjen
jälkeen pyydettäessä antaa joko kopion tu-
kihakemuksen (101B) ensimmäisestä sivusta
tai muun selvityksen viranomaiselle jätetyistä
lomakkeista.

Viranomaisen neuvonta

Tukihakemusta käsittelevä maaseutuelinkei-
noviranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi
avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämises-
sä.

Viranomaiset voivat antaa yleistä, kaikkia vil-
jelijöitä koskevaa tiedotusta ja koulutusta.
Viranomainen voi antaa menettelyllistä neu-
vontaa, jolla tarkoitetaan yleisiä tuen hakemi-
seen liittyviä neuvoja esimerkiksi hakuajois-
ta ja -osoitteista, hakijoita koskevista tukieh-
doista sekä tarvittavista asiakirjoista. Viran-
omaisen tehtävä on kysyttäessä selvittää eri
vaihtoehtojen sisältöä antamatta kuitenkaan
hakusuosituksia. Voit saada ohjeita tukihake-
musten täyttämisessä neuvontajärjestöiltä ja
tuottajajärjestöjen EU-avustajilta.

Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja
Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksis-
sä yhteistoiminta-alueesi sähköisen tukihaun
asiantuntijaan Häneltä saat apua käyttöval-
tuuksiin, hakemusten täyttämiseen, sovelluk-
sen käyttämiseen ja hakemusten lähettämi-
seen liittyvissä ongelmissa. Sähköisen tuki-
haun asiantuntija ei anna ohjeita tukihake-
muksen optimointiin.

5.3.1 Hakemuksen ja liitteiden myöhäs-
tyminen

Lomakkeen myöhästyminen

Voit menettää kaiken tai osan hakemistasi
tuista, jos et toimita hakulomakkeita määrä-
aikana tai jos hakemuksen tiedot tai liitteet
ovat puutteellisia.
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Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä pro-
sentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää
kohden, jos hakulomake myöhästyy enintään
25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos
hakulomake myöhästyy yli 25 kalenteripäi-
vää.

Lomakkeita ei voi toimittaa myöhässä säh-
köisesti. Hakuajan päättymisen jälkeen käy-
tetään vain paperilomakkeita, ja voit viedä
lomakkeet kuntaan tai lähettää postitse asi-
anomaisen kunnan maaseutuelinkeinovirano-
maiselle osoitettuna.

Jos hakija ei toimita tarvittavaa lomaket-
ta kuntaan asetetussa määräajassa, kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomainen ratkai-
see tuen myöntämisen edellytykset ilman ky-
seistä lomaketta.

Palauta Maatilalomake 101A, Maatilan osal-
liset -lomake 101D, Tukihakemuksen perus-
lohkolomake 102A tai Peruslohkojen muu-
toslomake 102C kunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle aikaisemmista vuosista poike-
ten vain, jos maatilan tietoihin, osallistietoi-
hin tai peruslohkoihin on tullut muutoksia.

Päätukihakuun kuuluvien eläintukien hake-
musten myöhästymisestä on kerrottu tarkem-
min kunkin tuen oppaassa.

Liitteen myöhästyminen

Tukihakemuksen liitteenä useimmin toimitet-
tavia asiakirjoja ovat kartat ja valtakirjat.
Vuokrasopimuksia ei pääsääntöisesti tarvitse
toimittaa tukihakemuksen liitteenä.

Pääsääntöisesti liitteiden toimittaminen myö-
hässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymis-
tä. Liitteiden toimittaminen voi kuitenkin olla
tuen myöntämisen tai maksamisen edellytyk-
senä, jolloin tukea ei myönnetä tai makseta
ennen liitteiden toimittamista. Kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomainen pyytää täydentä-

mään hakemusta, jos tarvittava liite puut-
tuu. Päätös tuen myöntämisestä tehdään il-
man liitteitä, jos täydennyspyyntöön ei vas-
tata asetetussa määräajassa.

Tässä luvussa yllä mainittuja liitteitä ei voi
jättää sähköisesti. Tuenhakijan velvollisuus
on huolehtia, että sähköisen hakemuksen
yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat on
toimitettu paperilla hakuajan päättymiseen
mennessä kunnan maaseutuelinkeinovirano-
maiselle.

5.3.2 Hakemuksen virheiden korjaami-
nen

Jos huomaat hakemuksen lähettämisen jäl-
keen hakemuksella esimerkiksi täyttövirheen,
voit välttää virheen seuraamukset ilmoitta-
malla virheestä oma-aloitteisesti ja kirjalli-
sesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
le. Menettele samoin, jos hakemus on muut-
tunut virheelliseksi sen jättämisen jälkeen.

Ilmeisten virheiden korjausmahdollisuudet
ovat muita virheitä laajemmat. Ilmeisiksi vir-
heiksi voidaan hyväksyä esimerkiksi sellainen
tieto tukihakemuksessa, joka voidaan selväs-
ti havaita ristiriitaiseksi hakemuksen muiden
tietojen kanssa. Jos olet esimerkiksi unoh-
tanut rastittaa hakevasi jotain tukea, mutta
olet täyttänyt huolellisesti hakemuksesta ky-
symyksessä olevaa tukea koskevat täydentä-
vät kohdat, tämä voidaan katsoa hakemuk-
sen sisäiseksi ristiriidaksi.

Lisäksi korjattavissa ovat esim. väärin päin
ilmoitetut numerot (esim. 169—196), väärin
ilmoitettu tila- tai pankkitunnus ja laskuvir-
heet. Jotta viranomainen voi korjata ilmeisen
virheen, hänen on oltava vakuuttunut siitä,
että hakija on toiminut hyvässä uskossa ja
rehellisesti. Lisäksi edellytetään, että tukiha-
kemus on muuten huolellisesti täytetty.

Ilmeisen virheen ilmoituksella voidaan vält-
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tää vain virheellisyyden aiheuttamat seuraa-
mukset. Tämän vuoksi korjausmahdollisuu-
det ovat hyvin rajoitetut eikä tukihakemusta
voi tällä perusteella optimoida, laajentaa tai
muuttaa. (ks. 5.5 Hakemuksen tai sen osan
peruminen.)

Hakijan ilmoitus virheestä voidaan ottaa huo-
mioon, jos kunnan maaseutuelinkeinovirano-
mainen on saanut kirjallisen ilmoituksen vir-
heestä ennen kuin hakijalle on ilmoitettu pai-
kalla tehtävästä tarkastuksesta tai muun tar-
kastuksen tuloksista.

Kokonaan kansallisesti rahoitettuihin tu-
kiin liittyvien virheiden korjausmahdollisuu-
det ovat laajemmat kuin EU:n kokonaan
tai osittain rahoittamissa tuissa. Kansallisis-
sa tuissa ei kuitenkaan voida tehdä sellaisia
muutoksia, joilla on vaikutuksia EU:n koko-
naan tai osittain rahoittamiin tukiin. Esimer-
kiksi samalla lohkolla voi olla kaikissa tuki-
muodoissa vain yksi pinta-ala.

5.3.3 Asiakirjojen säilyttäminen

Hakuvuosi + 4v.
Hakijan on pääsääntöisesti säilytettävä EU:n
kokonaan rahoittamien tukien ja palkkioiden
sekä kansallisten tukien hakemiseen liittyvät
alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tu-
kihakemuksen liitteenä, hakuvuoden ja sitä
seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.

Sitoumuskausi + 4v.
Tuenhakijan on säilytettävä eläinten hyvin-
vointi-, ympäristö- ja luomukorvaukseen liit-
tyvät asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset
vähintään neljän vuoden ajan sitoumus- tai
sopimuskauden päättymisen jälkeen.

Lääke- ja rehukirjanpito 5v.
Tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja
lääkerehuista pidettävää kirjanpitoa on säi-
lytettävä viisi vuotta, vaikka eläin olisi myy-
ty tai teurastettu ennen sitä. Rehukirjanpitoa

koskee myös viiden vuoden säilytysvaatimus.

Kasvisuojeluainekirjanpito 5v.
Toiminnanharjoittajan joka ammattitoimin-
nassaan käyttää kasvinsuojeluaineita, on pi-
dettävä ajan tasalla olevaa käyttökirjanpi-
toa käytetyistä kasvinsuojeluaineista ja niiden
määristä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden
kalenterivuoden ajan sen vuoden päättymi-
sestä, jota kirjanpito koskee.

Sähköinen haku
Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähet-
tämisestä saatu vastaanottoviesti ja hake-
mustietojen yhteenveto on hyvä säilyttää
sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saak-
ka tai tulostaa ne arkistointia varten. Kysei-
nen viesti ja yhteenveto on hyvä antaa tie-
doksi muille maatilan omistajille.

Tietojen toimittaminen
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man (2014-2020) toimenpiteitä toteuttava
korvauksensaaja sitoutuu ohjelman seuran-
nan ja arvioinnin mahdollistamiseksi toimit-
tamaan pyydettäessä tiedot korvattavan toi-
menpiteen vaikutuksista.

5.4 Lohkomuutoksista ilmoittaminen

Kasvulohkolla tapahtuneet muutokset 12.5.
jälkeen

Voit muuttaa kasvulohkojen pinta-aloja pe-
ruslohkon sisällä tai muuttaa kasvilajia il-
moituksella kylvöalojen muutoksesta (117).
Esimerkiksi seuraavanlaiset muutokset ovat
mahdollisia:

• voit muuttaa aloja yhdestä tukeen oi-
keuttavasta kasvista, esim. vehnästä
öljykasviin; voit tehdä muutoksia myös
kasvilajiryhmien välillä,

• voit ilmoittaa, että kasvulohko on siir-
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tynyt toiselle viljelijälle (ks. hallinnan
siirrosta tarkemmin liitteestä A. Koko
tilan hallinnan siirrot),

• voit ilmoittaa, että kasvulohko on siir-
tynyt toisen hakijan tukihakemuksesta
omaan tukihakemukseesi (ks. hallinnan
siirto liite A. Koko tilan hallinnan siir-
rot) tai

• voit lisätä tai vähentää kasvulohkojen
lukumäärää hakuajan jälkeen.

Voit tehdä ilmoituksen 15.6.2015 mennes-
sä joko Vipussa tai palauttamalla lomakkeen
117 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
le. Et voi hakea enää uutta tukimuotoa 12.5
jälkeen lomakkeella 101B, vaikka olisit lisän-
nyt uusia tukeen oikeuttavia kasveja hake-
mukseesi.

Peruslohkolla tapahtuneet muutokset ja
hallinnan siirrot 12.5. jälkeen

Tieto peruslohkojen muutoksista on toimitet-
tava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
le viimeistään 15.6.2015, jos muutos on ta-
pahtunut 12.5.2015 jälkeen ja lohko on:

• yhdistetty,
• jaettu,
• poistettu pysyvästi maatalouskäytöstä,
• on perustettu uusi lohko tai
• on tehty rajakorjaus.

Ilmoita muutoksista sähköisesti Vipu-palve-
lussa tai palauta lomake 102 A/C määräa-
jassa kuntaan. Uudet kasvulohkotiedot on il-
moitettava lomakkeella 117.

Kun haluat lisätä tukihakemukselle uuden
12.5.2015 jälkeen hallintaasi tulleen, vuok-
ratun tai ostetun, peruslohkon, ilmoita siitä
lomakkeella 102A kirjoittamalla lomakkeelle
peruslohkotiedot. Jos lohko poistuu hallin-
nastasi esimerkiksi vuokrasopimuksen päät-

tymisen tai lohkon myymisen vuoksi, merkit-
se rasti sarakkeeseen G. Ilmoita jaot, yhdistä-
miset ja maatalouskäytöstä poistuneet lohkot
myös lomakkeella 102C.

Perus- tai kasvulohko, joka ei ole ollut toi-
sen viljelijän tukihakemuksessa, on mahdol-
lista lisätä tietyin edellytyksin tukihakemuk-
seen. Tällä ei kuitenkaan voida kiertää tuen
hakemiseksi asetettuja määräaikoja (ks. tu-
kihakemuksen huolellisesta täyttämisestä ha-
kuoppaan luvusta 3.1 Hakija). Kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle on toimitettava
tällöin myös ilmoitus kylvöalojen muutokses-
ta (lomake 117) 15.6.2015 mennessä.

Muutosten määräajat

Hakemus käsitellään 12.5.2015 mennessä an-
nettujen tietojen perusteella, jos muutosil-
moitukset myöhästyvät.

Voit tehdä ilmoitukset sähköisesti Vipu-pal-
velun kautta 15.6.2015 kello 23.59 mennes-
sä. Palauta paperiset muutosilmoitukset (lo-
make 117 ilmoitus kylvöalojen muutoksista,
102A peruslohkolomake sekä 102C perus-
lohkojen muutoslomake) 15.6.2015 mennessä
kuntaan.

15.6.2015 jälkeen muutokset on tehtävä ha-
kemuksen osittaisena perumisena tai hake-
muksen oma-aloitteisena korjauksena (ks.
kohdat 5.3.2 Hakemuksen virheiden korjaa-
minen ja 5.5 Hakemuksen tai sen osan pe-
ruminen). Koko tilan hallinnan siirtoon liitty-
vistä päivämääristä on tietoa tämän oppaan
liitteessä A.

5.5 Hakemuksen tai sen osan perumi-
nen

Voit halutessasi perua osan hakemuksestasi
tai koko hakemuksen. Alkuperäisessä hake-
muksessa ilmoitettuja lohkojen pinta-aloja on
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mahdollista pienentää (esimerkiksi yllättäen
ilman tietoimitusta tulleen tienrakennuksen
takia, jota ei ole voitu ottaa huomioon ha-
kemuksessa) perumalla hakemus tältä osin.

Peruminen tehdään kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle lomakkeella 145 tai vapaa-
muotoisella kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus
tulee tehdä viivytyksettä.

Koko hakemuksen perumisen jälkeen tilanne
on sama kuin ennen hakemuksen palautta-
mista. Hakemukselta perutusta lohkosta ei
saa tukea. Hakemuksesta peruttujen lohkojen
osalta viljelijä on kuitenkin velvollinen nou-
dattamaan niitä ehtoja, joita hänen on nou-
datettava koko tilallaan, esim. täydentävät
ehdot.

Voit peruuttaa hakemuksesi osittain tai ko-
konaan siihen saakka, kunnes viranomainen
on ilmoittanut tilan valvonnan järjestämises-
tä tai kunnes tilan hallinnollisen valvonnan
tuloksista on ilmoitettu, ja lohkolla todetaan
tai on todettu sääntöjenvastaisuutta.

Hallinnollista valvontaa ovat esimerkiksi loh-
kojen yksilöllinen tarkastus ristiintarkastuk-
sen yhteydessä sekä tukiedellytysten täytty-
miseen liittyvät lohkokohtaiset tarkastukset.
Lohkokohtaisia tarkastuksia kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomainen tekee asiakirjois-
ta (esim. edellisen vuoden tukihakemuksesta)
tallennuksen yhteydessä.

5.6 Poikkeustilanteet hakemisessa

5.6.1 Ylivoimainen este tai poikkeuksel-
linen olosuhde

Voit säilyttää oikeutesi tukeen kokonaan tai
osittain, jos et ole voinut toimittaa hakemus-
tasi tai muuten täyttää velvollisuuksiasi yli-
voimaisen esteen (force majeure) tai poik-
keuksellisen olosuhteen vuoksi. Ylivoimaisena

esteen ja poikkeuksellinen olosuhteen tulkin-
nassa noudatetaan EU-säädöksiä.

EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteik-
si tai poikkeukselliseksi olosuhteeksi voidaan
hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat
ennustamattomat tapahtumat:

• hakijan kuolema
• hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys
• vakava luonnononnettomuus, joka kos-

kee merkittävää osaa tilan maatalous-
maasta

• karjankasvatukseen tarkoitettujen ti-
lan rakennusten tuhoutuminen onnet-
tomuudessa

• eläinkulkutauti, joka koskee hakijan ko-
ko karjaa tai sen osaa.

Suorissa tuissa ja luonnonhaittakorvauksessa
säilytät oikeuden tukeen ylivoimaisen esteen
tai poikkeuksellisen olosuhteen tapahtumis-
hetkellä tukikelpoisen pinta-alan tai tukikel-
poisten eläinten osalta. Ympäristökorvauk-
sessa, luonnonmukaisen tuotannon korvauk-
sessa ja eläinten hyvinvointikorvauksessa tu-
kea ei makseta kokonaisuudessaan. Korvaus-
ta vähennetään siltä osin kuin tuen kautta
korvattavia lisäkustannuksia tai tulonmene-
tyksiä ei ole toteutunut ennen ylivoimaista
estettä tai poikkeuksellista olosuhdetta. Kun
ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista
olosuhteista johtuva noudattamatta jättämi-
nen koskee täydentäviä ehtoja, ei sovelleta
hallinnollisia seuraamuksia.

Muista ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä tai
poikkeuksellisesta olosuhteesta kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle. Tiedot ylivoi-
maisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olo-
suhteesta ja siihen liittyvistä todisteista on
toimitettava kirjallisesti kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kulues-
sa siitä, kun hakija tai hänen oikeudenomis-
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tajansa voi ne toimittaa. Kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomainen päättää tapauskohtai-
sesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen
este tai poikkeuksellinen olosuhde.

Ylivoimaisen esteen soveltaminen on mah-
dollista sähköisesti toimitettujen hakemusten
osalta, jos kyseessä on tavallisesti epänor-
maali tai ennustamaton tapahtuma, joka ai-
heutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja
jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään
riittävästä varovaisuudesta huolimatta.

5.6.2 Kansallisten tukien poikkeusluvat

Mavi voi erityisestä syystä myöntää luvan
kansallisen tuen maksamiselle myös sellaiselle
tuenhakijalle, joka ei täytä maa- ja puutarha-
talouden kansallisen tuen myöntämiselle ase-
tettuja edellytyksiä.

Poikkeuslupahakemus on toimitetta-

va Maviin viimeistään 12.5.2015. Kuiten-
kin puutarhatuotteiden varastointituen osalta
(yhteisöt: itse harjoittaminen) poikkeuslupa-
hakemus on toimitettava Maviin viimeistään
26.10.2015. Poikkeuslupaa on haettava vuo-
sittain ja se voidaan myöntää kerrallaan yh-
deksi vuodeksi.

Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus toimi-
tetaan osoitteeseen maaseutuviraston Maa-
seutuelinkeino-osasto eläin- ja erikoistukiyk-
sikkö, PL 405, 60101 Seinäjoki. Poikkeus-
lupahakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi
liitteenä suositellaan toimitettavaksi kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto ha-
kemuksesta.

Lisätietoja:

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Si-
vut/default.aspx13

13http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/default.aspx
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6. Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot

Uutta 2015:

• Kasvulohkot tulee piirtää kartalle
• Kasvulohkon pinta-ala muodostuu piir-

tämisen avulla
• Kasvulohkojen pinta-alan on oltava yh-

tä suuri kuin peruslohkon pinta-alan

6.1 Maatalousmaa

Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikki hal-
linnassaan oleva maatalousmaa.

6.1.1 Maatalousmaan määritelmä

Maatalousmaalla tarkoitetaan seuraavien
kasvien kokonaispinta-alaa:

• pelto,
• pysyvä laidun,
• pysyvä nurmi,
• pysyvä kasvi,
• kasvihuoneala,
• hoidettu viljelemätön pelto eli kesanto

ja
• tilapäisesti viljelemätön ala.

Maatalousmaan, jolta haetaan tukea, on
täytettävä tukikelpoisuusedellytykset koko
kalenterivuoden. Vaatimus koskee myös raivi-
oita. Tukikelpoisuusedellytysten täyttymises-
tä voidaan poiketa ylivoimaisen esteen tai
poikkeuksellista olosuhteen tilanteessa.

Maatalousmaan on oltava viljelykelpoinen.
Viljelykelpoisuudella tarkoitetaan, että pe-
ruskunnostustoimenpiteitä, kuten kalkitus tai
ojitus, ei tarvitse lohkolla enää tehdä. Loh-

kolla olisi pystyttävä tuottamaan tavanomai-
nen sato. Raivion kasvipeitteisyysvaatimuk-
sesta ei ole mahdollista poiketa, eli sen tulee
olla nurmipeitteinen tai muulla viljelykasvilla.

Maatalousmaa on säilytettävä avoimena, jot-
ta se soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman
että sitä pitäisi valmistella muutoin kuin ta-
vanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -ko-
neilla. Pysyvien viljelykasvien alat katsotaan
avoimiksi, vaikka alalla kasvatetaan hedelmä-
puita, marjapensaita tai lyhytkiertoisia ener-
giapuita. Myös taimitarha-alat katsotaan säi-
lytetyn avoimena. Huolehdi alan avoimena
pysymisestä tarvittaessa esim. niittämällä tai
laiduntamalla.

Maatalousmaan hoidosta säädetään täyden-
tävien ehtojen asetuksella. Täydentävien eh-
tojen opas on oma erillinen julkaisunsa, jos-
ta voit tarkistaa vaatimukset viljellyn maata-
lousmaan hoidosta, kesannoille määritellyistä
hoitovaatimuksista ja muista maatalousmaan
hoitoon tai ylläpitoon liittyvistä vaatimuksis-
ta.

Pysyvillä laitumilla ja nurmilla saa kas-
vaa hajanaisesti puita enintään 50 kappaletta
hehtaarilla. Puuksi katsotaan yli kahden met-
rin korkuiset puuvartiset kasvit, joilla on yk-
si runko tai tyvestä yhteenliittyneenä useam-
pi runko. Puita ovat myös tuotantoeläinten
ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kas-
vit, jotka ovat 0,5–2 metrin korkuisia. Alalla
saa kasvaa tuotantoeläinten ravinnoksi sovel-
tuvia lehtipensaita ja lehtipuiden taimia, jos
niitä on alle 50 prosenttia tukikelpoisen kas-
vulohkon pinta-alasta. Heinä- ja nurmirehu-
kasvien osuuden on oltava yli 50 prosenttia
kasvulohkon tukikelpoisesta alasta myös sel-
laisilla pysyvän laitumen ja pysyvän nurmen
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lohkolla, jolla on joko puita tai lehtipensaita
taikka näitä molempia.

Kasvihuoneella tarkoitetaan puutarhakas-
vien viljelyyn tarkoitettua pysyväluonteista
rakennusta, joka on katettu valoa läpäise-
vällä materiaalilla ja jossa on lämmityslait-
teisto. Varasto- ja pakkaustiloja ei lasketa
mukaan kasvihuonealaan. Pellolla olevaa tila-
päistä, siirrettävää ja kevytrakenteista muovi-
tunnelia/muovihuonetta ei katsota kasvihuo-
neeksi. Kasvihuonealat ilmoitetaan omina pe-
ruslohkoina.

Tilapäisesti viljelemätön ala on pidettä-
vä viljelykunnossa, vaikka sitä eivät koske
viljellyn pellon, kesantojen tai pysyvien nur-
men/laitumen hoitoa koskevat täydentävien
ehtojen vaatimukset. Alan pitää silti säilyä
sellaisessa kunnossa, että se on uudelleen
otettavissa maatalouskäyttöön. Tästä syys-
tä sitä koskevat muut hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimukset. Jos ala ei ole otetta-
vissa maatalouskäyttöön, se voidaan tulkita
viljelemättömäksi alaksi. Torju siis eroosiota,
ylläpidä maan hyvää rakennetta, jätä 1 met-
rin pientareet vesistöjen ja valtaojien varsille,
vältä sängen polttoa, tarkkaile ja torju huk-
kakauraa ja jättiputkea. Säilytä myös pellol-
la olevat luonnonsuojelulain (1096/1996) 23
§:n ja 26 §:n mukaiset luonnonmuistomerkit
sekä 29 §:n mukaiset maisemaa hallitsevat
yksittäiset puut ja puuryhmät, joista on suo-
jelupäätös.

Tilapäisesti viljelemättömiä aloja koskevat
täydentävien ehtojen lakisääteiset hoitovaati-
mukset lannan varastoinnista, levityksestä ja
käytöstä, luonnonsuojelusta sekä kasvinsuo-
jelusta.

6.1.2 Maatalousmaan ilmoittaminen

Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa perusloh-
koiksi kaikki hallinnassaan oleva maatalous-
maa, vaikka hän ei hakisikaan alalle tukea

sinä vuonna. Perusta uusi peruslohko, jos
hallinnassasi on ilmoittamatonta maatalous-
maata. Peruslohkosi oikeus tukeen tarkiste-
taan sinä vuonna, kun sille haetaan ensim-
mäisen kerran tukea.

Pinta-alaperusteisten tukien maksaminen
edellyttää, että peruslohko on digitoitu. Di-
gitoinnin perusteella pystytään tarkastamaan
peruslohkon sijainti ja pinta-ala ennen tukien
maksamista. Tukihaun yhteydessä toimitetut
uudet ja muuttuneet lohkot digitoidaan kesän
aikana ja tarkastetaan ennen tukien maksua.

Tukihakemuksessa on käytettävä lohkolle an-
nettua peruslohkotunnusta. Vuonna 2014 il-
moitettujen uusien peruslohkojen tunnuk-
sen voi katsoa tiloille toimitettavasta maati-
lan esitäytettyjen tietojen yhteenvedosta tai
Vipu-palvelusta.

Pienin pinta-alatukiin hyväksyttävä perus- ja
kasvulohko on kooltaan vähintään 0,05 ha.
Tätä pienemmät alat lasketaan mukaan maa-
talousmaahan, mutta niille ei makseta tukea.

Alle 0,05 ha:n rekisteröimättömät maata-
louskäytössä olevat alat ilmoitetaan rastitta-
malla kyseinen kohta sähköisellä hakemuksel-
la tai kasvulohkolomakkeella.

Kaikilla lohkoilla on noudatettava täydentä-
viä ehtoja sekä ympäristökorvauksen sitou-
musehtoja, jos olet tehnyt ympäristösitou-
muksen.

6.1.3 Maatalousmaan käyttö muuhun
kuin maataloustoimintaan

Ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja
talvikaudella saat tehdä maatalousmaal-
la viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä se-
kä toimenpiteitä, jotka eivät liity maanvil-
jelyyn. Viljelyyn liittymättömiä toimenpitei-
tä ovat muun muassa viemäri-, sähkölinja-
ja muut yhdyskuntatekniset työt, matkailuun
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ja vapaa-aikaan liittyvä (yritys) toiminta se-
kä jokamiehenoikeuksien mukainen toimin-
ta. Nämä toimet eivät kuitenkaan saa vaa-
rantaa lohkon maatalouskäyttöä seuraava-
na kasvukautena. Kasvukauden ulkopuolisis-
ta toimenpiteistä ei tarvitse ilmoittaa kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Huo-
maa, että eräissä viljelijätuissa tietyt loh-
kon hoito- tai käyttömuodot rajaavat käyttöä
tarkemmin. Esimerkiksi ympäristökorvauksen
luonnonhoitopeltonurmet vaativat kasvuston
säilyttämistä tietyllä tavalla tai tietyn ajan.

Kasvukauden aikana ennen sadonkorjuu-
ta lohko voi olla välillä muussa kuin maata-
louskäytössä, jos toiminta ei vahingoita satoa
ja lohkolla noudatetaan viljellyn pellon käyt-
töön liittyviä täydentäviä ehtoja. Esimerkik-
si lyhytaikainen telttailu tai yleisötapahtumat
ovat sallittuja näissä rajoissa.

Kasvukauden aikana, ennen sadonkor-
juuta voit tehdä maatalousmaalla myös pel-
lon viljelykuntoon tähtääviä toimenpiteitä
(esim. reunaojien kaivaminen ja kaivuumas-
san pois vienti) edellä mainitut rajoitukset
huomioon ottaen. Pellon viljelykuntoa paran-
tavia toimenpiteitä voit tehdä myös kesan-
noilla ja tilapäisesti viljelemättömällä alal-
la. Tilapäisesti viljelemättömällä alalla voit
tehdä lisäksi muuta tilapäistä toimintaa, ku-
ten yhdyskuntatekniikan vaatimaa kaivamis-
ta tai esimerkiksi säilörehupaalien pitkäai-
kaista säilyttämistä. Tilapäisesti viljelemättö-
mälle alalle ei makseta viljelijätukia. Jos tarve
kunnostustoimiin tulee kesken kasvukauden
ennen sadonkorjuuta, joudut todennäköises-
ti perumaan viljelijätuet siltä alalta, jolla toi-
menpiteitä tehdään. Ota silloin yhteyttä kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Tukien
peruminen on mahdollista ennen valvonnasta
ilmoittamista.

Jos poistat maatalousmaata pysyvästi
maatalouskäytöstä, esimerkiksi alueen ra-

kentamisen takia, eivät täydentävät ehdot
enää poistamisen jälkeen koske kyseistä alaa.
Huomaa kuitenkin, että perustukeen oikeu-
tetun alan poistaminen voi vaikuttaa perus-
tukeen, sillä perustuessa alan pitää olla ko-
ko kalenterivuoden ajan tukikelpoista maata-
lousmaata.

Jos maatalousmaa siirretään kokonaan tai
osittain pois maatalouskäytöstä, on siitä il-
moitettava peruslohkojen muutoslomakkeel-
la 102C. Maatalouskäytöstä poistettua maa-
alaa ei saa käyttää maataloustoimintaan il-
moitusvuonna eikä sitä seuraavana neljänä
vuotena. Maatalouskäytöstä poistettu maa-
ala voidaan edellisestä poiketen ottaa käyt-
töön, jos alalle rakennetut rakennukset tai
rakennelmat puretaan tai kyseessä on kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaisen hyväksy-
mä hakijasta riippumaton poikkeustilanne.

Viljelemättömiksi luetaan viljelykelvotto-
mat alueet, jotka eivät ole maatalousmaa-
ta. Tällaisia ovat muun muassa vesakoitu-
neet alueet, kantokasat, metsät, kivikot, tiet
tai rakennukset. Niitä ei katsota maatalous-
maaksi, joten täydentävät ehdot eivät kos-
ke niitä. Lannan varastoinnin ja käytön, sekä
luonnon- ja kasvinsuojelun lakisääteiset vaa-
timukset koskevat näitäkin alueita.

6.2 Peruslohkot

6.2.1 Peruslohkon määritelmä

Peruslohkolla tarkoitetaan yksittäisen haki-
jan (pl. yhteiskäyttölohkot) viljelemää ja hä-
nen omistuksessaan tai hallinnassaan ole-
vaa maantieteellisesti yhtenäistä viljelyaluet-
ta, jota rajoittaa kunnan raja, omistusoikeu-
den raja, tuki- tai sopimusalueen raja, vesis-
tö, piiri- tai valtaoja, tie, metsä tai muu vas-
taava raja.

35



Tuenhakijan omistuksessa oleva maantieteel-
lisesti, korvauskelpoisuudeltaan ja maankäyt-
tölajiltaan yhtenäinen alue on yksi perusloh-
ko, vaikka se muodostuisi useasta hakijan
omistuksessa olevasta erillisestä rekisteritilas-
ta.

6.2.2 Peruslohkon rajat

Peruslohkoa rajaavista ojista käytetään nimi-
tystä reunaoja riippumatta ojan leveydestä.
Peruslohkoa rajaavat ojat voivat olla met-
sän tai tien laidassa. Myös lohkon halkaisevat
ojat ovat reunaojia. Reunaojan keskimääräi-
sestä leveydestä riippuu, voidaanko oja sisäl-
lyttää peruslohkon alaan.

Jos peruslohkoa ympäröi reunaoja, joka on
enintään 3 metriä leveä, on peruslohkon ra-
ja ojan keskikohdassa. Ojan leveys mitataan
ojan ja pellon taitekohdasta.

• Alle kolme (3) metriä leveä reunaoja:
peruslohkon rajalta (ojan keskeltä) mi-
tattu reunaoja ja sen viljelemätön pien-
nar voidaan hyväksyä viljellyn kasvu-
lohkon pinta-alaan, jos niiden yhteen-
laskettu leveys ei ylitä kahta (2) met-
riä.

Jos peruslohkoa ympäröi reunaoja, joka on
yli 3 metriä leveä, on peruslohkon raja ojan
pellon puoleisessa reunassa eli pellon ja ojan
taitekohdassa.

• Yli kolme (3) metriä leveä reunaoja:
jos viljelemätön piennar ojan niskas-
ta kasvuston reunaan ei ylitä leveydel-
tään kahta (2) metriä, voidaan pien-
nar hyväksyä viljellyn kasvulohkon pin-
ta-alaan.

Poikkeuksena edellisiin kohtiin on täydentä-
vien ehtojen mukainen piennar tai ympäris-

tökorvauksen ehtojen mukainen suojakaista
tai monimuotoisuuskaista. Tällaisen pienta-
reen, suojakaistan tai monimuotoisuuskais-
tan leveys mitataan ojan niskasta pientareen,
suojakaistan tai monimuotoisuuskaistan kas-
vulohkon kasvuston puoleiseen reunaan koh-
dasta, jossa pientareen, suojakaistan tai mo-
nimuotoisuuskaistan leveys vastaa keskimää-
räistä leveyttään.

• Vesistöihin (puroihin, jokiin, järviin
tms.) rajoittuvien peruslohkojen raja
on pellon reunassa.

• Peruslohkon ja vesistön välissä mahdol-
lisesti olevaa viljelykelvotonta tai vilje-
lemätöntä aluetta (märkyyden, kalte-
vuuden yms. takia) ei sisällytetä perus-
lohkon alaan.

Jos peruslohkoa rajoittaa jokin muu kuin oja
tai vesistö, on peruslohkon raja pellon reu-
nassa. Peruslohkoon ei saa tällöin sisällyttää
reuna-alueita, jotka ovat pysyvästi pois vilje-
lykäytöstä.

* Lataa kuvio pdf-tiedostona14

Tukikelpoisen lohkon raja on pensaikon tai
puuston reunassa. Lohkon alaan laskettavis-
sa alle 3,0 metrin reunaojissa tai sarkaojis-
sa kasvava vesakko tulee poistaa esimerkiksi
niittämällä vähintään kahden vuoden välein
siten, että reunaojaan tai sarkaojaan ei muo-

14http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/perus-ja-kasvulohkot-
kuvio.pdf

36



dostu yli 1,5 metrin korkuista vesakkoa.

Jos ojissa kasvaa yli kahden vuoden vanhaa
tai yli 1,5 m korkuista vesakkoa, ojan pin-
ta-ala vähennetään peruslohkon digitoidus-
ta pinta-alasta. Vesakoiden poistossa tulee
ottaa huomioon täydentävien ehtojen vaati-
mukset.

Viljelemättömien alueiden vähentämi-
nen peruslohkon alasta

Peruslohkolla voi olla vain yhtä maankäyttö-
lajia. Viljelemättömät alueet ovat maankäyt-
tölajiltaan muuta kuin peltoa, luonnonlaidun-
ta tai -niittyä.

Peruslohkon alasta vähennetään viljelemättö-
mät alueet kuten:

• kaikki peltoalueella sijaitsevat vesakoi-
tuneet alueet (myös sarkaojien osalta),

• rakennukset ja niiden tontit,
• metsäkuviot, kivirauniot, kantokasat,

lammikot ym. maatalousmaalla olevat
viljelyesteet.

Viljelemättömiksi ilmoitetut tai viljelemättö-
miksi todetut korvauskelpoiset alueet pois-
tetaan sitoumuksista. Mikäli viljelemättömät
alueet pystytään viljelijän yksiselitteisen muu-
toskartan perusteella digitoimaan pois perus-
lohkon alasta, ei niitä enää tarvitse ottaa huo-
mioon seuraavien vuosien tukihakemuksissa.

Poikkeukset peruslohkojen ilmoittami-
sessa:

1) Peruslohkon yhteiskäyttö: Kasvinvuo-
rotteluun perustuvista säännöllisistä vuosit-
taisista kasvulohkojen vaihdoista viljelijöiden
välillä ei pääsääntöisesti muodosteta omia
peruslohkoja. Ne ilmoitetaan maantieteel-
listen rajojen mukaan yhtenä peruslohko-
na. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun
sokerijuurikkaan viljelijä ja naapurina ole-

va nautakarjatila vaihtavat viljelyaloja keske-
nään saavuttaakseen sopivan kasvinvuorotte-
lun. Omistajan on huolehdittava siitä, että
toinen samaa lohkoa viljelevä tietää perus-
lohkon rajat, numeron ja digitoinnin.

Kaikki yhteiskäyttölohkon viljelijät ilmoitta-
vat sähköisessä haussa tai kasvulohkolomak-
keen 102B lisätiedoissa peruslohkon yhteis-
käytöstä. Kukin viljelijä ilmoittaa viljelykses-
sään olevan kasvulohkon tiedot omassa ha-
kemuksessaan.

Viljelijän ei myöskään tarvitse jakaa perus-
lohkoa kahdeksi vuokratessaan lyhytaikaisel-
la vuokrasopimuksella peruslohkon, ja jättä-
essään itselleen esimerkiksi kotitarveviljelyä
varten kasvulohkon, jolle hän ei hae tukea.
Koska peruslohkolle ilmoitettujen kasvuloh-
kojen summan pitää kuitenkin olla yhtä suu-
ri kuin peruslohkon ala, vuokraaja ilmoittaa
myös omistajan kotitarveviljelylohkon omal-
la kasvulohkolomakkeellaan tilapäisesti vilje-
lemättömänä alana.

Vain omistaja saa tehdä muutospyyntöjä pe-
ruslohkon digitointiin, jos peruslohkolla on
kahden eri viljelijän kasvulohkoja. Jos taas
kumpikaan viljelijöistä ei ole omistaja, niin
se jonka kasvulohkojen yhteenlaskettu ala on
suurempi, tekee muutospyynnön digitoinnis-
ta. Muutoksen tekijän on huolehdittava, että
toinen samalla lohkolla viljelevä on tietoinen
muutoksesta ja muutoksen tuloksena toimi-
tetusta uudesta digitoidusta kartasta.

2) Yhteislaidun: Yhteislaitumet muodosta-
vat myös poikkeuksen yhden viljelijän sään-
töön. Niiden osalta peruslohkon kooksi mer-
kitään yhteislaitumen koko pinta-ala, vaikka
niillä olisi useampi käyttäjä.

6.2.3 Peruslohkon korjaukset

Peruslohkoa korjataan seuraavissa ta-
pauksissa:
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1) Viljelijän hallinnassa olevaa peruslohkoa
ei ole jostain syystä aiemmin digitoitu, esim.
uusi kasvihuone tai raivio.

2) Viljelijän hallinnassa on peruslohkoja, joi-
den digitointia viljelijä haluaa muuttaa esim.

• jakamisen tai yhdistämisen,
• uuden tien,
• uuden ilmakuvan,
• aikaisemman digitointivirheen,
• pienten viljelemättömien alueiden pois-

tamisen tai
• muun pinta-alaan vaikuttavan syyn ta-

kia.

3) Viljelijä ilmoittaa hakemuksessaan digi-
toitua alaa pienemmän tai suuremman alan.
Pinta-alan muutoksen aiheuttava lisäys on
merkittävä liitekarttaan tai sähköiseen kor-
jauspyyntöön.

Kaikki vähintään 0,01 ha suuruiset viljele-
mättömät alueet tulee rajata peruslohkosta
pois. Kartalle merkityt viljelemättömät alu-
eet digitoidaan pois lohkon alasta, eikä niitä
enää tarvitse huomioida seuraavien vuosien
tukihakemuksissa.

Niistä aiemmin digitoiduista peruslohkoista,
jotka eivät ole olleet viljelijän hallinnassa
2014 ja joista ei ole toimitettu viljelijälle liite-
karttaa, on mahdollista hakea kopio sen kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, jonka
alueella peruslohko sijaitsee. On suositelta-
vaa, että karttakorjaustarpeet ja liitekartat
esiteltäisiin kuntaviranomaisille hyvissä ajoin
ennen varsinaista tukihakua.

Peruslohkomuutosten toimittaminen

Voit tehdä kaikki peruslohkoja koskevat muu-
tokset sähköisesti. Muutoksilla tarkoitetaan

• peruslohkon jakamista ja yhdistämistä,

• uuden peruslohkon perustamista,
• peruslohkon rajakorjausta tai
• peruslohkon hallinnan muutoksia (os-

to, vuokraus).

Vipu-palvelu ohjaa sinua sähköisten muutos-
ten tekemisessä.

Jos teet peruslohkomuutokset paperilla,
ilmoita peruslohkojen muutoslomakkeella
102C lohkojen jaot, yhdistämiset, poistami-
nen maatalouskäytöstä ja uuden lohkon pe-
rustaminen. Ilmoita muutokset peruslohko-
lomakkeella 102A, jos haluat muuttaa vain
lohkon reunarajojen digitointia.

Toimita lomakkeiden lisäksi liitekartta. Käytä
liitekarttoina valokopioita viimeisimmistä vil-
jelijöille toimitetuista 1:5000 peruslohkokar-
toista, Mavin Kartturi-sovelluksen tai Vipu-
palvelun karttatulostetta. Tarvittaessa voit
hakea kartat kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta.

Tee liitekartalle huolellisesti ja selvästi näky-
västi seuraavat merkinnät punaisella, kapea-
kärkisellä kynällä:

• tilatunnus kartan reunaan,
• peruslohkojen rajat,
• peruslohkonumerot ja
• maininta: ”vuoden 2015 liitekartta”.

Liitekartalle tehtyjen merkintöjen tulee olla
huolellisesti tehtyjä ja yksiselitteisiä, jotta di-
gitointi voidaan tehdä. Liitekartalle on piir-
rettävä punaisella kynällä vain ne kohdat loh-
kosta, joita halutaan muuttaa. Koko lohkoa
ei tule kiertää punaisella kynällä, ellei kaikkia
rajoja haluta muuttaa. Jos kyseessä on koko-
naan uusi digitoimaton peruslohko, on punai-
sella kynällä piirrettävä kaikki peruslohkojen
rajat yhtenäisellä viivalla. Suorien viivakoh-
tien piirtämisessä tulee käyttää viivoitinta.
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Jos peruslohkon rajojen sijaintia on vai-
kea määritellä ilmakuvakartalle, tulee kartal-
le merkitä selventäviä apumittoja kuten esi-
merkiksi lohkon leveys ja pituus metreinä tai
liittää mukaan muita selventäviä karttoja.

Jos kartalla ei ole valmiina peruslohkon nu-
meroa, se on lisättävä. Lohkonumerona käy-
tetään kymmennumeroista juoksevaa tun-
nusta: esim. 123-12345-12. Merkitse uudet
peruslohkot U-kirjaimella ja numeroi juokse-
vasti: (U1, U2, U3 jne.). Näille lohkoille an-
netaan kunnassa peruslohkotunnus.

Merkitse peruslohkotunnus lohkorajojen sisä-
puolelle, mikäli se sinne mahtuu. Muussa ta-
pauksessa merkitse numero peruslohkon ul-
kopuolelle ja yhdistä se viivalla kyseiseen loh-
koon.

Milloin viljelijälle toimitetaan uudet pe-
ruslohkokartat?

Peruslohkojen digitoinnin yhteydessä on pe-
ruslohkojen rajauksia tarkastettu. Mahdolli-
set muutokset vuoteen 2014 verrattuna ilme-
nevät viljelijöille korjausten jälkeen toimite-
tuista kartoista ja esitäytetystä materiaalista.
Muutoksia digitointiin on tehty:

• vuonna 2014 tukihaun yhteydessä pa-
lautettujen liitekarttojen,

• vuoden 2014 valvonnan sekä
• peltolohkorekisterin ajantasaistuksen

perusteella.

Ajantasaistetun kunnan ne viljelijät, joiden
yhdenkin peruslohkon ala on muuttunut vä-
hintään 1 aarin, saavat kaikista tilan lohkois-
ta uudet kartat. Jos koko tila ei sijaitse ajan-
tasaistuskunnassa, saa viljelijä uudet kartat
vain ajantasaistetun alueen lohkoista.

Myös naapurilohkon valvonta on saattanut
vaikuttaa digitointiin, jos peruslohkoilla on
yhteinen raja.

Korjausdigitoinnista on tulostettu uusi kartta
aina, jos digitointiin on tehty vähintään 0,01
hehtaarin suuruinen muutos.

Viljelijöille toimitetaan erillinen kartta
Natura- ja pohjavesialueilla olevista loh-
koista, jos olosuhteissa (lohkon rajoissa tai
Natura- ja pohjavesialueiden rajauksissa) on
tapahtunut muutoksia verrattuna vuoteen
2014.

Viljelijälle ei kuitenkaan toimiteta karttaa
v. 2015 tapahtuvan koordinaattijärjestelmän
muutoksen vuoksi. Koordinaattijärjestelmän
muutoksen vuoksi lohkojen pinta-alat laske-
taan uudelleen. (Mavin tiedote muutoksesta
27.1.2015)

6.3 Kasvulohkot

6.3.1 Kasvulohkon määritelmä

Kasvulohkolla tarkoitetaan yhteen perusloh-
koon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jossa haki-
ja kasvattaa yhtä kasvilajia, useamman kas-
vilajin seosta tai jota kesannoidaan tai joka
on erityiskäytössä. Yhdellä peruslohkolla voi
olla yksi tai useampia kasvulohkoja. Kasvu-
lohko voi kuulua vain yhteen peruslohkoon.
Kasvulohkojen rajat ja samalla niiden pinta-
alat voivat vaihdella peruslohkon sisällä vuo-
sittain.

Jos peruslohkosta vain osa sijaitsee pohja-
vesialueella, tästä alasta voidaan tehdä oma
kasvulohko, jolla noudatetaan pohjavesialu-
etta koskevia rajoituksia.

6.3.2 Kasvulohkojen piirtäminen

Kasvulohkojen piirtäminen on vuodesta 2015
alkaen osa tukihakua. Kasvulohkot tulee piir-
tää silloin, jos peruslohkolla on enemmän
kuin yksi kasvulohko. Piirtämisen kautta
muodostuu tukihaussa käytettävä pinta-ala
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kasvulohkolle, jota käytetään valvonnassa ja
tukien maksamisessa. Huomioi kasvulohkoja
piirtäessä, että vain sellaiset kasvulohkon ra-
jat piirretään, jotka eivät ole peruslohkon ra-
joja. Muista, että peruslohkon ala tulee olla
yhtä suuri kuin kasvulohkojen ala.

Jos ilmoittamiisi kasvulohkotietoihin tulee
muutoksia 15.6. mennessä, kasvulohkot tu-
lee piirtää vain siinä tapauksessa uudelleen,
jos kasvulohkon pinta-alat ovat muuttuneet.
Muutosilmoituksen yhteydessä piirrosta ei
toimiteta uudestaan, jos vain kasvitietoihin
tulee muutoksia (esim, kauran sijaan kylve-
täänkin ohraa).

Kasvulohkojen piirtäminen Vipu-palvelussa

* Lataa kuva pdf-tiedostona15

Maaseutuvirasto suosittelee tukien hakemis-
ta sähköisesti, sillä Vipu-palvelussa kasvuloh-
kojen piirtämisessä on paljon etuja:

• saat piirtämäsi pinta-alan tietoosi heti,
• tukihakemuksen kasvulohkon pinta-

alatieto vastaa varmasti piirrostasi,
• saat piirrettyä nopeammin ja tarkem-

min kasvulohkojen pinta-aloja ja
• vuonna 2015 piirtämäsi kasvulohkojen

rajaviivat ovat pohjatietona seuraavan
vuoden tukihaussa

Kasvulohkojen piirtäminen sähköisessä
tukihaussa:

1) Tee ensin tarvittavat muutokset perusloh-
koon:

• Rajaviivan korjaus: Voit muuttaa pe-
ruslohkojesi rajaviivoja. Saat tietoosi
peruslohkon pinta-alan heti. Rajakor-
jauksessa peruslohkolla säilyy entinen
peruslohkotunnus.

• Peruslohkon jakaminen ja yhdistämi-
nen: Voit jakaa tai yhdistää hallinnas-
sasi olevia peruslohkoja. Jaon tai yh-
distämisen myötä peruslohko saa uu-
den tunnuksen. Lohkon tunnus näkyy
Vipu-palvelussa, kun maaseutuelinkei-
noviranomainen on hyväksynyt jaon tai
yhdistämisen.

• Uuden lohkon perustaminen: Voit luo-
da myös kokonaan uuden kokonaan
lohkon. Lohkon tunnus näkyy Vipu-pal-
velussa, kun maaseutuelinkeinovirano-
mainen on hyväksynyt uuden lohkon
perustamisen.

2) Piirrä kasvulohkot peruslohkojen muok-
kaamisen jälkeen:

• Voit tuoda edellisen vuoden kasvuloh-
kotiedot Vipu-palveluun tai käyttää vil-
jelysuunnitteluohjelmistossa olevia kas-
vulohkotietoja

• Siirtyessäsi lohkotietojen ilmoittami-
seen, oletuksena on, että peruslohkolla
on yksi kasvulohko. Tällöin piirrosta ei
tarvita. Jos kasvulohkoja on useampia,
sovellus ohjaa kasvulohkojen piirtämi-
seen.

• Vipu-palvelussa kasvulohkojen piirtä-
minen onnistuu piirtotyökalujen avulla.

15http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/piirtaminen-Vipu-
palvelussa-ritande-i-Vipu-tjansten.pdf
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Voit käyttää hyväksesi apumittoja.
• Voit jakaa peruslohkon haluamaasi

määrään kasvulohkoja

Kasvulohkojen piirtäminen paperihaussa

Piirrä kasvulohkot kartalle kapeakärkisellä,
sinisellä kynällä ja merkitse kasvulohkot kir-
jaimella (A, B…). Muutoin noudata perusloh-
kon piirtämisen ohjeita. Kasvulohkomerkin-
nät voidaan tehdä samalle kartalle perusloh-
kokorjausten kanssa.

Poikkeukset kasvulohkojen piirtämisessä

Pienten marja-, hedelmä- ja vihannesa-
lojen ilmoittaminen

Marja-, hedelmä- tai vihanneskasveista voi-
daan muodostaa yksi kasvulohko, jos samaan
ryhmään (marja-, hedelmä- tai vihanneskas-
vi) kuuluvia kasveja viljellään vierekkäin si-
ten, että yksittäisen kasvilajin pinta-ala on
alle 0,05 ha.

Eri kasveista yhdistettyä kasvulohkoa ei lueta
kasviksi viherryttämistuen viljelyn monipuo-
listamisessa. Yhdistettyä kasvulohkoa ei voi
muodostaa, jos osalla yhdistettyä kasvuloh-
koa toteutetaan ympäristökorvauksen puu-
tarhakasvien lohkokohtaisia toimenpiteitä.

Tilapäisesti viljelemättömien alojen il-
moittaminen

Piirrä kasvulohkolle myös sellaiset alat, jotka
ilmoitetaan tilapäisesti viljelemättömänä.

Voit halutessasi yhdistää peruslohkolla olevat
yksittäiset, alle 0,05 ha tilapäisesti viljelemät-
tömät alat yhdeksi tilapäisesti viljelemättö-
mäksi kasvulohkoksi.

Yhteiskäytössä olevat peruslohkot

Yhteiskäytössä olevien peruslohkojen kasvu-
lohkoja ei voi piirtää sähköisesti. Maatila, jol-
la on peruslohkoja yhteiskäytössä, voi ilmoit-

taa muut lohkotiedot ja hakea tuet sähköi-
sesti, mutta yhteiskäytössä olevan perusloh-
kon kasvulohkot tulee piirtää paperikartalle.
Muista merkitä sähköisessä haussa lohko yh-
teiskäyttöiseksi ja ilmoittaa muut haltijat loh-
kon lisätiedoissa.

Yhteiskäyttölohkon viljelijät voivat toimittaa
myös yhteisen kartan, jossa on kaikkien pe-
ruslohkoa viljelevien allekirjoitukset, nimen-
selvennykset ja päivänmäärä.

Kaikki yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot
merkitään paperi kartalle. Myös sähköises-
ti tukea hakevien on toimitettava yhteis-
käyttölohkojen kasvulohkoliitekartta paperi-
sena maatilan sijaintikunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle. Yhteiskäyttölohkon vil-
jelijät voivat toimittaa myös yhteisen kartan,
jossa on kaikkien peruslohkoa viljelevien alle-
kirjoitukset ja nimenselvennykset.

Yhteiskäytössä olevaa lohkoa ei voi ilmoittaa
ekologiseksi alaksi.

6.3.3. Viljelemättömien alojen ilmoitta-
minen

Viljelytekniset päisteet
Päisteessä voi olla viljelysyistä jätetty alue,
jossa ei ole viljellyn kasvulohkon kasvia. Alu-
een leveys mitataan kasvuston laidasta ojan
ja pellon taitekohtaan. Viljelyteknisiä päistei-
tä ei voi sisällyttää nurmien, viljojen, öljy-
kasvien ja valkuaiskasvien pinta-alaan. Täs-
sä tapauksessa päisteestä on muodostettava
oma kasvulohko. Ilmoita ala esimerkiksi ti-
lapäisesti viljelemättömänä. Nurmipeitteinen
päistealue voidaan ilmoittaa viherkesantona
tai yksi- tai monivuotisena kuivaheinä- tai
tuorerehunurmena.

Muilla kuin edellä mainituilla kasveilla enin-
tään 3 metriä leveät viljelytekniset päis-
teet lasketaan mukaan viljellyn kasvulohkon
alaan.
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Jos päistealue on keskimäärin yli 3 metriä le-
veä, perusteta alueesta oma kasvulohko. Nur-
mipeitteinen päistealue voidaan ilmoittaa vi-
herkesantona tai yksi- tai monivuotisena kui-
vaheinä- tai tuorerehunurmena.

Viljelytekniset hoitokäytävät
Yksi- ja monivuotisilla puutarhakasveilla kas-
vien viljelytapaan kuuluvat hoitokäytävät ja
viljely- tai sadonkorjuukoneiden liikkumisen
kannalta välttämättömät ajokäytävät voi-
daan sisällyttää viljellyn kasvulohkon alaan.
Niiden on oltava kyseisen kasvin viljelyn kan-
nalta välttämättömiä ja kooltaan, sijainnil-
taan ja määrältään tarkoituksenmukaisia.

Yksivuotisten puutarhakasvien viljelyalaan
hyväksyttävien käytävien tulee olla tilapäisiä
ajouria. Ajourille on vuosittain tehtävä samat
muokkaustoimet kuin varsinaiselle viljelykas-
ville. Pysyviä tai nurmettuneita tilapäisiä vil-
jelyteitä ei hyväksytä yksivuotisilla puutarha-
kasveilla viljelyalaan, vaikka ne olisi mahdol-
lisuus muokata esimerkiksi kyntämällä.

Hoito- ja ajokäytävät erotetaan tukikelpoisen
kasvulohkon alasta, jos ne ovat tarpeettoman
leveitä tai jos niiden takia kasville määritelty
kasvutiheys kasvulohkolla ei täyty.

Sarkaojat
Sarkaojalla tarkoitetaan peruslohkon sisällä
olevaa ojaa, joka on tarpeen pellon peruskui-
vatuksen takia. Sarkaojat hyväksytään perus-
lohkon alaan, jos ne ovat yhdessä sarkaojan
viljelemättömän pientareen kanssa enintään
3 metriä leveitä. Jos sarkaoja yhdessä sen
pientareiden kanssa on yli 3 metriä leveä, sar-
kaojan ala on vähennettävä peruslohkon alas-
ta viljelemättömänä.

Jos sarkaoja ja sen viljelemätön piennar ovat
enintään 3 metriä, sarkaojan saa sisällyttää
perus- ja kasvulohkon alaan. Viljelyteknisis-
tä syistä sarkaojan piennar voi vaihdella vuo-
sittain. Jos tavallisesti alle 3 metriä olevat
sarkaojat ovat viljelyteknisistä syistä pienta-
reineen yli kolme metriä leveitä, ilmoitetaan
sarkaoja tilapäisesti viljelemättömänä alana.

* Lataa kuvio pdf-tiedostona16

16http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/perus-ja-kasvulohkot-kuvio-
2.pdf
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7. Peruslohkon korvauskelpoisuus

Peruslohkojen tukikelpoisuusjärjestelmä uu-
distuu tukivuodelle 2015. Lohkojen tukikel-
poisuutta kutsutaan jatkossa korvauskelpoi-
suudeksi. Tämä johtuu siitä, että korvauskel-
poisuuden perusteella maksetaan pääasiassa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
maan 2014–2020 perustuvia korvauksia, jot-
ka ovat korvausta viljelijälle tiettyjen toimen-
piteiden noudattamisesta aiheutuneista tu-
lonmenetyksistä ja kustannuksista.

Luonnonhaittakorvauksen, ympäristösitou-
muksen korvauksen, kurki-, hanhi- ja jout-
senpeltoja koskevan ympäristösopimuksen,
luomukorvauksen sekä C-tukialueen kansal-
listen hehtaaritukien maksamisen edellytys
on, että lohko on korvauskelpoinen.

Korvauskelpoisuus on jatkossa peruslohkon
pysyvä ominaisuus. Lohko voi siis jatkossa ol-
la jonakin vuonna sellaisen henkilön hallin-
nassa, joka ei hae esim. ympäristö- tai luon-
nonhaittakorvauksia. Korvauskelpoisuus säi-
lyy lohkolla ja lohkolle voidaan myöhemmin
haettaessa jälleen maksaa mainittuja tukia.

Korvauskelpoinen lohko muuttuu korvauskel-
vottomaksi vain, jos lohko todetaan val-
vonnassa viljelemättömäksi, jos ilmoitat loh-
kon viljelemättömäksi kasvulohkolomakkeella
102B tai jos ilmoitat lomakkeella 102C pois-
tavasi lohkon maatalouskäytöstä.

Oheisessa taulukossa on esitetty peruslohkon
erilaiset korvauskelpoisuudet ja niiden tarkoi-
tus.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona17

Korvauskelpoiset lohkot vuodesta
2015 alkaen

Pääsääntöisesti lohkot, joilla oli luonnon-
haittakorvauksen ja ympäristötuen tukikel-
poisuus tai tukikelpoisuus pohjoisissa hehtaa-
rituissa vuonna 2014, ovat korvauskelpoisia
myös vuonna 2015. Poikkeuksena tästä ovat
lohkot, jotka vuonna 2014 on todettu valvon-
nassa viljelemättömäksi, ja sellaiset lohkot,
joilla tukikelpoisuus on osittain siirretty toi-
selle lohkolle. Viimeksi mainituista lohkoista
vain alun perin tukikelpoinen lohko on vuon-
na 2015 korvauskelpoinen.

Tämän lisäksi lohko voidaan vuodesta 2015
alkaen katsoa korvauskelpoiseksi, jos lohko
kuuluu johonkin oheisen taulukon ryhmistä.
Ryhmään kuulumisen lisäksi lohko on täyty-
nyt ilmoittaa vuonna 2013 tai 2014 ja kas-
vulohkolomakkeella ilmoitetun kasvin on pi-
tänyt olla jokin muu kuin ’Viljelemätön’.

17http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Peruslohkon-
korvauskelpoisuus-taulukko.pdf
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* Lataa taulukko pdf-tiedostona18

Hakuasetuksessa vahvistettavat ryh-
mät

Vuoden 2015 asetusta ei ole vielä julkaistu
hakuoppaan mennessä painoon. Alla on ker-
rottu luonnoksessa mainitut hakuperusteet
ja niiden edellytykset. Hyväksytty asetus jul-
kaistaan maalis-huhtikuussa, tarkista tuolloin
ajantasainen tieto Maaseutuviraston nettisi-
vuilta osoitteesta mavi.fi19 →Tuet ja palvelut
→ Ympäristökorvaus

H. Uusjakoon liittyvät tilusjärjestelyloh-
kot

Sitoumukseen voidaan liittää korvauskelvot-
tomia peltoaloja, jotka ovat tulleet vilje-
lijän hallintaan kiinteistönmuodostamislain
(554/1995) 88 §:ssä tarkoitetussa uusjako-
suunnitelmassa päätettyjen tilusten järjeste-
lyjen kautta edellyttäen, että uusjakosuun-
nitelma on saanut lainvoiman ja tilukset on
otettu haltuun uusjakosuunnitelman mukai-
sesti. Tämä koskee myös vuokrattuja pelto-
ja silloin, kun vuokra-alue on kiinteistönmuo-
dostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunni-
telman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan.
Näitä viljelijän hallintaan tulleita korvauskel-
vottomia peltoaloja voidaan kuitenkin hyväk-

syä korvauskelpoiseksi ja tätä kautta sitou-
mukseen vain, jos viljelijän hallinnasta on
lainvoimaisen uusjakosuunnitelman mukaan
poistunut korvauskelpoisia peltoaloja.

I. Viljelemättömyyssitoumuksesta va-
pautuneet lohkot

Sitoumukseen voidaan liittää peltoala, jo-
ta koskeva luopumiseläkelain (16/1974) 6
§:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vil-
jelemättömyyssitoumus (LUEL), maatalous-
yrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain
(1330/1992) 9 §:ssä tarkoitettu viljelemättö-
myyssitoumus (LUKL) tai maatalousyrittäji-
en luopumistuesta annetun lain (1293/1994)
12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitou-
mus (LUTU) on päättynyt vuonna 2010 tai
sen jälkeen.

J. Yli 65-vuotiaalta tulevat lohkot

Korvauskelpoiseksi voidaan sitoumusta an-
nettaessa tai luonnonhaittakorvausta haetta-
essa hyväksyä lohkoja, jotka ovat siirtyneet
viljelijän hallintaan kyseessä olevan sitoumus-
vuoden aikana (hallinnansiirto ja lohkojen ha-
ku korvauskelpoiseksi tapahtuu saman sitou-
musvuoden aikana) sellaiselta ympäristösi-
toumukseen sitoutumattomalta viljelijältä,

1. joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias,
jos kyseessä on useamman viljelijän yh-
dessä harjoittama tai yhteisömuodossa
harjoitettava maa- tai puutarhatalous
edellytetään, että kaikki viljelijät, yhti-
ömiehet, jäsenet tai osakkaat ovat yli
65-vuotiaita.

2. joka on harjoittanut ennen hallinnan-
siirtoa hallinnassaan olevalla maatilal-
la maa- tai puutarhataloutta; kotitar-
veviljelyä ei katsota maa- tai puutar-

18http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Peruslohkon-
korvauskelpoisuus-taulukko-2.pdf

19http://www.mavi.fi
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hatalouden harjoittamiseksi
3. joka on itse viljellyt siirtyvää peltoalaa

hallinnansiirtoa edeltävänä kasvukau-
tena

4. jolta siirtyvät peltolohkot ovat yhteen-
sä enemmän kuin kaksi hehtaaria; ja

5. jonka kanssa mahdollisesti tehtävä
vuokrasopimus siirtyvistä peltolohkois-
ta kattaa vähintään jäljellä olevan si-
toumusajan.

Jos kuolinpesä tekee yli 65-vuotiaan viljeli-
jän hallinnassa olleen peltoalan hallinnansiir-
ron sitoumuksen antavalle viljelijälle, voidaan
pellon katsoa tulleen yli 65-vuotiaalta viljeli-
jältä, jos hallinnansiirto on tapahtunut sen si-
toumus- tai kalenterivuoden aikana, jona hal-
linnansiirto on tapahtunut. Yli 65-vuotiaan
viljelijän tai kuolinpesän osakkaiden on tul-
lut itse viljellä siirtyvää peltoalaa hallinnan-
siirtoa edeltävänä kasvukautena. Jos viljelijä
on kuollut kasvukauden aikana, on kuolinpe-
sän osakkaiden viljeltävä peltoalaa kasvukau-
den loppuun.

Tarkista esitäytettyjen tietojen yhteen-
vetotulosteella ilmoitetut korvauskelpoi-
suustiedot!

Sinulle on kevään 2015 tukihakua varten lä-
hetetty yhteenvetotuloste tilasi tiedoista, jos-
sa on kerrottu myös lohkojesi korvauskelpoi-
suustiedot. Mavi on automaattisesti antanut
korvauskelpoisuuden niille lohkoille, joiden on
voitu todeta kuuluvan joihinkin edellä taulu-
kossa mainituista ryhmistä A-G.

Tarkista tiedot. Jos havaitset, että jokin hal-
linnassasi olevista lohkoista kuuluu yhteen tai
useampaan edellä mainittuun ryhmiin, mut-
ta lohkolle ei ole myönnetty korvauskelpoi-
suutta, voit hakea sitä sähköisessä tukihaus-
sa ilmoittamalla peruslohkon lisätiedoissa ha-
kevasi korvauskelpoisuutta ja ilmoittamalla

sen ryhmän kirjaintunnuksen, jolla korvaus-
kelpoisuutta haet. Korvauskelpoisuutta voi
hakea myös peruslohkolomakkeella 102A. Pa-
lauta täytetty lomake kuntaan viimeistään
12.5.2015, tai viimeistään 15.6.2015 niiden
lohkojen osalta, jotka tulevat hallintaasi ke-
vään tukihaun päättymisen jälkeen.

Automaattista poimintaa ei ole voitu tehdä
mm. seuraavissa tapauksissa: lohkolta on siir-
retty tukikelpoisuus toiselle lohkolle, lohko on
muodostunut yhdistämällä kaksi lohkoa, loh-
koa on sekä jaettu että yhdistetty aiempina
vuosina, lohkon koko on kasvanut siitä vuo-
desta, kun se viimeksi oli sitoumuksella tai
lohkolla ei ole ollut kasvulohkoja 2014, mut-
ta kasvulohkoja oli vuonna 2013.

Ryhmien H-J lohkoille on korvauskelpoisuut-
ta haettava erikseen edellä mainitulla tavalla
sähköisesti tai lomakkeella.

Korvauskelpoisuus hallinnansiirroissa
ja peruslohkomuutoksissa

Jos hallintaasi tulee korvauskelpoisia lohko-
ja toiselta viljelijältä, sinun ei tarvitse erik-
seen hakea lohkolle korvauskelpoisuutta. Sa-
moin korvauskelpoisuutta ei tarvitse erikseen
hakea, jos ennestään korvauskelpoinen lohko
jaetaan tai yhdistetään ja haluat muodostu-
vien lohkojen pysyvän korvauskelpoisina. Jos
haluat poistaa lohkolta korvauskelpoisuuden,
ilmoita siitä sähköisessä tukihaussa perusloh-
kon lisätiedoissa tai lomakkeella 102A.

Korvauskelvottomiksi jäävät lohkot

Korvauskelvottomiksi jäävät ne lohkot, jotka
on raivattu tai ilmoitettu ensimmäisen kerran
vuonna 2005 tai myöhemmin.
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Korvauskelpoisuuden vaihtaminen
lohkojen välillä

Voit vaihtaa korvauskelpoisuuden omistuk-
sessasi olevien alojen välillä, jos vaihdettavaa
alaa on tilakohtaisesti vähintään puoli heh-
taaria. Sekä korvauskelpoisuuden luovuttava
että vastaanottava lohko voidaan jakaa en-
nen tukikelpoisuuden siirtoa. Korvauskelpoi-
nen pinta-ala ei saa kasvaa vaihdon seurauk-
sena.

Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa eri kor-
vausalueiden välillä, jos maksettava kor-
vausmäärä hehtaarilta kasvaisi korvausalueen
vaihdon vuoksi.

Voit hakea korvauskelpoisuuden vaihtamis-
ta myös vuonna 2005 tai sitä myöhem-
min perustetulle lohkolle. Korvauskelpoisuu-
den vaihtamista haetaan lomakkeella 471.
Lomakkeen löydät lomakepalvelusta suo-
mi.fi/lomakkeet20 hakusanalla mavi471.

20http://www.suomi.fi/lomakkeet
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8. Perustuki

Perustuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama
tuotannosta irrotettu suora tuki. Tukea mak-
setaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosit-
tain tukihakemuksen. Tukihakemuksella hae-
taan perustukea eli aktiiviviljelijän hallinnassa
olevien tukioikeuksien aktivoimista vastaavil-
la tukikelpoisilla hehtaareilla. Kaikki maata-
lousmaa on tukikelpoista perustuessa, mutta
alat, joista maksetaan perustukea, määritel-
lään erikseen.

Tukioikeuksia hallinnoidaan tukioikeusrekis-
terissä. Tukioikeuksiin liittyviä toimenpitei-
tä ovat tukioikeuksien siirrot, tukioikeuk-
sien myöntäminen kansallisesta varannosta,
tukioikeuksien varantoonvienti käyttämättö-
myyden perustella sekä muut tukioikeuksien
muokkaukset. Tukioikeuksiin liittyvistä ilmoi-
tuksista ja hakemuksista on erilliset ohjeet ja
aikataulut. Ne löytyvät osoitteesta suomi.fi21.

8.1 Siirtyminen tilatukijärjestelmästä
perustukijärjestelmään

Tilatukijärjestelmä loppui vuonna 2014 ja
siirtyminen uuteen perustukijärjestelmään on
vaiheittainen sekä yksittäisen hakijan et-
tä hallinnon näkökulmasta. Siirtymän arvi-
oidaan kestävän koko vuoden 2015 ja se
voi joissakin tapauksissa kestää vuoden 2016
puolelle. Siirtymä sisältää tukioikeuksien uu-
sien tukialueiden määrittämisen, ylimääräis-
ten tukioikeuksien mitätöinnin ja jäljelle jää-
neiden tukioikeuksien arvojen määrittämisen.

Tukialueuudistus 2015

Tilatukijärjestelmässä Suomi oli jaettu kol-

meen tukialueeseen A, B-C1 ja C2-C4. Näillä
alueilla oli kullakin oma tukioikeuden tasa-
osan arvo. Perustukijärjestelmässä tulee ole-
maan vain kaksi tukialuetta, AB-alue ja C-
alue. Tukialue B-C1 jaetaan kahtia siten,
että B-alue siirretään osaksi AB-aluetta ja
C1-alue osaksi C-aluetta. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että peruslohkosi tukialuetietoihin
tehdään päivitys uuden jaon mukaan. Tuki-
haussa ilmoittamasi peruslohkot jaetaan au-
tomaattisesti uusien tukialueiden mukaan ja
samoin tilasi hallinnassa olevat tukioikeudet
kohdistetaan uusien tukialueiden mukaan mi-
käli mahdollista.

A-alueelle alun perin vuonna 2006 myönne-
tyt tukioikeudet tai sen jälkeen varannos-
ta myönnetyt tukioikeudet ovat käytettävissä
koko uudella AB-alueella. C2-C4-alueelle alun
perin vuonna 2006 myönnetyt tukioikeudet
tai sen jälkeen varannosta myönnetyt tukioi-
keudet ovat käytettävissä koko uudella C-alu-
eella. B-C1-alueelle alun perin vuonna 2006
myönnetyt tukioikeudet tai sen jälkeen varan-
nosta myönnetyt tukioikeudet ovat käytettä-
vissä periaatteessa molemmilla uusilla alueil-
la. Käytännössä tukioikeudet on järkevintä si-
joittaa samassa suhteessa kuin mitä lohkoje-
si sijainti osoittaa, eli esimerkiksi vanhalla B-
alueella sijaitsevalle lohkolle osoitetaan uusi
AB-tukioikeus.

Esimerkki
Jos tilasi kaikki lohkot sijaitsevat entisellä
C2-alueella, ne saavat uuden tukialueen pe-
rustuessa, C-alue. Samoin kaikista entisistä
C2-C4-alueen tukioikeuksistasi tulee C-alu-
een tukioikeuksia.

21http://www.suomi.fi
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Joissakin tapauksissa tukioikeuksien kohdis-
taminen ei onnistu automaattisesti. Näitä ta-
pauksia on alle 400 tilaa koko Suomessa.
Sähköisessä tukihaussa tulee näille hakijoille
ilmoitus, että automaattinen kohdistaminen
ei onnistu. Se ei kuitenkaan estä sähköisen
hakemuksen tekemistä ja lähettämistä, mut-
ta näiden hakijoiden pitää ottaa yhteys kun-
taan, jotta tukioikeudet saadaan kohdistet-
tua oikeille tukialueille. Paperilla hakijat ei-
vät saa vastaavaa tietoa, mutta myös hei-
dän tulee määrittää, miten tukioikeudet si-
joitetaan uusien tukialueiden suhteen. Omis-
tus- ja hallintasuhteet on otettava huomioon
kohdistusta tehtäessä. Tukioikeuksien koh-
dentaminen tehdään näissä tapauksissa pa-
perilomakkeella, joka pitää palauttaa kun-
taan 15.6.2015 mennessä.

Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti
vuonna 2015

Ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään, kun
siirrytään tukijärjestelmästä toiseen. Mitä-
töinti tarkoittaa sitä, että ylimääräiset tu-
kioikeudet lakkaavat olemasta. Käytännössä
kaikki perustukeen liittyvät rahat jaetaan uu-
destaan siten, että koko suoriin tukiin vara-
tusta rahasta siirretään 49 % perustukijärjes-
telmää varten. Tämä potti on noin 266 M€.
Tästä rahasta osa siirretään sivuun, ja siitä
summasta tehdään uusi kansallinen varanto.
Loput rahat jaetaan alueellisesti niiden tuki-
oikeuksien kesken, jotka ovat jääneet jäljelle
tukioikeuksien mitätöinnin jälkeen.

Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti teh-
dään vain kerran ja vain vuonna 2015. Jos
et jätä tukihakemusta vuonna 2015, kaik-
ki hallinnassasi olevat tukioikeudet mitätöi-
dään. Ennen mitätöintiä hallinnassasi olevien
tukioikeuksien määrää verrataan tukihake-
muksella ilmoitettuihin maatalousmaan kas-
vulohkotietoihin (pl. 20-v. erityisympäristötu-
kiala ja kasvihuoneala (pysyvät kasvit)). Tila-

si hallinnassa 15.6.2015 olevia tukioikeuksia
verrataan siihen hehtaarimäärään, jonka olet
ilmoittanut tukikelpoisina hehtaareina 15.6
2015 tai jos tilasi on ollut valvonnassa vuonna
2015, valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan.
Jos tilallasi on siirtojen ilmoittamisen ja mui-
den muutosten jälkeen liikaa tukioikeuksia,
ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään. Tuki-
oikeuksia ja hehtaareita tarkastellaan alueit-
tain.

Jos tilallasi on ylimääräisiä tukioikeuksia, voit
siirtää niitä joko myymällä tai lahjoittamal-
la pois tilaltasi tai vuokraamalla tukioikeu-
det toiselle aktiiviviljelijälle. Tukioikeuksien
hallinnan siirron eli vuokraamisen yhteydessä
ei tarvitse siirtää pinta-alaa. On mahdollis-
ta, että maaomistajien tukioikeuksia mitätöi-
tyy, jos sillä joka tukioikeudet omalla tukiha-
kemuksellaan on ilmoittanut, on liikaa tuki-
oikeuksia suhteessa em. pinta-alaan. Tukioi-
keuksien vapaaehtoinen luovuttaminen kan-
salliseen varantoon on mahdollista vapaa-
muotoisella hakemuksella, joka osoitetaan
oman alueen ELY-keskukselle.

Käytännössä ylimääräisten tukioikeuksien
mitätöinti voidaan suorittaa vasta vuoden
2016 alkupuolella. Kaikki tilasi tukioikeudet
asetetaan sellaiseen järjestykseen, että vii-
meisenä listassa ovat yksikköarvoltaan al-
haisimmat tukioikeudet (€/ha). Samanarvoi-
set tukioikeudet muodostavat yhden ryhmän.
Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti aloi-
tetaan ryhmästä, jossa tukioikeuksien arvo on
alhaisin. Jos tässä ryhmässä on sekä omistuk-
sessasi että hallinnassasi olevia tukioikeuk-
sia, omistettujen tukioikeuksien lukumäärää
ja vuokrattujen tukioikeuksien lukumäärää
on vähennettävä samassa suhteessa. Jos em.
ryhmässä ei ole tarpeeksi tukioikeuksia, jatke-
taan tarkastelua seuraavaksi alimmasta ryh-
mästä. Mitätöinti tapahtuu kahden desimaa-
lin tarkkuudella ja laskennassa käytetään nor-
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maaleja pyöristyssääntöjä.

Esimerkki
Tilallasi on 20,00 hehtaaria tukioikeuksia tu-
kialueella C. Tukikelpoisia hehtaareita tilal-
lasi on 19,00 ha, kaikki C-alueella. Sinulla
on vuokrattuna maata ja tukioikeuksia kol-
melta maanomistajalta. Yhden maanomista-
jan tukioikeuksissa on lisäosia. Tukioikeuksia
mitätöidään 1,00 ha. Yksikköarvoltaan alhai-
simmassa ryhmässä on 5,00 ha tukioikeuksia.
Omassa omistuksessasi niistä on 3,00 heh-
taaria ja kahden maanomistajan omistukses-
sa on 1,50 ha ja 0,50 ha. Tukioikeuksia mitä-
töidään seuraavasti: sinun omistamiasi tuki-
oikeuksia mitätöidään 0,60 ha, toiselta maan-
omistajalta mitätöidään 0,30 ha ja toiselta
maanomistajalta 0,10 ha tukioikeuksia. Siltä
maanomistajalta, jonka tukioikeuksissa on li-
säosaa, tukioikeuksia ei mitätöidy, koska hä-
nen omistamansa tukioikeudet ovat olleet jär-
jestyksessä korkeammalla.

Jos tukihakemuksen jättäminen vuonna 2015
estyy ylivoimaisen esteen tai poikkeukselli-
sen olosuhteen vuoksi, voidaan mitätöityjen
tukioikeuksien tilalle myöntää hakemuksesta
uudet tukioikeudet kansallisesta varannosta.
Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellises-
ta olosuhteesta on ilmoitettava 15 työpäivän
kuluessa siitä, kun hakija tai hänen oikeuden-
haltija voi sen tehdä. Tukioikeuksia voi hakea
kansallisesta varannosta siinä varantohaussa,
joka on sen jälkeen kun ylivoimainen este tai
poikkeuksellinen olosuhde on poistunut.

8.2 Perustuen hakeminen, tukitaso ja
tuen maksaminen

Hae perustukea päätukihaun yhteydessä. Pe-
rustukea ja viherryttämistukea haetaan sa-
malla rastilla. Perustukea hakiessasi sinun on

ilmoitettava vuosittain maatilaasi koskevat
tiedot, haettava tukihakemuksella perustukea
ja tukioikeuksien aktivoimista sekä ilmoitet-
tava tiedot perus- ja kasvulohkoista. Ilmoita
kaikki käytössäsi oleva maatalousmaa, vaikka
et hakisikaan tukea kaikilta aloilta.

Tukialueuudistuksen ja ylimääräisten tukioi-
keuksien mitätöinnin vuoksi vuoden 2015 tu-
kitaso ei ole varmistunut. Tasaosien ja lisäo-
sien lopulliset arvot ovat tiedossa vasta vuo-
den 2016 puolella. Perustuen tasaosan tuki-
taso tulee joka tapauksessa lähes puolittu-
maan aiemmasta arvosta, koska perustukeen
kohdistettava rahamäärä tulee pienentymään
huomattavasti. Myös lisäosien arvot tulevat
muuttumaan samassa suhteessa kuin tasa-
osa. Vuonna 2015 lisäosiin ei kohdistu muita
leikkauksia.

Suomessa on suorien tukien rajaksi säädetty
200 euroa. Tämä tarkoittaa, että jos haetta-
va tai myönnettävä suorien tukien kokonais-
summa jää alle 200 euron, tukea ei myönne-
tä. Perustuen kohdalla, jos tukea ei myönne-
tä, eivät tukioikeudet aktivoidu. Jos tukioi-
keudet ovat kaksi vuotta peräkkäin aktivoi-
matta, ne viedään kansalliseen varantoon.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona22

22http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/perustuki-taulukko-1.pdf
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* Lataa taulukko pdf-tiedostona23

8.3 Tukikelpoinen ala

Perustuessa tukikelpoista alaa on kaikki maa-
talousmaa eli pellot, pysyvät kasvit sekä py-
syvät nurmet ja pysyvät laitumet. Pysyvien
nurmien uudesta määrittelystä johtuen van-
hoista tilatukiominaisuuksista (A= pelto, D=
muussa kuin maatalouskäytössä oleva ala,
E= metsämaa) on päätetty luopua, koska se
johtaisi tarpeettomiin peruslohkojen jakoihin.
Vanha tilatukiominaisuus B eli pysyvä laidun
näkyy vielä vuonna 2015, koska näihin lohkoi-
hin liittyy ennakkolupamenettely. Perustues-
sa tukikelpoiset alat, joista maksetaan tukea,
määritellään jatkossa kasvikoodin kautta.

Perustukea saadaksesi sinun tulee noudattaa
kaikella maatalousmaalla täydentäviä ehtoja.
Tarkista nämä ehdot erillisestä täydentävien
ehtojen oppaasta ja muistilistasta, jonka saat
tukihakumuistutuksen yhteydessä.

Perustukea maksetaan kaikista maatalous-
maan kasvulohkoista, joiden koko on vähin-
tään 0,05 ha ja joilla on tukikelpoista kas-
vustoa tai muuta tukeen oikeuttavaa käyttö-
muotoa. Hakuoppaan liitteessä B on lueteltu
kaikki käytössä olevat kasvikoodit. Perustu-
kea ei makseta tilapäisesti viljelemättömälle
alalle, kasvihuonealalle (joka on pysyvillä kas-
veilla), eikä 20-vuotisille erityisympäristötuki-
sopimusaloille.

8.4 Tukioikeuksien käyttö

Tukioikeuksia käytetään vuodesta 2015
eteenpäin siten, että ensimmäisenä käytetään
yksikköarvoltaan kallein tukioikeus. Kaikki ti-
lasi hallinnassa olevat tukioikeudet järjeste-

tään yksikköarvon mukaan järjestykseen kal-
leimmasta halvimpaan ja tukioikeuksia käyte-
tään aina samassa järjestyksessä. Tukioikeu-
det tulevat käytetyiksi eli aktivoiduiksi, kun
osastakin tukioikeutta myönnetään tukea.

Tukioikeuksien käyttöä seurataan edelleen,
mutta siirryttäessä järjestelmästä toiseen
seuraamiseen tulee katkos. Vuosien 2013 ja
2014 käyttämättömyystarkastelu on jo teh-
ty lokakuussa 2014, mutta vanhojen käyttö-
sääntöjen mukaista tarkastelua ei enää teh-
dä jatkossa. Kun käyttösäännöt muuttuvat,
ei kahden vuoden käyttämättömyystarkaste-
lua voida tehdä vuosien 2014 ja 2015 pe-
rusteella, koska ko. vuosia koskevat erilaiset
säännöt. Ensimmäinen uusien sääntöjen mu-
kainen tarkastelu tehdään 2017 alussa, kun
tarkastellaan tukioikeuksien käyttöä vuosina
2015 ja 2016.

Kun vuonna 2015 ylimääräiset tukioikeu-
det mitätöidään, jäljelle jääneitä tukioikeuk-
sia käytetään edellä kerrotussa järjestyksessä.
Alat, joista ei myönnetä perustukea, saatta-
vat jättää myös tukioikeuksia aktivoimatta.
Jos näitä aktivoimattomia tukioikeuksia on
myös vuonna 2016, viedään sen verran (ha)
tukioikeuksia varantoon, jotka ovat jääneet
aktivoimatta sekä vuonna 2015 että vuonna
2016.

8.5 Tukioikeuksien siirrot

Voit siirtää tukioikeuksia joko pysyvästi tai
määräajaksi. Tukioikeuksien omistuksen siir-
rot ovat aina pysyviä ja tukioikeuksien hallin-
nan siirrot eli vuokraukset ovat aina määräai-
kaisia. Tukioikeuksien omistuksen siirron yh-
teydessä on osapuolten otettava lomakkeel-
la kantaa myös siihen, mitä tapahtuu tukioi-
keuksien hallinnalle. Hallinta voi siirtyä tuki-

23http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/perustuki-taulukko-2.pdf
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oikeuksien vastaanottajalle, se voi jäädä luo-
vuttajalle tai se voi jäädä myös kolmannelle
osapuolelle, jos esimerkiksi vuokrattuja tuki-
oikeuksia myydään.

Ilmoita tukioikeuksien siirrosta lomakkeella
103B ja liitteellä 103A. Lomake 103B täyt-
töohjeineen löytyy suomi.fi24–palvelusta. Liit-
teen 103A saat joko Vipu-palvelusta tai kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Tuki-
oikeuksien siirrosta ei ole enää erillistä ohjet-
ta. Jokaisesta siirrosta tehdään oma ilmoitus.
Palauta ilmoitus luovuttavan tilan kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15.6.2015. Jos kyseessä on koko tilan hallin-
nan siirron yhteydessä siirrettävät kaikki tilan
tukioikeudet, voit ilmoittaa siitä 15.9.2015
mennessä. Varsinaisen siirron pitää kuitenkin
tapahtua viimeistään 31.8.2015.

Tukioikeuksien vastaanottajan on oltava ak-
tiiviviljelijä. Tukioikeuksien siirtojen vastaan-
ottajan pitää hakea perustukea vuonna 2015,
jotta hän täyttää aktiiviviljelijän määritel-
män. Kun tukioikeuksien omistusta siirre-
tään, omistus voidaan siirtää luonnolliselle
henkilölle, luonnollisten henkilöiden ryhmäl-
le, oikeushenkilölle tai oikeushenkilöiden ryh-
mälle, kun ko. vastaanottaja täyttää aktiivi-
viljelijän määritelmän.

Esimerkki 1.
Kuolinpesä Y hakee tukea. Kuolinpesän osa-
kas Z hallinnoi vesiyhtiötä. Osakas Z ei
yksistään täytä aktiiviviljelijän määritelmää,
mutta tukioikeuksia voidaan siirtää kuolinpe-
sän nimiin, koska kuolinpesä oikeushenkilönä
täyttää aktiiviviljelijän määritelmän.

Esimerkki 2.
Aviopari omistaa yhdessä maatilan maata-
lousmaan. Toinen puoliso on antanut val-
tuudet hakea tukia molempien nimissä. Val-

tuuden antanut puoliso käy tilan ulkopuo-
lella töissä ja hallinnoi vapaa-ajan aluetta.
Tilan ulkopuolella töissä käyvä ei täytä yk-
sistään aktiiviviljelijän määritelmää, mutta
tukioikeuksia voidaan siirtää tilalle molem-
pien puolisoiden yhteiseen omistukseen, kos-
ka ryhmänä he täyttävät aktiiviviljelijän mää-
ritelmän.

Esimerkki 3.
Maatalousyhtymä ei voi omistaa tukioikeuk-
sia, mutta maatalousyhtymän jäsenet voivat
ryhmänä omistaa tukioikeuksia, vaikka yksi
maatalousyhtymän jäsen yksistään hallinnoi-
si esimerkiksi vapaa-ajan aluetta.

Kun tukioikeuksia siirretään perinnön, ennak-
koperinnön tai suorien tukien laissa määritel-
tyjen sukupolvenvaihdosten perusteella, tuki-
oikeuksien omistuksen vastaanottajan ei tar-
vitse täyttää aktiiviviljelijän määritelmää.

8.6 Kansallinen varanto ja varantope-
rusteet

Voit hakea tukioikeuksia kansallisesta varan-
nosta tietyissä tapauksissa. Varantohaku jär-
jestetään vuosittain ja sen viimeinen hakupäi-
vä on 12.5.2015. Perusteet ovat: nuori viljeli-
jä, aloittava viljelijä, tilusjärjestelyt, LUEL- ja
LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päätty-
minen, ympäristötuen 20-vuotisen erityisym-
päristötukisopimuksen päättyminen ja tuomi-
oistuimen päätös/hallinnollinen määräys.

Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-kes-
kuksissa, jotka myös käsittelevät varantoha-
kemukset ja tekevät hakemuksista päätökset.
Hakuun liittyvä erillinen ohje Tukioikeuksien
haku kansallisesta varannosta vuonna 2015
ja hakulomake numero 289 julkaistaan in-
ternet-osoitteessa suomi.fi/lomakkeet25, jos-

24http://www.suomi.fi
25http://www.suomi.fi/lomakkeet
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ta voit hakea sitä hakusanalla ”mavi 289”.
Voit tarvittaessa pyytää hakulomakkeen ja
ohjeen myös kunnan maaseutuelinkeinoviran-

omaiselta tai ELY-keskuksesta.
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9. Viherryttämistuki

Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan ra-
hoittama tuotannosta irrotettu suora tuki,
jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympä-
ristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntö-
jä. Nämä käytännöt (jatkossa viherryttämis-
tuen vaatimukset) ovat

• viljelyn monipuolistaminen,
• pysyvän nurmen säilyttäminen ja
• ekologisen alan vaatimus.

Tilaasi koskeviin vaatimuksiin vaikuttavat
maatilan sijainti, koko, viljelykasvit ja mah-
dollisesti harjoitettu luomutuotanto. Jos haet
perustukea, viherryttämistuen vaatimukset
koskevat maatilasi kaikkia tukikelpoisia heh-
taareja. Pienet maatilat sekä pääosin nurmi-
tuotantoa harjoittavat tilat saavat vapautuk-
sia viljelyn monipuolistamisesta ja ekologises-
ta alasta. Jos maatilallasi on luomutuotan-
toa, sinulla on automaattisesti oikeus viher-
ryttämistukeen eikä sinun tarvitse noudattaa
viherryttämistuen vaatimuksia maatilan luo-
mutuotantoalalla.

9.1 Yleistä

Maatilan sijainti

Maatilan sijainti tukialueella AB tai C mää-
räytyy viherryttämistuessa talouskeskuksen
sijainnin perusteella. Jos talouskeskusta ei
ole, tilan sijainti ratkaistaan sen mukaan,
kummalla alueella pääosa tilan pelloista si-
jaitsee. Maatilasi sijainti määrää ne tukieh-
dot, joita sinun tulee noudattaa maatilasi ko-
ko maatalousmaalla. Tuki maksetaan kuiten-
kin lohkojen sijainnin perusteella erisuuruise-
na eri tukialueille.

Peltoala, pysyvät nurmet ja pysyvät kas-
vit ovat maatalousmaata

Viherryttämistuen vaatimuksissa tarkastel-
laan tilan maatalousmaan ja peltoalan käyt-
töä. Maatalousmaahan lasketaan peltoala,
pysyvät viljelykasvit sekä pysyvät nurmet.

• Peltoalaa on kasvintuotantoa varten
viljelty maa (viljelykasvit, heinäkasvit
ja muut nurmirehukasvit) sekä kesan-
to. Voit tarkistaa viljelykasvien luette-
losta (Taulukko 4), mitkä kasvit, nur-
met ja kesantoalat ovat peltoalaa.

• Pysyvää nurmea on maa, jota käyte-
tään heinäkasvien tai muiden nurmire-
hukasvien kasvattamiseen joko luontai-
sella tavalla (itseuudistuva) tai viljele-
mällä (kylvämällä), ja joka ei ole kuu-
lunut tilan viljelykiertoon vähintään vii-
teen vuoteen. Se voi sisältää muitakin
laidunnettavia lajeja, kuten pensaita
ja/tai puita, edellyttäen, että enemmis-
tönä ovat heinäkasvit ja muut nurmi-
rehukasvit. Pysyvien nurmien ala muo-
dostuu tilan yli 5-vuotisista nurmista.
Katso taulukko 2. Milloin lohko muut-
tuu pysyväksi nurmeksi ja taulukko 3.
Heinä- ja nurmirehukasvit, jotka laske-
taan mukaan, kun tarkastellaan lohkon
muuttumista pysyväksi nurmeksi.

• Pysyvät viljelykasvit ovat viljelykier-
toon kuulumattomia kasveja, joita kas-
vatetaan yli viiden vuoden ajan ja joista
saadaan toistuvia satoja. Näitä kasve-
ja ovat esimerkiksi hedelmäpuut, mar-
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japensaat, koristekasvit, edellä mainit-
tujen kasvien taimitarhat ja lyhytkier-
toinen energiapuu. Katso pysyvien kas-
vien tarkempi luettelo taulukosta 1.

Maatalousmaan lisäksi maatilalla voi olla
muuta alaa, joka on tukikelvotonta. Katso
muuhun alaan kuuluvat alat hakuoppaan kas-
viluettelosta (liite B).

* Lataa taulukko pdf-tiedostona26

Tukikelpoinen ala viherryttämistuessa

Viherryttämistuessa tukikelpoista alaa on
kaikki maatilan maatalousmaa, pois lukien
kasvikoodit Tilapäisesti viljelemätön ala ja 20
v. ympäristötukisopimus, pelto. Nämä mo-
lemmat lasketaan kuitenkin mukaan pelto-
alaan. Näiden lisäksi tukikelvotonta alaa on
pysyviin kasveihin laskettava Kasvihuoneala
(pysyvät kasvit). Viherryttämistuessa pienin
tukikelpoinen kasvulohko, jolle maksetaan tu-
kea, on 0,05 hehtaaria. Alle 0,05 hehtaa-
rin lohkot otetaan kuitenkin huomioon, kun
määritetään alaa, jolla on noudatettava vi-
herryttämisen vaatimuksia.

Tukitaso
Tukialueita ovat AB-alue ja C-alue. Tukita-
so on AB-alueella arviolta noin 74 €/ha ja
C-alueella noin 66 €/ha. Viherryttämistukea
maksetaan maatilan tukikelpoiselle maata-
lousmaalle enintään viljelijän hallinnassa ole-

via tukioikeuksia vastaavalle alalle. Myös vi-
herryttämistuen vaatimuksista vapautetuille
tiloille maksetaan viherryttämistuki.

Luomutilat
Sinulla on oikeus viherryttämistukeen au-
tomaattisesti ilman kolmen viherryttämis-
tuen vaatimuksen noudattamista maatilan
sillä osalla, joka on luomutuotannossa tai
siirtymässä luomutuotantoon. Merkitse tu-
kihakemukseen viherryttämistuen vaatimuk-
sista vapautuksen saavat kasvulohkot vähin-
tään luomun siirtymävaiheeseen. Sinulla on
oltava Eviran myöntämä luomutodistus val-
vontaan kuulumisesta ja luomuvaatimusten
täyttämisestä. Mikäli aloitat luomutuotan-
non, sinun on tukihakuvuonna ilmoittaudut-
tava Eviran luomuvalvontarekisteriin viimeis-
tään 12.5. ja ensimmäinen tuotantotarkas-
tus on tehtävä viimeistään 15.6. tukihaku-
vuonna. Oikeus viherryttämistuen vaatimuk-
sista vapautumiseen alkaa luomun siirtymä-
kaudesta lähtien. Maatilasi voi vapautua vi-
herryttämistuen vaatimuksista luomutuotan-
non perusteella, vaikka et hae luonnonmukai-
sen tuotannon korvausta.

Em. oikeuden käyttäminen on vapaaehtois-
ta. Voit ilmoittaa tukihakemuksessa rastilla,
jos et halua käyttää oikeutta. Tällöin sinun
on toteutettava normaalisti maatilaa koske-
via viherryttämistuen vaatimuksia koko tilan
maatalousmaalla. Em. oikeutta ei voi valita
erikseen esim. yhdelle viherryttämistuen vaa-
timukselle, se koskee kaikkia kolmea vaati-
musta.

Mikäli maatilasi ei ole kokonaan luomutuo-
tannossa, viherryttämistuen vaatimukset kos-
kevat maatilasi sitä osaa, joka ei ole luomu-
tuotannossa. Tällöin luomutuotannossa ole-
vaa maatalousmaata ei oteta huomioon vaa-
timusten täyttymiseksi, esimerkiksi lasketta-

26http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-1-pysyvien-
kasvien-luettelo.pdf
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essa kasvien lukumäärää. Jos et halua käyt-
tää oikeuttasi vapautua viherryttämistuen
vaatimuksista, vaikka maatilallasi on luomu-
tuotantoa, tilan vaatimukset lasketaan ko-
ko tilan maatalousmaan osalta luomuala mu-
kaan lukien.

Esimerkki
Maatila hallinnoi kahta erillistä tilan osaa,
joista toinen on luomutuotannossa ja toinen
tavanomaisessa tuotannossa. Luomutuotan-
nossa olevalla tilan osalla viljellään 18 ha veh-
nää, 4 ha ruista ja 4 ha nurmea. Tavano-
maisesti viljellyllä tilan osalla viljellään 12 ha
sokerijuurikasta. Mikäli maatila käyttää luo-
mupoikkeusta, tilalla on silti kahden kasvin
vaatimus, koska tavanomaisen viljelyn ala on
yli 10 ha mutta enintään 30 ha. Tilalle las-
ketaan kasviksi vain sokerijuurikas ja viljelyn
monipuolistamisen vaatimus ei täyty. Jos tila
ei käytä luomupoikkeusta, tilalla on edelleen
kahden kasvin vaatimus, mutta tilalle laske-
taan kasveiksi vehnä, ruis, nurmi ja sokerijuu-
rikas ja viljelyn monipuolistamisen vaatimus
täyttyy.

9.2 Viljelyn monipuolistaminen

Viljelyn monipuolistamisen tavoitteena on
tuotannon monipuolistaminen ja ympäristön
huomioiminen viljelyssä, erityisesti maaperän
laadun parantaminen. Viljelyn monipuolista-
minen velvoittaa sinut viljelemään vaaditun
lukumäärän viljelykasveja riippuen tilan si-
jainnista, peltoalan määrästä tai viljelyssä
olevista kasveista. Vapaudut viljelyn moni-
puolistamisesta, jos maatilasi peltoala on alle
10 hehtaaria.

Viljelykasvilla tarkoitetaan

• minkä tahansa viljelykasvien nimistös-
sä mainitun suvun viljelyä,

• minkä tahansa ristikukkaiskasveihin

(Brassicaceae), koisokasveihin (Sola-
naceae) tai kurkkukasveihin (Cucurbi-
taceae) kuuluvan lajin viljelyä,

• kesantomaata, tai
• heinäkasveja ja muita nurmirehukasve-

ja, jatkossa nurmet.

Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasve-
ja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kysees-
sä ovatkin samansukuiset kasvit. Voit tarkis-
taa taulukosta 4, mitkä kasvit ja seoskasvus-
tot luetaan eri viljelykasveiksi.

Viljelyn monipuolistamisen vaatimus täyttyy,
jos tilalla viljellään vaadittu määrä (kaksi tai
kolme) viljelykasvien luettelossa (Taulukko 4)
lueteltua viljelykasvia.

Viljelyn monipuolistamisen vaatimus
AB-alueella

Jos maatilallasi on 10-30 ha peltoalaa, sinun
on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykas-
via ja pääkasvin osuus saa olla enintään 75
% peltoalasta. Pääkasvi on se kasvi, jota on
prosenttimääräisesti eniten.

Jos maatilallasi on yli 30 ha peltoalaa, sinun
on viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykas-
via. Pääkasvin osuus saa olla enintään 75 %
peltoalasta ja kahden eniten viljellyn viljely-
kasvin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään
95 % peltoalasta. Kaksi eniten viljeltyä vil-
jelykasvia ovat ne kasvit, joita on prosentti-
määräisesti eniten ja toiseksi eniten.

Jos maatilasi pääkasvina on nurmi tai kesan-
to, sitä saa olla yli 75 % peltoalasta. Tällöin
jäljellä olevan peltoalan pääkasvi ei saa ylit-
tää yli 75 % ko. jäljellä olevasta peltoalasta,
paitsi jos pääkasvi on nurmi tai kesanto.

Maatilasi vapautuu kokonaan viljelyn moni-
puolistamisesta siinä tapauksessa, että:

• yli 75 % maatilasi peltoalasta on nur-
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mella, kesannolla tai näiden käyttöta-
pojen yhdistelmänä, edellyttäen että
näiden käyttötapojen ulkopuolelle jää-
vä peltoala on enintään 30 hehtaaria.

• yli 75 % maatilasi tukikelpoisesta maa-
talousmaasta on pysyvää nurmea, nur-
mea tai näiden käyttötapojen yhdistel-
mänä, edellyttäen että näiden käyttö-
tapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on
enintään 30 hehtaaria, tai

• maatilasi peltoalasta yli 50 % on sel-
laista alaa, jota et ole ilmoittanut edel-
lisvuoden tukihakemuksessasi, ja jos
maatilasi koko peltoalalla viljellään eri
viljelykasvia kuin edellisenä kalenteri-
vuonna.

Kun tarkistetaan vapautuuko tila viljelyn mo-
nipuolistamisesta, nurmipoikkeukset otetaan
huomioon ensin, vasta sen jälkeen tutkitaan
tilan peltoala.

Kaaviossa 1 on esitetty viljelyn monipuolista-
misen ehdot AB–alueen tiloilla.

* Lataa kaavio pdf-tiedostona27

Viljelyn monipuolistamisen vaatimus C-
alueella

Jos maatilallasi on yli 10 hehtaaria peltoalaa,
sinun on viljeltävä vähintään kahta eri viljely-
kasvia. Pääkasvin osuus saa olla enintään 75
% peltoalasta, paitsi jos pääkasvina on nurmi
tai jos se on kesannolla.

Maatilasi vapautuu kokonaan viljelyn moni-
puolistamisesta siinä tapauksessa, että:

• yli 75 % maatilasi peltoalasta on nur-
mea, kesannolla tai näiden käyttötapo-
jen yhdistelmänä, edellyttäen että näi-
den käyttötapojen ulkopuolelle jäävä
peltoala on enintään 30 hehtaaria.

• yli 75 % maatilasi tukikelpoisesta maa-
talousmaasta on pysyvää nurmea, nur-
mea tai näiden käyttötapojen yhdistel-
mänä, edellyttäen että näiden käyttö-
tapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on

27http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/kaavio-1.-viljelyn-
monipuolistaminen-AB-alueella.pdf
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enintään 30 hehtaaria, tai
• maatilasi peltoalasta yli 50 % on sel-

laista alaa, jota et ole ilmoittanut
edellisvuoden tukihakemuksessasi ja jos
maatilasi koko peltoalalla viljellään eri
viljelykasvia kuin edellisenä kalenteri-
vuonna.

Kun tarkistetaan vapautuuko tila viljelyn mo-
nipuolistamisesta, nurmipoikkeukset otetaan
huomioon ensin, vasta sen jälkeen tutkitaan
tilan peltoala.

* Lataa kaavio pdf-tiedostona28

Maatilan viljelykasvien osuuden laskemi-
nen

Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta
on 30.6.–31.8. Tänä aikana viljelykasvien on
oltava laskettavissa. Huolehdi siitä, että maa-
tilallasi on ko. ajanjakson ajan vähintään vaa-
timuksen mukaiset kaksi tai kolme kasvia.
Jos vapaudut viljelyn monipuolistamisen vaa-

timuksesta esimerkiksi tilasi nurmialan pe-
rusteella, huolehdi siitä, että nurmialaa on
vapautuksen edellyttämä määrä tänä aika-
na. Jokainen hehtaari otetaan viljelykasvien
osuuden laskemisessa huomioon vain kerran
vuodessa. Jos viljelet samalla alalla kahta eri
kasvia peräkkäin samalla kasvukaudella, niitä
ei voi laskea kahdeksi eri kasviksi.

Kasvustossa, jossa viljellään pääkasvia ja
aluskasvia, ala lasketaan pääkasvin mukaan.
Esimerkiksi, jos kylvät kasvulohkolle suojavil-
jana kauraa ja sen alle lisäksi monivuotisen
nurmen, ala lasketaan kauraksi.

Siemenseoskasvustoja, jotka lasketaan eri
kasveiksi, ovat öljykasvien ja viljan seos-
kasvustot, valkuaiskasvien ja viljan seoskas-
vustot, öljykasvien ja valkuaiskasvien seos-
kasvustot, viljojen seoskasvustot, valkuais-
kasvien seoskasvustot, öljykasvien seoskas-
vustot, saneerauskasvien seoskasvustot, siir-
tonurmikasvien seoskasvustot, monimuotoi-
suuspellon riistakasvien seoskasvustot, mo-
nimuotoisuuspellon maisemakasvien seoskas-
vustot ja monimuotoisuuspellon niittykasvien
seoskasvustot.

Jos viljelet samalla kasvulohkolla useampia
kasveja vuororiveissä, laske jokaiselle kasville
prosenttiosuus lohkon kokonaisalasta. Alalle
lasketaan kasvit erikseen siten, että ala ja-
etaan 25 % ylittävien kasvien lukumäärällä
huolimatta siitä, mikä on niiden todellinen
ala. Piirrä kasvien alat kasvulohkoiksi ja il-
moita ne kasvit, joita on yli 25 % alasta.

Esimerkki
Tilalla viljellään 3 ha lohkolla vuororiveissä
porkkanaa, sipulia ja palsternakkaa, jokais-
ta yhtä paljon. Yhden kasvin osuus: 33 %
(ylittää 25 % rajan). Tilalle lasketaan kas-
vien aloiksi 3ha / 3 kasvia = 1 ha; porkka-

28http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/kaavio-2.-viljelyn-
monipuolistaminen-C-alueella.pdf
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naa 1 ha, sipulia 1 ha ja palsternakkaa 1 ha.
Lohko jaetaan kolmeksi 1 ha kasvulohkoksi.

Lisätietoa viljelykasveista ja niiden il-
moittamisesta

Viherryttämistuen viljelykasvien luettelossa
on joitakin ryhmiä, kuten Muut viljat, Muut
valkuaiskasvit, Muut rehukasvit, Siemen-
mausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinap-
pi), Koristekasvit, alle 5 v. ja Leikkovihreä
ja leikkohavu, alle 5 v. kasveista, joissa ei
ole erikseen nimettyä kasvia. Näillä ryhmil-
lä voit ilmoittaa vain sellaisia kasveja, joille
ei löydy omaa nimikettä kasviluettelosta. Jo-
kainen ryhmä lasketaan maatilallesi vain yh-
deksi kasviksi. Jos ilmoitat näitä aloja, kirjoi-
ta tukihakemuksen lisätietoihin, mitä kasveja
näillä aloilla tosiasiallisesti viljelet, niin voim-
me täydentää kasviluetteloa ensi vuonna.

Huomaa että joitakin tukihakemuksella il-
moitettavia kasveja tai käyttömuotoja ei las-
keta kasviksi. Näitä ovat kasvikoodit Muut vi-
hannekset, Kasvimaa, Kasvihuoneala, Erityis-
tukisopimusala, pelto, Ympäristösopimusala,
pelto ja Maisemapiirre. Ilmoita näissä vaan
sellaisia aloja, joille et löydä muuta sopivaa
nimikettä kasviluettelosta. Jos ilmoitat näi-
tä aloja, kirjoita tukihakemuksen lisätietoi-
hin, mitä kasveja näillä aloilla tosiasiallisesti
viljelet, niin voimme täydentää kasviluetteloa
ensi vuonna. Katso näiden nimikkeiden tar-
kempia ohjeita Hakuoppaan kasviluettelosta
(Liite B).

9.3 Pysyvän nurmen säilyttäminen

Pysyvän nurmen säilyttämisen tavoitteena on
ympäristön huomioiminen viljelyssä, erityises-
ti hiilen talteenoton varmistaminen. Pysy-
vän nurmen säilyttämistä tarkastellaan ko-
ko maan tasolla. Pysyvän nurmen osuus ko-
ko maatalousmaasta ei saa vähentyä enem-

pää kuin viisi prosenttia vuonna 2015 vahvis-
tettavasta viiteosuudesta. Jos näin käy, on
otettava käyttöön ns. ennallistamismenette-
ly. Natura-alueiden pysyvät nurmet on joka
tapauksessa säilytettävä.

Pysyvän nurmen säilyttämisen näkökulmas-
ta nurmilohkot jaetaan viljelykierrossa oleviin
nurmiin ja pysyviin nurmiin. Pysyvän nurmen
merkintä on vuosikohtainen riippuen lohkol-
la kunakin vuonna viljeltävästä kasvista. Py-
syvän nurmen merkintä ei tarkoita sitä, et-
tä kyseisellä lohkolla olisi välttämättä viljeltä-
vä aina jatkossakin nurmea. Voit viljelysuun-
nitelmasi mukaan vaihtaa pysyvän nurmen
käyttöä ja viljellä lohkolla muitakin viljelykas-
veja. Ainoastaan jos ennallistamismenettely
jouduttaisiin ottamaan Suomessa käyttöön,
sinulle voisi tulla velvoitteita palauttaa py-
syväksi nurmeksi kokonaan tai osa muuhun
käyttöön otettuja pysyvän nurmen aloja tai
ilmoittaa joitain muita aloja pysyväksi nur-
meksi. Lisäksi tulisi rajoitteita muuttaa pysy-
vällä nurmella olevia aloja muuhun käyttöön.

Pysyvät nurmet

Pysyvät nurmet ovat lohkoja, jotka ovat ol-
leet nurmella yli viisi vuotta, eivätkä ole si-
nä aikana kuuluneet tilan viljelykiertoon. 1-5
vuotta nurmella olleet lohkot katsotaan vil-
jelykierrossa oleviksi nurmiksi. Viljelykierros-
sa oleva nurmilohko muuttuu pysyväksi nur-
meksi kuudentena vuonna, kun ilmoitat sen
edelleen jollakin heinä- tai nurmirehukasvilla.
Lohkon nurmen uusiminen niin, että se esi-
merkiksi välillä kynnetään ja kylvetään uudel-
le nurmikasvustolle, ei katkaise nurmivuosien
laskentaa.

Voit tarkistaa Vipu-palvelusta tai esitäyttö-
tiedoista, kuinka monta vuotta lohko on ollut
yhtäjaksoisesti nurmella. Vuonna 2015 pysy-
viksi nurmeksi muuttuvat sellaiset perusloh-
kot, jotka ovat olleet nurmella viisi vuotta
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peräkkäin (vuodet 2010–2014) tai sellaiset
vuonna 2014 pysyvänä laitumena ilmoitetut
peruslohkot, jotka ilmoitetaan vuonna 2015
nurmena. Pysyvän nurmen lohkot saavat au-
tomaattisesti maatalousmaan ominaisuudek-
si pysyvä nurmi ko. vuodeksi. Jos ilmoitat loh-
kon seuraavana vuonna muuksi kuin nurmek-
si, pysyvän nurmen ominaisuus poistuu loh-
kolta automaattisesti.

Vuodesta 2015 lähtien pysyviä nurmia seu-
rataan kasvulohkotasolla. Esimerkiksi jos 5
edellistä vuotta nurmella olleelle peruslohkol-
le ilmoitetaan kaksi kasvulohkoa, joista toi-
nen on nurmea ja toinen kauraa, nurmelle il-
moitettu kasvulohko muuttuu pysyväksi nur-
meksi, mut-ta kauralle ilmoitettu kasvulohko
ei muutu. Katso lisää esimerkkejä taulukosta
2, milloin lohko voi muuttua pysyväksi nur-
meksi.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona29

* Lataa taulukko pdf-tiedostona30

Natura-nurmet

Natura-alueella sijaitsevat pysyvät nurmet ni-
metään 2015 alkaen herkiksi pysyviksi nur-
miksi (jatkossa Natura-nurmi). Natura-nur-
mia ei saa kyntää tai siirtää muuhun käyt-
tötarkoitukseen. Voit uusia Natura-nurmen
kasvuston vain erityisestä syystä, jos uudis-
tamiseen ei liity kyntämistä. Ilmoita uudista-
misesta ja sen toteutustavasta kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti en-
nen uudistamisen aloittamista.

Natura-alueella sijaitsevat pysyvät nurmet ni-
metään peruslohkotasolla. Jos pysyvän nur-
men peruslohkolla on vähänkin Natura-alaa,
se katsotaan Natura-nurmeksi. Voit kuitenkin
halutessasi jakaa kyseisen peruslohkon ensim-
mäisenä viherryttämistuen hakuvuonna, jos
haluat erottaa Natura-alueella sijaitsevan py-
syvän nurmen muusta pysyvästä nurmesta
omaksi peruslohkokseen. Huomaa, että alle
0,05 hehtaarin lohkoille ei makseta tukea.

Pysyvän nurmen osuus maatalousmaas-
ta lasketaan vuosittain

Pysyvien nurmien alaa seurataan koko maan
29http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-2.-milloin-

kasvulohko-muuttuu-pysyvaksi-nurmeksi.pdf
30http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-3-heina-ja-

nurmirehukasvit.pdf
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tasolla. Pysyvän nurmen osuus maatalous-
maasta lasketaan vuosittain 31.10. tuenha-
kijoiden ilmoittamien alojen perusteella. Jos
havaitaan, että pysyvän nurmen osuus on vä-
hentynyt kansallisella tasolla yli 5 % vuonna
2015 laskettavaan vertailualaan nähden, ote-
taan käyttöön ns. ennallistamismenettely.

Pysyvän nurmen ennallistamismenettely

Jos pysyvä nurmen osuus suhteessa maata-
lousmaahan vähenee kansallisella tasolla yli
5 %, otetaan käyttöön pysyvän nurmen en-
nallistamismenettely. Pysyvän nurmen ennal-
listaminen tarkoittaa sitä, että saatat joutua
muuttamaan viideksi vuodeksi nurmelle osan
muuhun käyttöön otetusta alasta tai vas-
taavan määrän muuta alaa tai ilmoittamaan
jo olemassa olevaa nurmea viideksi vuodek-
si nurmelle. Palauttamasi alat nimetään py-
syviksi nurmiksi palauttamispäivästä lähtien.
Lisäksi asetetaan sääntöjä, ettei pysyvää nur-
mea siirretä enempää muuhun käyttöön. Py-
syvän nurmen ennallistamisvelvoite kohdis-
tuisi niihin viljelijöihin, joilla on ollut hal-
linnassaan edeltävän kahden vuoden aikana
pysyvästä laitumesta tai pysyvästä nurmesta
muuhun käyttöön otettua alaa.

Tuenhakijoille ilmoitetaan tilakohtainen py-
syvän nurmen palauttamisvelvoite ja sään-
nöt viimeistään 31.12. sinä vuonna, kun pysy-
vän nurmen osuus suhteessa maatalousmaa-
han vähenee yli 5 %. Pysyvä nurmi on pa-
lautettava tai muuta alaa ilmoitettava py-
syväksi nurmeksi seuraavan vuoden 30. 6.
mennessä. Palautetut ja uudet perustetut py-
syvät nurmet katsotaan pysyviksi nurmiksi
palauttamis- tai perustamispäivänä. Alalla on
kasvatettava nurmea viisi seuraavaa vuotta
palauttamispäivästä lähtien. Jos alalla kasvoi
jo ennestään nurmea, se on säilytettävä vä-
hintään niin monta vuotta, että viisi vuotta
tulee täyteen.

Natura-nurmien ennallistamismenettely

Natura-nurmien alaa ei saa ottaa muu-
hun käyttöön. Jos kuitenkin olet muuttanut
muuksi tai kyntänyt Natura-nurmea, sinulle
aiheutuu tukivähennyksiä ja sinut velvoite-
taan palauttamaan Natura-nurmi viimeistään
30.6. mennessä seuraavana vuonna. Ala kat-
sotaan Natura-nurmeksi siitä päivästä läh-
tien, jolloin se on palautettu nurmeksi.

9.4 Ekologinen ala (EFA)

Ekologisen alan tavoitteena on luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttäminen ja parantami-
nen. Ekologisen alan velvoite koskee Uuden-
maan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan
maakunnissa sijaitsevia tiloja. Muu Suomi va-
pautuu ekologisesta alasta metsäisyyden pe-
rusteella.

Jos maatilallasi on yli 15 ha peltoalaa, ilmoita
vähintään viisi prosenttia maatilasi peltoalas-
ta ekologiseksi alaksi (Efa-ala).

Ekologisen alan velvoite lasketaan maatilan
koko peltoalasta, vaikka osa tilasi peltoalas-
ta sijaitsisi metsäisyyden perusteella vapaute-
tulla alueella. Efa -velvoitteen peltoalaan las-
ketaan mukaan myös maatilasi täydentävien
ehtojen mukaiset suojellut maisemapiirteet ja
lyhytkiertoisen energiapuun alat. Voit ilmoit-
taa ekologista alaa koko maatilan alueella,
myös tilan sellaisella lohkolla, joka sijaitsee
metsäisyyden perusteella ekologisen alan vaa-
timuksesta vapautetulla alueella.

Jos maatilasi sijaitsee metsäisyyden perus-
teella vapautetulla alueella, et voi ilmoittaa
ekologista alaa. Jos muutat maatilasi sijaintia
keinotekoisesti siten, että maatilasi vapautuu
ekologisesta alasta, se voidaan tulkita tukieh-
tojen kiertämiseksi.

Ekologisen alan vaatimus ei koske maa-
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tilaasi, jos

• yli 75 prosenttia peltoalasta on nurmel-
la, kesannolla, palkokasvien viljelyssä,
tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä,
edellyttäen että näiden käyttötapojen
ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään
30 hehtaaria. Palkokasveja ovat her-
neet, pavut, lupiinit (ei Alaskan eikä
komealupiinia), virnat, soijapavut, me-
sikät, mailaset ja apilat.

• yli 75 prosenttia tukikelpoisesta maata-
lousmaasta on pysyvää nurmea tai nur-
mea, tai näiden käyttötapojen yhdistel-
mänä, edellyttäen että näiden käyttö-
tapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on
enintään 30 hehtaaria.

Kun tarkistetaan vapautuuko tila ekologisen
alan vaatimuksesta, nurmipoikkeukset ote-
taan huomioon ennen peltoalatarkistusta.

* Lataa kaavio pdf-tiedostona31

Ekologisen alan ilmoittaminen

Voit ilmoittaa ekologisena alana kesantoa, ty-
pensitojakasveja, täydentävien ehtojen mu-
kaisia suojeltuja maisemapiirteitä ja lyhyt-
kiertoisen energiapuun aloja. Merkitse tuki-
hakemuksella ne kasvulohkot, jotka ilmoitat
ekologisena alana. Saat ilmoittaa kunkin alan
ekologiseksi alaksi vain yhteen kertaan vuo-
sittain. Esimerkiksi efa-kesannolla sijaitsevaa
täydentävien ehtojen mukaista maisemapiir-
rettä ei voi ilmoittaa, koska se sisältyy jo loh-
kon alaan.

Ekologinen alan täyttyminen lasketaan kerto-
malla kasvulohkon pinta-ala ekologisen alan
painokertoimella. Painokertoimet ovat:

* Lataa taulukko pdf-tiedostona32

Ainoastaan ne lohkot, jotka olet ilmoittanut
ekologisena alana otetaan huomioon, vaik-
ka maatilalla olisi muitakin ekologiseksi alak-
si kelpaavia aloja. Jos todetaan, että maa-
tilasi ekologinen ala ei riitä, et voi tukihaun
päättymisen jälkeen osoittaa muita ekologi-
sia aloja korvaamaan puuttuvaa alaa. Ilmoita
sen vuoksi ekologista alaa riittävästi paino-
kertoimet huomioiden.

Täydentävien ehtojen säännöissä oleva hy-
vän viljelytavan vaatimus koskee myös kaik-
kia ekologisia aloja.

Kesantoalat (efa-kesanto)

Efa-kesannon on oltava peltoalaa. Jos ilmoi-
tat vuonna 2015 yli 5-vuotiaan viherkesannon

31http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/kaavio-3.-ekologisen-alan-
ehdot.pdf

32http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/ekologinen-ala-taulukko.pdf
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ekologisena alana, se säilyy peltoalana, eikä
sille määritetä pysyvän nurmen ominaisuut-
ta. Mikäli ilmoitat viherkesantoa ekologiseksi
alaksi selvästi yli tarpeen, se voidaan tulki-
ta pysyvän nurmen sääntöjen kiertämiseksi.
Ekologiseen alaan ei hyväksytä luonnonhoi-
topeltonurmia, joista maksetaan ympäristö-
korvausta.

Säilytä ekologiseksi alaksi ilmoitettava kesan-
to 1.1.–15.8. välisen ajan. Tuona aikana sillä
ei saa olla maataloustuotantoa eli siltä ei saa
korjata satoa eikä sitä voi laiduntaa. Voit lai-
duntaa tai korjata sadon efa-kesannolta 15.8.
jälkeen. Jos kylvät efa-kesannolle nurmikas-
veja tai syyskylvöisiä kasveja, voit päättää
ja muokata efa-kesannon aikaisintaan 15.8.
Voit tällöin kuitenkin päättää kesannon ke-
miallisesti aikaisintaan 15.7.

Voit ilmoittaa efa-kesannoksi viherkesantoa,
sänkikesantoa tai poikkeustapauksissa avo-
kesantoa. Myös efa-kesantoa koskevat täy-
dentävien ehtojen mukaiset hoidetun viljele-
mättömän pellon hoitovaatimukset, voit tar-
kistaa ne Täydentävien ehtojen oppaasta.
Opas on osoitteessa mavi.fi 33→ Oppaat ja
ohjeet → Täydentävien ehtojen opas.

Typensitojakasvit

Typpeä sitoviksi kasveiksi hyväksytään ti-
lan peltoalalla olevat herneet, pavut, lupiinit
(ei Alaskan eikä komealupiini), virnat, soi-
japavut, mesikät, mailaset, apilat sekä näi-
den kasvien seokset, ts. kylvettävässä sie-
menseoksessa ei saa olla muiden kuin edel-
lä mainittujen kasvien siemeniä. Voit vil-
jellä ekologisen alan vaatimusta täyttävää
typensitojakasvia maatilasi kaikilla peltoloh-
koilla. Typensitojakasvin on oltava peltoloh-
kolla 30.6.–31.8. välisen ajan. Jos korjaat ty-
pensitojakasvin ennen edellä mainitun ajan-
jakson päättymistä, voit muokata peltoloh-

kon vasta 1.9. alkaen. Voit päättää kasvus-
ton tai sen sängen kemiallisesti aikaisintaan
1.9. On kuitenkin suositeltavaa muokata ty-
pensitojakasvusto joko myöhään syksyllä tai
vasta seuraavana keväänä. Jos kylvät alalle
syyskylvöisiä kasveja, voit päättää typensito-
jakasvuston tai sen sängen kemiallisesti se-
kä muokata lohkon ja kylvää edellisestä päi-
vämäärästä poiketen aikaisintaan 15. 7. Ty-
pensitojakasvien kasvusto voi olla yksivuoti-
nen tai monivuotinen. Kasvuston saa korjata,
mutta korjuu ei ole pakollista.

Lyhytkiertoisen energiapuun alat

Lyhytkiertoisen energiapuun aloiksi hyväk-
sytään maatalousmaalle perustetut haavan
ja pajun alat. Hybridihaapa ja poppeli ei-
vät ole alkuperäislajeja, eikä niitä sen vuok-
si voida hyväksyä efa -alaksi. Energiapuiden
alaa ei saa lannoittaa kivennäislannoitteil-
la. Voit käyttää kasvinsuojeluaineista aino-
astaan rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu-
ja kasvinsuojeluaineita kasvuston perustamis-
vuonna ja kasvuston lopettamisvuonna aikai-
sintaan 1.9.

Täydentävien ehtojen mukaiset maise-
mapiirteet

Täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiir-
teet ovat suojeltuja puita, puuryhmiä ja luon-
nonmuistomerkkejä, joita on Suomessa mel-
ko vähän. Ne voivat sijaita myös peltoalan
välittämässä läheisyydessä. Maisemapiirteet
voivat olla enintään 0,20 hehtaarin kokoisia.
Ilmoita hallinnassasi oleva maisemapiirre piir-
tämällä se kasvulohkoksi ja valitsemalla sille
kasviksi maisemapiirre. Merkitse kasvulohko
efa-alaksi. Maisemapiirteiden painokerroin on
1. Et voi valita samaa alaa kahdeksi eri efa-
alaksi. Esimerkiksi efa-kesannolla olevaa mai-
semapiirrettä ei voi ilmoittaa efa-alaksi, kos-
ka sen ala sisältyy kesantoalaan.

33http://www.mavi.fi
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9.5 Viherryttämistuen viljelykasvien
luettelo

Viljelyn monipuolistamisessa viljelykasvilla
tarkoitetaan:

• minkä tahansa viljelykasvien nimistös-
sä mainitun suvun viljelyä, tai

• minkä tahansa ristikukkaiskasveihin,
kurkkukasveihin ja koisokasveihin kuu-
luvan lajin viljelyä

• kesantomaata, tai
• heinäkasveja ja muita nurmirehukasve-

ja (=nurmet)

Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasve-
ja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kysees-
sä ovatkin samansukuiset kasvit.

* Lataa taulukko 4. pdf-tiedostona34

34http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-4.-kasvit-ja-
seoskasvustot.pdf
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10. Nuoren viljelijän tuki (EU)

Nuoren viljelijän tuki on uusi EU:n kokonaan
rahoittama, tuotannosta irrotettu suora tu-
ki. Tuen tarkoituksena on helpottaa maa-
taloustuotannon aloittamista ja maatalou-
den rakennekehitystä. Tukea maksetaan ko-
ko maassa. Tuki maksetaan aktiiviviljelijöille,
jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen.

10.1. Tukiehdot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on
aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen
pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräys-
valta.

Voit saada tukea, jos olet ensimmäisen pe-
rustukihakemuksen jättämisvuonna korkein-
taan 40-vuotias. Tänä vuonna ensimmäisen
perustukihakemuksen jättävät hakijat täyttä-
vät ikävaatimuksen, jos hakija on syntynyt
vuonna 1975 tai sen jälkeen. Hakijan ikäraja
tarkastellaan vain kerran, joten voit olla yli
40-vuotias seuraavina tuenhakuvuosina.

Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta.
Viiden vuoden tukikelpoista jaksoa lyhentää
niiden vuosien lukumäärä, jotka ovat kulu-
neet tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen
nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen
jättämisen välillä, vaikka tukea ei ole mak-
settu ko. vuosina.

Jos olet aloittanut tilanpidon ennen
vuotta 2015, aloitusvuotta ei kuitenkaan
vielä lasketa viiden vuoden tukikelpoiseen
jaksoon. Ensimmäinen tukikelpoista jaksoa
lyhentävä vuosi on aloitusvuotta seuraava
vuosi. Siten nuoren viljelijän tukea maksetaan
aikaisintaan 1.1.2010 aloittaneille viljelijöille.

Esimerkki 1.
Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena
yrittäjänä 1.1.2010. Hän on oikeutettu nuo-
ren viljelijän tukeen vuonna 2015, jonka jäl-
keen tukea ei enää makseta. Viiden vuoden
tukikelpoisesta jaksosta vähennetään neljä
tukikelpoista vuotta; vuodet 2011-2014. Ikä-
ehto tarkastellaan vuodelta 2015, koska hän
jättää ensimmäisen perustukihakemuksensa
vuonna 2015.

Esimerkki 2.
Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena
yrittäjänä 1.4.2013. Hän on oikeutettu nuo-
ren viljelijän tukeen vuosina 2015–2018. Vii-
den vuoden tukikelpoisesta jaksosta vähenne-
tään yksi tukikelpoinen vuosi; 2014. Ikäehto
tarkastellaan vuodelta 2015, koska hän jättää
ensimmäisen perustukihakemuksensa vuonna
2015.

Jos aloitat tilanpidon vuonna 2015 tai
sitä seuraavina vuosina, aloitusvuosi las-
ketaan viiden vuoden tukikelpoiseen jaksoon,
jos haet nuoren viljelijän tukea aloitusvuonna.
Aloitusvuotta seuraava vuosi lasketaan aina
mukaan viiden vuoden tukikelpoiseen ajan-
jaksoon riippumatta siitä haetko nuoren vil-
jelijän tukea ko. vuonna.

Esimerkki 3.
Viljelijä aloittaa tilanpidon sen pääasiallise-
na yrittäjänä 1.3.2015 ja hakee myös nuoren
viljelijän tukea. Hakija on oikeutettu nuoren
viljelijän tukeen vuosina 2015–2019. Ikäehto
tarkastellaan vuodelta 2015, koska hän jättää
ensimmäisen perustukihakemuksensa vuonna
2015.

Esimerkki 4.
Viljelijä aloittaa tilanpidon sen pääasiallisena
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yrittäjänä 1.8.2015. Perustukihakemus siirre-
tään hänen nimiinsä kokotilan hallinnan siir-
ron yhteydessä ja perustuki maksetaan hä-
nelle vuonna 2015. Hän hakee nuoren viljeli-
jän tukea ensimmäistä kertaa vuonna 2016.
Hakija on oikeutettu nuoren viljelijän tu-
keen vuosina 2016–2020. Ikäehto tarkastel-
laan vuodelta 2015, koska hän jättää en-
simmäisen perustukihakemuksensa jo vuonna
2015.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona 35

Nuoren viljelijän tuen hakemusta ei voi siirtää
kokotilan hallinnan siirron yhteydessä haku-
ajan jälkeen mikäli luopuja ei ole oikeutettu
tukeen.

10.2. Tuen hakeminen

Tuen hakeminen tapahtuu päätukihaun yh-
teydessä. Hae tukihakemuksella nuoren vil-
jelijän tukea ja ilmoita tukea koskevat lisä-
tiedot. Kerro lisätiedoissa tilanpidon aloit-
tamisvuosi pääasiallisena yrittäjänä sekä tu-
keen liittyvät henkilöt. Toimita tarvittavat
liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle. Liitteitä ei voi jättää sähköisen tuki-
haun yhteydessä, joten toimita liitteet kun-
taan muulla tavalla.

Nuoren viljelijän tuki maksetaan aktivoitujen
tukioikeuksien perusteella. Tukihakemuksel-
la on siten haettava myös perustukea, jotta
nuoren viljelijän tuki voidaan myöntää.

Alla on kuvattu hakijatyypeittäin tarkemmin,
miten tilanpidon aloittamisvuosi, pääasialli-
nen yrittäjyys ja määräysvalta määräytyvät
nuoren viljelijän tuessa erilaisilla maatiloilla
sekä kerrotaan tukeen liittyvien henkilöiden
ilmoittamismenettelyt ja tarvittavien liittei-
den määräytyminen. Ehtojen on täytyttävä
hakuvuonna 12.5.–31.12., jotta tuki voidaan
myöntää.

Luonnollinen henkilö yksin

Maatilan omistus ja hallinta tai vuokratun
maatilan hallinta on yhdellä luonnollisella
henkilöllä.

Omistat maatilasi yksin ja se on hallinnassa-
si tai olet vuokrannut hallitsemasi maatilan
toiminnan. Tällöin sinun katsotaan toimivan
maatilan pääasiallisena yrittäjänä yksin luon-
nollisena henkilönä.

Ilmoita nuoren viljelijän hakemuksen lisätie-
doissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena
yrittäjänä sekä nimesi tukeen liittyvissä hen-
kilöissä. Jätä hakemuksen liitteenä luovutus-
kirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa ti-
lanpidon aloitusvuoden ja maatilan omistuk-
sen. Jos maatilasi on vuokrattu, jätä liitteenä
maatilan kirjallinen vuokrasopimus. Jos em.
liitteet on toimitettu kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle aikaisemmin esim. suku-
polvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tar-
vitse uudelleen palauttaa mikäli omistus- tai
hallintasuhteissa ei ole tapahtunut muutok-
sia.

Aviopuolisot ja aviopuolisoiksi rinnastet-
tavat

Molempien puolisoiden on täytettävä nuoren
viljelijän tuen ehdot, jos molemmat puolisot
ovat omistajana ja haltijana maatilalla tai
vuokratun maatilan hallinta on molemmilla

35http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Taulukko-1.-Tukikelkoisten-
vuosien-maaraytyminen-tilanpidon-aloitusvuoden-mukaan.pdf
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aviopuolisoilla

Puolisot omistavat ja hallitsevat maatilan
yhdessä tai ovat vuokranneet hallitseman-
sa maatilan toiminnan. Tällöin molempien
puolisoiden katsotaan toimivan pääasiallisina
yrittäjinä. Molempien on täytettävä ikävaa-
timus ja tilanpito on voitu aloittaa aikaisin-
taan 1.1.2010. Katso aviopuolisoiksi rinnas-
tettavat puolisot kohdasta 3.1.

Ilmoita nuoren viljelijän hakemuksen lisätie-
doissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena
yrittäjänä. Mikä olette aloittaneet tilanpi-
don pääasiallisina yrittäjinä eri ajankohtina,
ilmoita se vuosi, jolloin puolisoista ensim-
mäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrit-
täjänä. Ilmoita puolisoiden nimet tukeen liit-
tyvissä henkilöissä. Jätä hakemuksen liittee-
nä luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), jo-
ka osoittaa tilanpidon aloitushetken ja maa-
tilan omistuksen. Jos maatilasi toiminta on
vuokrattu, jätä liitteenä maatilan kirjallinen
vuokrasopimus. Jos em. liitteet on toimitettu
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ai-
kaisemmin esim. sukupolvenvaihdoksen yh-
teydessä, ei liitteitä tarvitse uudelleen palaut-
taa mikäli omistus- tai hallintasuhteissa ei ole
tapahtunut muutoksia.

Maatalousyhtymät

Kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä
nuoren viljelijän tuen ehdot

Maatila on yhtymän osakkaiden hallinnas-
sa. Yhtymän osakkaiden katsotaan toimi-
van pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki yhty-
män osalliset täyttävät nuoren viljelijän tuen
ehdot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä
ikävaatimus. Kukaan osakkaista ole saanut
aloittaa tilapitoa pääasiallisena yrittäjänä en-
nen 1.1.2010.

Ilmoita maatalousyhtymä tuen hakijaksi. Il-
moita nuoren viljelijän hakemuksen lisätie-

doissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena
yrittäjänä. Jos yhtymän osakkaat ovat aloit-
taneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri
aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista
ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena
yrittäjänä. Ilmoita yhtymän osakkaat tukeen
liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä luovutuskirja
(kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilan-
pidon aloitushetken ja maatilan omistuksen.
Jos maatila on vuokrattu, jätä liitteenä maa-
tilan kirjallinen vuokrasopimus. Jätä liittee-
nä myös ajantasainen yhtymäselvitys. Liit-
teistä on selvittävä ajantasaisesti yhtymän
osalliset. Mikäli em. liitteitä on toimitettu
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ai-
kaisemmin esim. sukupolvenvaihdoksen yh-
teydessä, ei niitä tarvitse uudelleen palauttaa
mikäli ne ovat ajan tasalla.

Jakamaton kuolinpesä

Kaikkein kuolinpesän osakkaiden on täytet-
tävä nuoren viljelijän tuen ehdot

Maatila on kuolinpesän hallinnassa. Kuolin-
pesän osakkaiden katsotaan toimivan pää-
asiallisina yrittäjinä, kun kaikki kuolinpesän
osakkaat täyttävät nuoren viljelijän tuen eh-
dot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä ikä-
vaatimus. Kukaan osakkaista ei ole saanut
aloittaa tilapitoa pääasiallisena yrittäjänä en-
nen 1.1.2010.

Ilmoita kuolinpesä tuenhakijaksi. Ilmoita
nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa ti-
lanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjä-
nä. Mikä kuolinpesän osakkaat ovat aloit-
taneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri
aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista
ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena
yrittäjänä. Ilmoita kuolinpesän osakkaat tu-
keen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä perukirja tai muu
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ajantasainen selvitys kuolinpesän osakkaista.
Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kuolin-
pesän osakkaat.

Osakeyhtiö

Nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävillä viljeli-
jöillä on oltava hallinnassa yli 50 % osakeyh-
tiön osakkeista ja heidän omistamansa osak-
keiden on tuotettava yli 50 % yhtiön osak-
keiden äänimäärästä.

Em. ehdon täyttyessä osakkaiden katsotaan
toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Kaikkien
ehdon täyttävien osakkaiden on täytettävä
ikävaatimus eikä kukaan heistä ole saanut
aloittaa tilanpitoa pääasiallisena yrittäjänä
ennen 1.1.2010.

Ilmoita osakeyhtiö tuenhakijaksi. Ilmoita
nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa ti-
lanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjä-
nä. Tämä on vuosi, jolloin ehdot täyttävis-
tä osakkaista ensimmäinen on aloittanut toi-
minnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita eh-
don täyttävät osakkaat tukeen liittyvissä hen-
kilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä luovutuskirja
(kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös
kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja osakaslu-
ettelo. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti
osakeyhtiön osakkaiden nimet, syntymäajat,
osakkeiden määrä ja niiden äänivalta.

Osuuskunta

Enemmistön (yli puolet) osuuskunnan jäse-
nistä on täytettävä nuoren viljelijän tuen eh-
dot

Em. ehdon täyttyessä osuuskunnan jäsenten
katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä.
Kaikkien ehdon täyttävien jäsenten on täy-
tettävä ikävaatimus eikä kukaan heistä ole
saanut aloittaa tilanpitoa pääasiallisena yrit-
täjänä ennen 1.1.2010.

Ilmoita osuuskunta tuenhakijaksi. Ilmoita
nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa ti-
lanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjä-
nä. Tämä on vuosi, jolloin ehdot täyttävistä
jäsenistä ensimmäinen on aloittanut toimin-
nan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon
täyttävät jäsenet tukeen liittyvissä henkilöis-
sä.

Jätä hakemuksen liitteenä luovutuskirja
(kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös
jäsen- ja omistajaluettelo. Liitteistä on selvit-
tävä ajantasaisesti osuuskunnan jäsenten ni-
met ja syntymäajat.

Kommandiittiyhtiö

Nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävät vilje-
lijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä ja heitä
on enemmistö (yli puolet) yhtiön vastuuna-
laisista yhtiömiehistä

Em. ehdon täyttyessä yhtiömiesten katso-
taan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Kaik-
kein ehdon täyttävien yhtiömiesten on täy-
tettävä ikävaatimus eikä kukaan heistä ole
saanut aloittaa tilanpitoa pääasiallisena yrit-
täjänä ennen 1.1.2010.

Ilmoita kommandiittiyhtiö tuenhakijaksi. Il-
moita nuoren viljelijän hakemuksen lisätie-
doissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena
yrittäjänä. Tämä on vuosi, jolloin ehdot täyt-
tävistä yhtiömiehistä ensimmäinen on aloit-
tanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Il-
moita ehdon täyttävät yhtiömiehet tukeen
liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä luovutuskirja
(kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös
kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteis-
tä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhti-
ömiesten nimet ja syntymäajat sekä yhtiön
vastuunalaiset yhtiömiehet.

Avoin yhtiö
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Kaikkien yhtiömiesten on täytettävä nuoren
viljelijän tuen ehdot

Avoimen yhtiön yhtiömiehet toimivat pääasi-
allisina yrittäjinä, kun kaikki osakkaat täyt-
tävät nuoren viljelijän tuen ehdot. Heidän on
kaikkien täytettävä ikävaatimus eikä kukaan
heistä ole saanut aloittaa tilanpitoa pääasial-
lisena yrittäjänä ennen 1.1.2010.

Ilmoita avoin yhtiö tuenhakijaksi. Ilmoita
nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa ti-
lanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjä-
nä. Tämä on vuosi, jolloin yhtiömiehistä en-
simmäinen on aloittanut toiminnan pääasial-
lisena yrittäjänä. Ilmoita kaikki yhtiömiehet
tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä luovutuskirja
(kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös
kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteis-
tä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiö-
miesten nimet ja syntymäajat.

10.3. Tuen määrä ja maksaminen

Tukea maksetaan perustuessa aktivoitujen
tukioikeuksien perusteella korkeintaan 90 tu-
kioikeushehtaarille. Tuen määrä on n. 50 eu-
roa/ha. Lopullinen tukitaso voi olla tätä suu-
rempi tai pienempi.

Nuoren viljelijän tukea koskee rahoituskuri
(ks. hakuoppaan kohta 19.2 Rahoituskuri).
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11. Ympäristökorvaus: Ympäristösitoumus

Ohjelmakauden 2007–2013 maatalou-
den ympäristötukisitoumusten päätty-
minen

Ohjelmakauden 2007–2013 maatalouden
ympäristötukisitoumuksista suurin osa päät-
tyy normaalisti 30.4.2015 niiden sitoumus-
kauden loppuessa. Edelleen voimassa olevat
ympäristötukisitoumukset päätetään hallin-
nollisesti keväällä 2015, eikä siitä aiheudu
sinulle takaisinperintää. Päättyneen tai pää-
tetyn sitoumuksen tilalle voit hakea uutta
5-vuotista ympäristösitoumusta kevään pää-
tukihaussa viimeistään 12.5.2015. Uusi sitou-
muskausi alkaa silloin 1.5.2015. Ympäristösi-
toumus tehdään vain aktiiviviljelijälle (katso
luku 4. Aktiiviviljelijä).

Ympäristösitoumuksen yleiset vaati-
mukset

Ympäristösitoumus on viisivuotinen. Voit
tehdä sitoumuksen korvauskelpoisista pelto-
lohkoista. Sitoumuksen vähimmäispinta-ala
on viisi hehtaaria ja puutarhakasveja kasvat-
tavalla tilalla yksi hehtaari. Sitoumuksen te-
keminen tarkoittaa, että sitoudut noudatta-
maan ympäristökorvauksen vähimmäisvaati-
musten mukaisia ehtoja lannoitteiden ja kas-
vinsuojeluaineiden käytöstä. Sitoudut toteut-
tamaan ravinteiden tasapainoisen käytön toi-
menpidettä, joka koskee koko tilaa.

Lisäksi voit valita yhden tai useamman loh-
kokohtaisen toimenpiteen, jota voit toteut-
taa sitoumukseen kuuluvilla korvauskelpoisil-
la lohkoilla. Valitsemasi lohkokohtaisen toi-
menpiteen toteutusala voi vaihdella vuosit-

tain toteutettavan toimenpiteen ehtojen mu-
kaisesti. Tämä mahdollistaa toimenpiteen
tarkoituksenmukaisen käytön ottaen huomi-
oon tilan tuotannon vaihtelun ja viljelykier-
ron. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä mak-
setaan vuosittainen korvaus päätukihaun yh-
teydessä ilmoittamallesi alalle.

Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on yh-
den päivän pakollinen ympäristökorvauksen
koulutus, joka sinun tulee suorittaa kahden
ensimmäisen sitoumusvuoden aikana. Kou-
lutuksen voit suorittaa joko osallistumal-
la oman yhteistoiminta-alueesi järjestämään
koulutukseen tai tenttimällä itsenäisesti ver-
kossa. Koulutuksessa saat kattavat tiedot
muuttuneista ympäristösitoumuksen ehdois-
ta ja kaikista Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman ympäristöä hyödyttävis-
tä toimenpiteistä. Verkkotentti on mahdol-
lista suorittaa Vipu -palvelussa olevan linkin
kautta.

Ympäristösitoumuksen perustason vaatimuk-
sena on täydentävien ehtojen vaatimusten
noudattaminen. Täydentävien ehtojen op-
paan löydät verkkoversiona mavi.fi36. Ympä-
ristökorvauksen perustason vaatimuksena on
suorien tukien mukainen maatalousmaan säi-
lyttäminen sellaisessa kunnossa, että se so-
veltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että sitä
pitäisi valmistella muuten kuin tavanomaisilla
maatalouskäytännöillä.

Kohdentamisalueet

Tukialueet AB ja C eivät rajoita ympäristö-
korvauksen toimenpiteiden valintaa tai mak-

36http://www.mavi.fi
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samista. Osa ympäristöhoitonurmien toimen-
piteistä ja peltojen talviaikaisen kasvipeit-
teisyyden toimenpide ns. kohdentamisalueilla
ovat ehdoiltaan vaativampia ja vaikuttavam-
pia. Tästä syystä peltojen talviaikaisesta kas-
vipeitteisyydestä, sekä toimenpiteeseen ym-
päristönhoitonurmet kuuluvista suojavyöhyk-
keistä ja luonnonhoitopeltonurmista makse-
taan korkeampaa tukea niiden kohdentamis-
alueilla.

Suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonur-
mien kohdentamisalue sijaitsee pääosaltaan
maan eteläosissa (tukialue AB sekä ranni-
kon saaret), jossa yksivuotisten kasvien viljely
on vallitsevaa. Rannikon saaret ovat mukana
kohdentamisalueessa rannikkovesien tilan pe-
rusteella.

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyystoimen-
piteen kohdentamisalue noudattaa suurin
piirtein suojavyöhykkeiden ja luonnonhoito-
peltonurmien kohdentamisaluetta Etelä-Suo-
messa, mutta ulottuu rannikolla pohjoisem-
maksi niillä alueilla, joilla valuma-alueiden ve-
sien tila on suurelta osin heikentynyt.

Kohdentamisalueiden kartat löydät internet-
osoitteesta mavi.fi.

Jos osa tilan pelloista on kohdentamisalueel-
la ja osa muulla alueella, kohdentamisalueel-
la oleville pelloille sovelletaan kohdentamisa-
lueen sääntöjä.

Ympäristösitoumuksen sisältö

* Lataa taulukko pdf-tiedostona37

Ympäristösitoumuksen vähimmäis-
vaatimukset

Ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimus-
ten mukaisesti voit käyttää typpeä ja fosfo-
ria hehtaarille vuodessa enintään sitoumus-
ehdoissa määritellyt määrät. Sinun tulee lu-
kea tarkasti sitoumusehdot osoitteesta ma-
vi.fi38 → ympäristökorvaus. Sitoumusehtojen
lisäksi lannoituksessa sinun tulee noudattaa
myös täydentäviin ehtoihin sisältyviä vaati-
muksia mm. lannanlevityksestä ja varastoin-
nista. Täydentävien ehtojen opas löytyy myös
osoitteesta mavi.fi → täydentävät ehdot.

Toteuta sekä typpi- että fosforilannoitus loh-
kokohtaisesti viljeltävän kasvin, maan vilja-
vuuden tai multavuuden ja satotason perus-
teella sitoumusehtojen mukaisesti. Sitoumus-
ehdoista löytyvät taulukot typpi- ja fosfori-
lannoituksen toteuttamiseen eri viljelykasveil-
la.

Voit lisätä lannoitustaulukoissa esitettyjä lan-
noitusmääriä rajoitetusti saavutetun satota-
son perusteella viljojen ja öljykasvien viljelys-

37http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-
ymparistositoumuksen-sisalto.pdf

38http://www.mavi.fi
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sä. Saavutetun satotason määrität jakamal-
la koko maatilalta saadun kyseisen viljelykas-
vin sadon niille lohkoille, joilla kyseistä kas-
via on viljelty, tai osoittamalla muulla tavalla,
että satomäärä on saatu kyseiseltä lohkolta.
Jos lisäät lannoitusta satotason perusteella,
on perusteena olevan satotason oltava sellai-
nen, että se on saatu lohkolta jonain viidestä
aiemmasta satovuodesta.

Tarkista lannoitustasot ja satotasokorjauk-
sessa sallitut lannoitemäärät sitoumusehdois-
ta. Satotasokorjaus on lohkokohtainen. Jos
lohkolta on saatu ehtojen mukainen, sato-
tasokorjaukseen oikeuttava sato jollain kas-
villa, lohkolla on sallittua käyttää satotaso-
korjausta myös toisella kasvilla. Satotasokor-
jausta voit soveltaa portaattomasti. Syyskyl-
vöisillä kasveilla satotasokorjauksen mukaista
lisätyppeä ei saa antaa kylvövuoden syksyllä.
Jos sitoumusehdoissa ei ole annettu fosfori-
lannoitukselle lukuarvoa, satotasokorjausta ei
voi käyttää.

Avokesantoa, sänkikesantoa ja yksivuotista
viherkesantoa ei saa lannoittaa. Jos kuiten-
kin perustat kesannolle 15.7 jälkeen syysvil-
jan- tai muun vastaavan kasvuston tai viljelet
ekologisella alalla satokasvia, voit lannoittaa
lohkoa taulukoiden mukaisesti. Monivuotista
viherkesantoa saat lannoittaa myös perusta-
misen yhteydessä.

Laske typpilannoituksessa käytettyihin ra-
vinnemääriin mukaan sekä epäorgaanisten
että orgaanisten lannoitevalmisteiden ja ko-
tieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä
muiden pelloille levitettävien aineiden ravin-
teet, jos ne on ilmoitettu lannoitevalmisteen
tuoteselosteessa. Ota lannan ja orgaanisten
lannoitevalmisteiden sisältämä liukoinen typ-
pi kokonaan huomioon.

Jos käytät yksivuotisilla puutarhakasveilla ke-
rääjäkasvia, voit lisätä typpilannoitusta 20 ki-

loa hehtaaria kohden. Kerääjäkasvi on tällöin
kylvettävä viimeistään 15.8. Edellä mainit-
tua typpilannoituksen lisäämismahdollisuutta
ei ole kerä- ja ruusukaalilla, palkokasveilla ja
purjolla eikä kerä- ja lehtisalaatilla silloin, kun
kasvatetaan kaksi satoa.

Laske fosforilannoituksessa käytettyihin
ravinnemääriin mukaan sekä epäorgaanisten
että orgaanisten lannoitevalmisteiden ja ko-
tieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä
muiden pelloille levitettävien aineiden ravin-
teet, jos ne on ilmoitettu lannoitevalmisteen
tuoteselosteessa ja ravinteissa levitetään fos-
foria enemmän kuin 1 kg hehtaarille vuodes-
sa. Lannoituksessa huomioidaan lannoittei-
den kokonaisfosfori. Mukaan ei lasketa fosfo-
rin pidättämiseen tarkoitetuissa kemiallisissa
aineissa levitettävää fosforia.

Laske kotieläinten tuottaman lannan ravin-
teet lannoitusmääriin joko maa- ja puutarha-
taloudesta peräisin olevien päästöjen rajoit-
tamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1250/2014) liitteessä 2 olevien taulukkoar-
vojen tai lanta-analyysin tulosten perusteella.
Lannan taulukkoarvot löydät myös sitoumus-
ehdoista ja täydentävien ehtojen oppaasta.
Käytä lannan ravinnelaskennassa lantalajeit-
tain joko taulukkoarvoja tai lanta-analyysin
arvoja. Ota lannan ja perunan solunesteen si-
sältämä kokonaisfosfori huomioon täysimää-
räisesti. Ota turkiseläinten lannan kokonais-
fosforista, lihaluujauhon ja elintarviketeolli-
suuden ruokajätteen kokonaisfosforista sekä
käsitellyn sakokaivolietteen ja puhdistamo-
lietteen kokonaisfosforista huomioon 60 pro-
senttia. Ota tuhkan kokonaisfosforista huo-
mioon 40 prosenttia. Sovella edellä mainittu-
ja kokonaisfosforin laskentasääntöjä orgaani-
siin lannoitevalmisteihin siten, että orgaani-
sen lannoitevalmisteen sisältämä fosfori ote-
taan huomioon siitä lannoitevalmisteen sisäl-
tämästä raaka-aineesta, jota lannoitevalmis-
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teessa on eniten.

Jos sinulta jää sato korjaamatta, tulee lohkol-
le levitetty fosfori kuitenkin huomioida seu-
raavana keväänä täysimääräisesti, kun suun-
nittelet ja toteutat lannoituksen.

Voit käyttää fosforilannoituksessa viiden vuo-
den tasausjaksoa. Aloita fosforintasaus sil-
loin, kun sallittu vuosittainen fosforitaso ylit-
tyy. Voit aloittaa tasausjakson myös fosfori-
määrän alittaessa sallitun vuosittaisen mää-
rän. Kirjaa tasausjakson alkaminen ja päät-
tyminen lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Tee fosforintasaus kasvulohkokohtaisesti. Jos
peruslohkolla olevien kasvulohkojen sijoitte-
lu muuttuu tasauskauden aikana, seuraa fos-
forintasausta peruslohkotasolla. Laske tällöin
vuotuinen peruslohkolle käytetty fosforimää-
rä kertomalla kunkin kasvulohkon kasville
käytetty fosforimäärä hehtaaria kohden ky-
seisen kasvulohkon pinta-alalla ja laskemalla
nämä summat yhteen. Kyseisille kasveille sal-
littu enimmäisfosforimäärä peruslohkolle las-
ketaan vastaavalla tavalla. Käytä fosforita-
sauksen seurannassa sallitun enimmäisfosfo-
rimäärän ja käytetyn fosforimäärän erotusta.
Jos lohko on fosforintasausaikana viljelemät-
tä, lohkolta ei katsota kyseisenä vuonna tai
vuosina kuluvan fosforia lainkaan.

Yli viiden hehtaarin lohkoilla lannoituksen on
perustuttava kahteen tai useampaan maa-
näytteeseen. Voit suunnitella ja toteuttaa
lannoituksen joko maanäytteitä edustavien
lannoituslohkojen mukaisesti tai laskea lan-
noituksen käyttäen sallittujen enimmäismää-
rien keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa.
Fosforilannoitusta et voi laskea keskiarvona
koko lohkolle, jos jonkin maanäytteen fosfo-
rin viljavuusluokka on niin korkea, että fosfo-
rilannoitusta ei voida lainkaan antaa viljeltä-
välle kasville.

Lannoitustaulukoissa on annettu mahdolli-

suus käyttää korkeampia fosforimääriä, kun
käytät fosforilannoituksessa kotieläinten lan-
taa pelkästään. Tätä karjanlantapoikkeusta
voit soveltaa fosforin käytössä viljoilla, öl-
jykasveilla ja palkokasveilla viljavuusluokissa
tyydyttävä ja hyvä sekä yksi- ja monivuoti-
silla rehunurmilla viljavuusluokissa välttävä,
tyydyttävä ja hyvä. Lantapoikkeusta käyttä-
essäsi saat soveltaa fosforin tasausta, mut-
ta et satotasokorjauksia. Lantapoikkeusta et
saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöä.

Siirtymäsäännökset lannoituksessa: To-
teuta kasvukauden 2015 lannoitus uuden ym-
päristösitoumuksen vaatimusten ja lannoitus-
taulukoiden mukaisesti. Kuitenkin, syksyllä
2014 levitetyn lannan ja osalta typestä huo-
mioidaan 75 % ja kokonaisfosforista 85 %
vuoden 2015 lannoituksessa. Vuonna 2015
syksyllä levitettävät ravinnemäärät huomioi-
daan täysimääräisesti.

Jos fosforintasaus on kesken ohjelmakauden
vaihtuessa, on siirtyvät fosforilannoituksen
ylitykset otettava lannoituksessa huomioon.
Myös fosforilannoituksen alitukset voidaan
ottaa huomioon viljelijän niin halutessa. Jos
lohkollasi on fosforintasaus kesken, voit aloit-
taa lohkolla uuden fosforintasauksen vasta
edellisen fosforintasauksen loputtua.

Sinun tulee käyttää ja varastoida kasvinsuo-
jeluaineita myyntipäällystekstissä annettu-
jen ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Myynti-
päällysmerkinnät sisältävät valmistekohtaiset
levittämistä koskevat rajoitukset. Lisäksi si-
nun tulee noudattaa integroidun torjunnan
yleisiä periaatteita, joiden mukaan kasvinsuo-
jelutoimien tulee olla taloudellisesti ja ympä-
ristön kannalta kannatettavia siten, että vä-
hennetään ihmisten terveydelle ja ympäristöl-
le aiheutuvia riskejä.

Merkitse lohkokirjanpitoon kasvinsuojeluai-
neiden nimet, käytön ajankohta, kohdeala,
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käytön kohteena oleva viljelykasvi, käyttö-
määrät, havaitut taudit ja tuholaiset ja käy-
tön syyt. Saat levittää kasvinsuojeluaineita,
jos olet suorittanut kasvinsuojeluaineista an-
netun lain mukaisen tutkinnon, sinulla on oi-
keus kyseisen tutkinnon järjestämiseen tai jos
sinulla on edelleen voimassa ohjelmakauden
2007– 2013 mukainen koulutus. Tutkinto on
voimassa viisi vuotta.

Integroidun torjunnan yleisperiaatteet:

1. Kasvintuhoojien ennakoivat viljely-
tekniset torjunta- ja hävittämisvaihto-
ehdot

Kasvintuotannossa sovelletaan mahdollisim-
man monipuolista viljelykiertoa. Viljelys-
sä käytetään asianmukaista viljelytekniikkaa,
kuten esimerkiksi viljelykasville oikeaa kyl-
vöalustan valmistelua, sopivaa istutus- tai
kylvöajankohtaa ja istutus- tai kylvötiheyt-
tä, mahdollisesti kylvöä suojaviljaan, keven-
nettyä muokkausta, harvennusta tai suora-
kylvöä. Mahdollisuuksien mukaan käytetään
kasvintuhoojia kestäviä lajikkeita sekä sertifi-
oitua siementä ja taimiaineistoa.

Tasapainoiseen kasvintuotantoon kuuluvat
myös tarpeenmukainen lannoitus, kalkitus,
kastelu ja ojitus. Kasvintuhoojien leviämis-
tä estetään hyvällä viljelyhygienialla, kuten
koneiden ja kaluston säännöllisellä puhdis-
tuksella. Asianmukaisilla kasvinsuojelutoimil-
la suojellaan merkittäviä hyötyeliöitä, kuten
kasvintuhoojien luontaisia vihollisia, ja vah-
vistetaan niiden esiintymistä. Asianmukaisilla
kasvinsuojelutoimilla tarkoitetaan esimerkik-
si suoja-alueiden käyttöä viljely- ja viheralu-
eiden sisällä tai niiden ulkopuolella.

2. Kasvintuhoojien seuranta

Kasvintuhoojien esiintymistä seurataan asi-
anmukaisin menetelmin ja välinein. Seuran-
ta voi olla tarkkailua kentällä, olemassa ole-

vien varoitus-, ennuste- javarhaishavainnoin-
tijärjestelmien käyttöä ja neuvojien käyttöä.

3. Kasvinsuojelutoimenpiteestä päättä-
minen

Kasvintuhoojien seurannan tulosten perus-
teella päätetään, toteutetaanko kasvinsuoje-
lutoimenpiteitä, mitä toimenpiteitä toteute-
taan ja milloin niitä toteutetaan. Päätöksen-
teossa käytetään mahdollisuuksien mukaan
apuna kasvintuhoojien torjunnan kynnysarvo-
ja, eli tietoja siitä paljonko kasvintuhoojia pi-
tää esiintyä ennen kuin niiden torjunta on ta-
loudellisesti kannattavaa.

4. Muut kuin kemialliset kasvinsuojelu-
menetelmät

Jos kasvintuhoojia voidaan torjua tyydyttä-
västi käyttämällä biologisia, fysikaalisia, me-
kaanisia tai muita kuin kemiallisia menetel-
miä, niitä käytetään ennen kemiallisia mene-
telmiä.

5. Kasvinsuojeluaineiden käytön ja tor-
juntatoimien rajoittaminen sekä resis-
tenssin ehkäiseminen

Kasvinsuojeluaineita ja muita torjuntatoi-
mia käytetään vain, kun se on välttämä-
töntä. Kasvinsuojeluaine valitaan siten, että
se soveltuu kohteeseen mahdollisimman hy-
vin. Mahdollisuuksien mukaan valitaan sellai-
nen kasvinsuojeluaine, jolla on vähiten haitta-
vaikutuksia ihmisten terveydelle, muille kuin
kohde-eliöille ja ympäristölle.

Käyttöä vähennetään pidentämällä levitys-
kertojen välejä tai käsittelemällä vain osaa
kasvustosta tai käyttämällä suotuisissa olo-
suhteissa alimpia suositeltuja kasvinsuojeluai-
neiden käyttömääriä. Käytön vähentämisessä
otetaan huomioon, että kasvintuhoojien ai-
heuttama riski kasvustolle on hyväksyttävis-
sä ja ettei pääse syntymään resistenssiä eli
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riskiä kasvinsuojeluaineita kestävien kanto-
jen kehittymisestä kasvintuhoojissa. Valmis-
teiden tehon säilyttämiseksi käytetään eri te-
hoaineryhmiin kuuluvia kasvinsuojeluaineita
resistenssin syntymisen estämiseksi.

6. Kasvinsuojelutoimien tulosten tarkas-
telu

Kasvinsuojelun suunnittelun perustana ovat
viljelyhistorian tuntemus sekä aikaisem-
pien vuosien kasvintuhoojien tarkkailutiedot.
Suunnittelun tukena käytetään kirjanpitoa,
johon merkitään tiedot kasvinsuojeluaineiden
käytöstä ja kasvintuhoojien esiintymisestä.
Kirjanpidon perusteella tulisi voida tarkistaa
miten hyvin toteutetut kasvinsuojelutoimet
ovat onnistuneet.

Tilallasi kasvinsuojeluaineiden levitykseen
käytettävä ruisku on testattava. Ammatti-
maisessa käytössä olevat traktoriruiskut on
testattava viimeistään 26.11.2016 ja sen jäl-
keen joka viides vuosi. Jos kasvinsuojeluruis-
ku on testattu ohjelmakaudella 2007–2013,
se tulee testata seuraavan kerran viiden vuo-
den kuluttua testauksesta.

Täydentävissä ehdoissa on lisäksi mm. kas-
vinsuojeluaineiden varastointia koskevia vaa-
timuksia, jotka löydät täydentävien ehtojen
oppaasta (www.mavi.fi → täydentävät eh-
dot).

Ympäristösitoumuksen tilakohtainen
toimenpide

Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toi-
menpide on pakollinen toimenpide ympäris-
tökorvaukseen sitoutuvalle ja se koskee kaik-
kia tilan peltolohkoja. Ympäristösitoumuksen
lohkokohtaisiin toimenpiteisiin sitoutuminen
edellyttää, että tuensaaja toteuttaa ravintei-
den tasapainoisen käytön tilakohtaista toi-

menpidettä koko peltoalallaan.

Toimenpide kohdistuu korvauskelpoisille loh-
koille. Korvausta ei makseta kesannoille, suo-
javyöhykkeille, luonnonhoitopeltonurmille, vi-
herlannoitusnurmille, monimuotoisuuspelloil-
le, kurki-, hanhi- ja joutsenpelloille, kosteik-
kosopimuksille, maatalousluonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman hoidon sopimuksille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö on tilakoh-
tainen vuosittain toteutettava toimenpide,
jonka ehdot koskevat kaikkia ympäristökor-
vaukseen sitoutuneita:

1. Laadi ensimmäisen sitoumusvuoden lop-
puun mennessä koko sitoumuskautta koskeva
viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma lohko-
jen käytöstä. Viljelykiertosuunnitelma on aie-
suunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoil-
la viljeltävistä kasveista tai muusta pellon-
käytöstä. Tee viljelykiertosuunnitelma kos-
kemaan ensimmäisenä sitoumusvuonna hal-
linnassa olevia lohkoja. Maaseutuvirasto oh-
jeistaa myöhemmin viljelykiertosuunnitelman
palauttamisesta kunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle.

2. Laadi viljelysuunnitelma ennen jokai-
sen kasvukauden alkua. Tämä vuosittain laa-
dittava viljelysuunnitelma tarkentaa viisivuo-
tista viljelykiertosuunnitelmaa ja voi poiketa
siitä. Vuosittaisessa viljelysuunnitelmassa on
esitettävä peruslohkon eri kasvulohkoilla vil-
jeltäviksi suunnitellut kasvilajit ja suunnitel-
tu lannoitus lannoitemäärien ja -lajien osal-
ta. Viljelysuunnitelma on aiesuunnitelma ja
sen sisältöä on tarkennettava kylvöjen yhtey-
dessä. Ensimmäisenä sitoumusvuonna vilje-
lysuunnitelma on laadittava viimeistään 15.
päivänä kesäkuuta.

3. Teetä viljavuustutkimukset tilan viljelys-
sä olevista pelloista säännöllisesti viiden vuo-
den välein lannoituksen toteutusta ja seuran-
taa varten. Viljelemättömistä pelloista ja ke-
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santopelloista sekä muista viljelyyn otettavis-
ta pelloista on otettava näytteet sen kasvu-
kauden aikana, jona viljely aloitetaan. Hallin-
taasi tulevista pelloista voidaan käyttää myös
voimassa olevaa, aiemman haltijan tekemää
viljavuustutkimusta. Jos teet ympäristösitou-
muksen, etkä ole aiemmin ollut sitoutunee-
na ympäristötukijärjestelmässä, ehdot täyttä-
vä viljavuustutkimus on tehtävä ensimmäisen
sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos loh-
kosta ei ole vielä viljavuustutkimusta, lannoi-
tuksessa käytetään typelle runsasmultaisten
maiden arvoja ja fosforille hyvän viljavuus-
luokan arvoja.

Ota viljavuustutkimukseen sisältyviä näyttei-
tä vähintään yksi näyte peruslohkoa kohti, jos
peruslohko on yli 0,5 hehtaarin suuruinen. Jos
peruslohko on suurempi kuin viisi hehtaaria,
ota yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaa-
ria kohti. Lohkoilla, jotka ovat 0,5 hehtaa-
rin suuruisia tai tätä pienempiä, voit käyttää
samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä loh-
kolla. Viereisellä lohkolla tarkoitetaan lohkoa,
jolla on yhteistä rajaviivaa lohkon kanssa tai
lohkoja erottaa tie tai oja. Ota 0,5 hehtaa-
rin tai tätä pienemmiltä yksittäisiltä perus-
lohkoilta näyte tai käytä typpilannoituksessa
runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilan-
noituksessa ympäristökorvauksesta hyvän vil-
javuusluokan mukaisia arvoja.

Linjanäytteenotossa näytteenoton tiheydeksi
riittää yksi näyte jokaista alkavaa kymmentä
hehtaaria kohti. Jos peruslohkolta on otettu
useampia maanäytteitä kuin vähimmäisnäyt-
teenottotiheys edellyttäisi, käytä lannoituk-
sen perusteena uusimpia maanäytteitä. Kun-
kin viljavuustutkimukseen sisältyvän näytteen
on koostuttava vähintään seitsemästä osa-
näytteestä. Näytteiden on edustettava tasai-
sesti koko lohkoa. Näytteet on otettava koko
muokkauskerroksen syvyydeltä.

4. Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoi-
hin peltolohkon perustiedot sekä tiedot vuo-
sittaisista viljelytoimenpiteistä ja sitoumuk-
sen lohkokohtaisten toimenpiteiden edellyt-
tämät tiedot. Merkitse lohkon perustietoihin
tietoja lohkon sijainnista ja olosuhteista se-
kä kalkituksesta, pientareista, suojakaistois-
ta, luonnon monimuotoisuuskaistoista, vilje-
lykasveista, muokkauksesta, lannoituksesta,
kasvinsuojelusta, havaituista taudeista ja tu-
holaisista, kastelusta, toteutetuista ympäris-
tönhoitotoimenpiteistä ja muista vastaavista
tiedoista. Eri lähteistä koottavat tiedot voit
säilyttää ja tallentaa erikseen omina asiakir-
joina tai karttoina. Tarkemmat lohkomuis-
tiinpanojen vaatimuksista voit lukea sitou-
musehdoista.

5. Tee peltomaan laatutesti kerran sitou-
muskauden aikana täyttämällä itsearviointi-
lomake kaikkien ympäristösitoumukseen kuu-
luvien yli 0,5 hehtaarin suuruisten perusloh-
kojen osalta. Laatutesti tulee tehdä yhdestä
lohkosta, jos sinulla ei ole yli 0,5 ha:n lohko-
ja. Peltomaan laatutestin itsearviointilomak-
keen löydät suomi.fi/lomakkeet 39–sivustolta.
Laatutesti on tehtävä kolmannen sitoumus-
vuoden loppuun mennessä. Maaseutuvirasto
ohjeistaa myöhemmin laatutestin palautta-
misesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle.

6. Täytä ympäristökorvauksen yhden päi-
vän koulutusvaatimus osallistumalla yh-
teistoiminta-alueesi järjestämään yhden päi-
vän koulutukseen tai tekemällä verkkotentin
Vipu –palvelussa. Koulutusvaatimus on täy-
tettävä kahden ensimmäisen sitoumusvuoden
kuluessa.

7. Jätä suojakaista, jos peruslohko rajoittuu
vesistöön. Lohkon vesistön puoleisella reu-
nalla on oltava keskimäärin vähintään kolme

39http://www.suomi.fi/lomakkeet
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metriä leveä suojakaista. Peruslohkon muille
kuin vesistöihin rajoittuville reunoille voidaan
perustaa luonnon monimuotoisuuden edistä-
miseksi keskimäärin enintään kolme metriä
leveät viljelykasvin pinta-alaan sisältyvät mo-
nimuotoisuuskaistat. Vesistötiedot löydät
Vipu -palvelun uomarekisteristä.

Suojakaistan on oltava monivuotisen nurmi-,
heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä. Sitä
ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kas-
vinsuojeluaineilla. Suojakaistalta voit korjata
sadon ja sitä voit hoitaa laiduntamalla.

Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nur-
mi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakas-
vien siemenillä kylväen. Monimuotoisuuskais-
talla voit myös kasvattaa samaa viljelykas-
via kuin lohkon muulla osalla, mutta tällöin
monimuotoisuuskaistaa hoidetaan jättämäl-
lä enintään kolme metriä leveä kaista loh-
kon reunalla tai reunoilla korjaamatta. Hoida
monimuotoisuuskaistaa samalla tavalla kuin
suojakaistaa.

Ympäristösitoumuksen lohkokohtai-
set toimenpiteet

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toi-
menpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuu-
luvalla lohkolla tai lohkon osalla, jolla lannan
ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on
sallittu. Levitä lietelanta, virtsa, lietelannasta
erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen
lannoitevalmiste sijoittavilla tai multaavilla
laitteilla. Levitä ainetta vähintään 20 m³ heh-
taarille vuodessa. Toimenpidettä ei tarvitse
toteuttaa vuosittain. Merkitse lannoitteen le-
vitysmäärä ja ala lohkokohtaisiin muistiinpa-
noihin. Ota huomioon, että lietelannan, virt-
san ja orgaanisten lannoitevalmisteiden typ-
pi- ja fosforimäärät ovat ympäristösitoumuk-
sen lannoitusrajoitusten mukaiset ja merkitse

ne lohkokirjanpitoon.

Levitä lietelanta tai virtsa laitteella, joka leik-
kaa pellon pintaan viillon ja valuttaa tai ruis-
kuttaa lietelannan tai virtsan viiltoon. Hyväk-
syttävää on myös käyttää multaavaa laitetta,
joka on kytketty lietelantaa tai virtsaa levit-
tävään yksikköön.

Voit valita tämän toimenpiteen samalla kun
teet ympäristösitoumuksen. Et voi valita toi-
menpidettä samanaikaisesti ravinteiden ja or-
gaanisten aineiden kierrättäminen -toimen-
piteen kanssa. Lohkot, joilla toteutat toi-
menpidettä, ilmoitat kuntaan vuosittain kui-
tenkin vasta syksyllä, viimeistään 30.10. Jos
vastaanotat lantaa tai orgaanista lannoite-
valmistetta, toimita lannan luovutussopimus,
maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta sel-
viää materiaalin hankinta ja määrä, maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.10.

Huom! Luonnonmukaisessa tuotannossa ei
voida maksaa korvausta sellaisten lannoite-
valmisteiden levittämisestä, jotka ovat luon-
nonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä.

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toi-
menpiteessä hyväksyttävät orgaaniset
lannoitevalmisteet

Kansalliset lannoitevalmisteiden tyyppinimet
lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen (1015/2011) pe-
rusteella:

• 1B1 8 Orgaaninen eläinperäinen lan-
noiteliuos

• 1B2 4 Orgaaninen lannoiteliuos
• 1B3 2 Merileväuute
• 1B3 4 Humusvalmiste tai –uute
• 1B3 5 Alkoholien vesiliuos tai öljyemul-

sio
• 1B3 6 Kasviuute
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• 1B3 7 Aminohappovalmiste
• 1B4 1 Melassiuute
• 1B4 2 Vinassi ja vinassiuute
• 1B4 3 Perunan soluneste
• 1B4 4 Rejektivesi
• 3A2 6 Hapotettu ja stabiloitu puhdis-

tamoliete
• 3A2 7 Maanparannuslahote
• 3A5 1 Kalkkistabiloitu puhdistamoliete
• 3A5 2 Mädätysjäännös
• 3A5 3 Lahotettu puhdistamoliete
• 3A5 7 Kemiallisesti hapetettu puhdis-

tamoliete

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen -toimenpidettä voit toteut-
taa sitoumukseen kuuluvilla lohkoilla tai loh-
kon osilla, jolla lannan ja orgaanisten lannoi-
tevalmisteiden levitys on sallittu. Tässä toi-
menpiteessä lohkolle levitetään ravinnepitois-
ta orgaanista materiaalia, jonka orgaanisen
aineksen kuiva-ainepitoisuus on vähintään 20
prosenttia. Käytettävien materiaalien on ol-
tava Lannoitevalmistelain (539/2006) mu-
kaisia orgaanisia lannoitevalmisteita, maan-
parannusaineita tai kasvualustoja, toiselta
maatilalta hyötykäyttöön hankittua kuivalan-
taa tai lannasta erotettua kuivajaetta.

Käytettävien materiaalien, kuivalantaa lu-
kuun ottamatta, on oltava hyväksyttyjä maa-
ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteis-
ta antaman asetuksen 24/11 perusteella
ja niiden tulee sisältyä Elintarviketurvalli-
suusviraston ylläpitämään lannoitevalmistei-
den tyyppinimiluetteloon. Viljelijän tai sellai-
sen yhteisömuotoisen yrityksen, jossa viljelijä
on osakkaana, hallinnassa olevalta maatilal-
ta peräisin oleva lanta, turve, olki, niittojäte
tai vastaava aine eivät oikeuta korvaukseen.

Lohkoilla, joilta haetaan korvausta, levitettä-
vän määrän on oltava vähintään 15 m³ heh-
taarille vuodessa.

Sinun on osoitettava tilasi ulkopuolelta tule-
van materiaalin hankinta ja määrä luovutus-
sopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai kuor-
makirjan avulla syksyn ilmoituksen liittee-
nä. Merkitse lannoitteen levitysmäärä ja ala
lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Ota huo-
mioon, että levitettyjen orgaanisten ma-
teriaalien sisältämät typpi- ja fosforimää-
rät ovat ympäristösitoumuksen lannoitusra-
joitusten mukaiset ja merkitse ne lohkokir-
janpitoon.

Voit valita tämän toimenpiteen samalla kun
teet ympäristösitoumuksen. Et voi valita toi-
menpidettä samanaikaisesti lietelannan sijoit-
taminen peltoon -toimenpiteen kanssa. Loh-
kot, joilla toteutat toimenpidettä, ilmoitat
kuntaan vuosittain kuitenkin vasta syksyllä
viimeistään 30.10. Toimenpidettä ei tarvitse
toteuttaa vuosittain.

Luonnonmukaisessa tuotannossa ei voida
maksaa korvausta sellaisten lannoitevalmis-
teiden levittämisestä, jotka ovat luonnonmu-
kaisessa tuotannossa kiellettyjä.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen -toimenpiteessä hyväk-
syttävät orgaaniset lannoitevalmisteet

Kansalliset lannoitevalmisteiden tyyppinimet
lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen (1015/2011) pe-
rusteella:

• 1B1 Orgaaniset eläinperäiset lannoit-
teet

• 1B2 Orgaaniset ei-eläinperäiset lan-
noitteet

• 1C1 5 Lihaluujauho tai käsitelty eläin-
valkuainen kaliumsulfaattilisällä
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• 3A1 Maanparannusturpeet
• 3A2 Orgaaniset maanparannusaineet
• 3A5 Maanparannusaineena sellaise-

naan käytettävät sivutuotteet
• 5A1 Turpeet
• 5A2 1 Lannoitettu ja/tai kalkittu irto-

multa
• 5A2 2 Kompostimulta
• 5A2 3 Juuresmulta
• 5A2 7 Teknisesti käsitelty irtomulta

Valumavesien hallinta -toimenpidettä voit
toteuttaa ympäristösitoumukseen kuuluvalla
peltoalalla, joille on rakennettu säätösalaoji-
tus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys-
järjestelmä ja joka sijaitsee

• happamalla sulfaattimaalla olevien
kuntien alueilla, jotka sijaitsevat Sirp-
pujoen valuma-alueella, Liminganlah-
teen laskevien jokien valuma-alueilla ja
näiden valuma-alueiden välisellä alu-
eella,

• turve- ja multamailla tai
• peltolohkoilla, joilla on ollut voimassa

aikaisempien ohjelmakausien mukainen
ympäristötuen erityistukisopimus valu-
mavesien käsittelystä

Lohkon osalle voit valita vain toisen seuraa-
vista toimenpiteistä:

1. Säätösalaojituksen hoito, kun lohkolle
on asennettu säätökaivot tai muut pa-
dotuslaitteet, joilla voit säädellä veden-
pinnankorkeutta tai

2. Säätökastelun tai kuivatusvesien kier-
rätyksen hoito, kun ojastokastelu ja
säädetty kuivatus tapahtuu salaojaston
kautta tai peltoalueelta kertyvät valu-
mavedet varastoidaan erilliseen altaa-

seen, josta ne kuivana kautena johde-
taan kasteluvedeksi takaisin pellolle.

Todistaaksesi, että peltolohko sijaitsee hap-
pamalla sulfaattimaalla, sinun tulee ottaa ko.
lohkolta maanäyte 0,5–1,5 metrin syvyydel-
tä, jos lohko ei ole aiemmin todettu olevan
happamalla sulfaattimaalla. Turve- ja multa-
maat on todennettava viljavuustutkimuksen
perusteella. Näytteenotossa on noudatettava
viljavuustutkimuksesta säädettyä näytteenot-
totiheyttä. Tarkemmat ohjeet näytteenotos-
ta löydät sitoumusehdoista. Toimita analyysi-
tulos kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
le viimeistään 30.9. sen kasvukauden aikana,
jolloin sitoudut ensimmäisen kerran valuma-
vesienhoitotoimenpiteeseen.

Huolehdi padotuskorkeuden säätelystä ja
mahdollisesta kasteluveden käytöstä sekä
huolehdi laitteiden kunnosta asianmukaises-
ti. Pidä hoidon toteutuksesta kirjaa, johon
merkitset säätö-, hoito- ja huoltotoimenpi-
teet. Toimenpidettä on toteutettava samalla
lohkolla hoidon aloittamisesta sitoumuskau-
den loppuun. Tiedot voit merkitä myös loh-
kokohtaisiin muistiinpanoihin.

Valumavesien hoitotoimenpiteeseen sitoudut
Vipu-palvelussa (tai lomake 470). Lisäksi si-
nun tulee ilmoittaa toimenpiteeseen kuluvat
peltoalat erikseen Vipu-palvelussa (tai loma-
ke 463) ja palauttaa kuntaan seuraavat liit-
teet 30.9 mennessä:

• Jäljennös salaojasuunnitelman ojasto-
kartasta,

• Viljavuusanalyysi (tai muu analyysitu-
los maalajin selvittämisestä) ja

• Happamien sulfaattimaiden analyysitu-
los

Ympäristönhoitonurmet -toimenpiteessä
perustat ja ylläpidät peltolohkolla monivuo-
tista nurmikasvustoa. ”Kasviksi” voit vali-
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ta suojavyöhykkeen, monivuotisen ympäristö-
nurmen tai luonnonhoitopeltonurmen, jonka
ilmoitat kyseiselle lohkolle kasvulohkotiedois-
sa Vipu-pavelussa (tai lomake 102 B). Toi-
menpide voi kattaa kokonaisen peruslohkon,
vaikka vain osalla lohkosta olisi peruste toi-
menpiteen toteuttamiselle.

a)Suojavyöhykkeen voit perustaa peltoloh-
koille, jotka sijaitsevat Natura-alueella, poh-
javesialueella, vesistöjen tai valtaojien varsil-
la tai jotka rajautuvat ympäristösopimuksella
hoidettavaan kosteikkoon. Suojavyöhykkeen
ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisa-
lueen saaristoalueilla voit perustaa suojavyö-
hykkeen lisäksi mille tahansa ympäristösi-
toumuksessa olevalle peltolohkolle. Suojavyö-
hykkeen on oltava yli kolme metriä leveä ja
sillä on oltava monivuotinen, lannoittamaton
ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi.
Voit ilmoittaa ensimmäisen kerran suojavyö-
hykettä sitoumuskauden ensimmäisenä, toi-
sena tai kolmantena vuotena Vipu-palvelussa
kasvulohkotiedoissa(tai lomakkeella 102B).
Ilmoittamisen jälkeen, kyseinen toimenpide-
ala on säilytettävä samalla lohkolla sitoumus-
kauden loppuun saakka.

Voit perustaa suojavyöhykkeen kasvuston
suojaviljaan jo edellisenä kasvukautena. Alu-
etta ei saa perustamisen jälkeen muokata,
lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineella.
Voit perustaa kasvuston myös käyttämällä
valmiita nurmi- ja heinäkasvien siemenseok-
sia, joissa on enintään 20 % apiloiden sie-
meniä. Vanhat nurmet ja edellisien ohjelma-
kausien suojavyöhyke -erityistukisopimusalat
käyvät myös suojavyöhykkeiksi. Saat lannoit-
taa kasvustoa vain perustamisen yhteydessä
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Kasvusto
on niitettävä ja korjattava pois lohkolta kas-
vukauden aikana ja sitä voidaan myös laidun-
taa. Keväällä tehtävä niitto ja kasvuston kor-
juu ei ole riittävä toimenpide.

Tee merkinnät lohkokohtaisiin muistiinpanoi-
hin suojavyöhykkeen perustamis- ja hoitotoi-
menpiteistä, kasvuston tuhoutumisesta, huk-
kakauran tai muiden rikkakasvien torjunnasta
ja kasvuston uudelleen perustamisesta.

b)Monivuotiseksi ympäristönurmeksi
voit ilmoittaa nurmea kasvavan tai nurmek-
si perustettavan kasvulohkon, joka sijaitsee
joko pohjavesialueella tai happamalla sul-
faattimaalla tai jonka maalaji on turvetta tai
multamaata. Happamilla sulfaattimailla ym-
päristönurmia voi perustaa kuntien alueilla,
jotka sijaitsevat Sirppujoen valuma-alueel-
la, Liminganlahteen laskevien jokien valuma-
alueella tai näiden valuma-alueiden välisellä
alueella.

Monivuotista ympäristönurmea voit ilmoittaa
ensimmäisen kerran Vipu-palvelussa kasvu-
lohkotiedoissa (102 B) sitoumuskauden en-
simmäisenä, toisena tai kolmantena vuote-
na. Ilmoitetulla lohkolla on viljeltävä nurmi-
ja heinäkasveja sitoumuskauden loppuun as-
ti. Nurmikasvuston voit uudistaa ainoastaan
suorakylvömenetelmällä eli et saa muokata
sitä. Voit tehdä lohkolla salaojitus-, kalkitus-,
valtaojien kaivuu- ja perkaus- sekä muita vas-
taavia maan rakennetta ja vesitaloutta paran-
tavia lyhytaikaisia toimenpiteitä. Monivuoti-
nen nurmi on kylvettävä tuhoutuneen nurmi-
alan tilalle heti kun se on mahdollista. Kas-
vusto on korjattava vuosittain ja saat käyttää
sen hyödyksi ja sitä voi laiduntaa. Voit lan-
noittaa kasvustoa ympäristösitoumuksen lan-
noitusrajojen mukaisesti.

Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin pe-
ruste (pohjavesialue, turve- tai multamaa,
hapan sulfaattimaa) monivuotisen ympäris-
tönurmen perustamiselle. Todistaaksesi, et-
tä peltolohko sijaitsee happamalla sulfaatti-
maalla, sinun tulee ottaa ko. lohkolta maa-
näyte 0,5–1,5 metrin syvyydeltä, jos lohko
ei ole aiemmin todettu olevan happamalla
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sulfaattimaalla. Näytteenotossa on noudatet-
tava viljavuustutkimuksesta säädettyä näyt-
teenottotiheyttä. Tarkemmat ohjeet näyt-
teenotosta löydät sitoumusehdoista. Turve-
ja multamaille perustettavista monivuotisista
ympäristönurmista pitää olla viljavuustutki-
mustulos maalajista. Toimita happaman sul-
faattimaan tai viljavuustutkimuksen analyy-
situlokset kunnan maaseutuelinkeinovirano-
maiselle viimeistään 30.9. sen kasvukauden
aikana, jolloin ensimmäisen kerran ilmoitat
lohkolle monivuotisen ympäristönurmen.

c)Luonnonhoitopeltonurmia voit perustaa
tai sellaiseksi voit ilmoittaa monilajiseksi ke-
hittyneitä vanhoja nurmia. Luonnonhoitopel-
tonurmet voivat olla kokonaisia peruslohkoja
tai kasvulohkoja. Niitä voit perustaa myös yli
kolme metriä leveinä kaistoina lohkojen reu-
noille, etenkin etelään ja länteen avautuville
reunoille sekä suurten peltoaukeiden keskelle.
Säilytä luonnonhoitopeltonurmi samalla loh-
kolla vähintään kaksi kasvukautta.

Sitoumukseen kuuluvasta peltoalasta voi
enintään 20 prosenttia olla luonnonhoitopel-
tonurmia, jos tilasi sijaitsee kohdentamisa-
lueella. Jos ilmoitat tätä enemmän luon-
nonhoitopeltonurmien alaa, hoidat koko alaa
luonnonhoitopeltonurmien ehtojen mukaises-
ti, mutta 20 prosentin ylittävältä alalta niil-
le ei makseta korvausta. Muun Suomen alu-
eella saat korvauksen 5 prosenttiin asti tilan
sitoumusalasta ilmoitetusta luonnonhoitopel-
tonurmesta. Jos sinulla on myös monimuotoi-
suuspeltoja, voi niiden ja luonnonhoitopelto-
nurmien korvattava yhteisala olla kohdenta-
misalueella enintään 20 prosenttia ja muualla
Suomessa enintään 15 prosenttia.

Perusta luonnonhoitopeltonurmien kasvusto
monivuotisten nurmi- tai heinäkasvien sieme-
nillä kylväen. Voit perustaa kasvuston jo edel-
lisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakas-
vin kanssa tai sänkeen kylvämällä. Siemense-

oksessa saa olla enintään 20 prosenttia typen-
sitojakasvien siementä. Kasvuston perusta-
misen yhteydessä ympäristösitoumuksen lan-
noitusrajojen mukainen lannoitus on mah-
dollista. Muista niittää kasvusto joka toinen
vuosi. Saat korjata niitetyn kasvuston pois
ja hyödyntää sitä taloudellisesti. Aluetta voi
myös laiduntaa.

Luonnonhoitopeltonurmilla ei saa käyttää
kasvinsuojeluaineita kasvuston perustamisen
jälkeen, eikä niitä saa muokata muutoin
kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen
yhteydessä. Luonnonhoitopeltonurmen saat
päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jäl-
keen 1 päivästä syyskuuta alkaen tai 15 päi-
västä heinäkuuta alkaen silloin kun päätät
kasvuston syyskylvöisten kasvien kylvöä var-
ten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on tällöin
sallittua. Pyri päättämään kasvusto vasta
seuraavana keväänä. Jos et kylvä toisen kas-
vukauden jälkeen syksyllä uutta kasvustoa,
tee muokkaus mahdollisimman myöhään.

Voi tehdä luonnonhoitopeltonurmilla salaoji-
tus-, kalkitus-, valtaojien kaivuu- ja perkaus-
sekä muita vastaavia maan rakennetta ja ve-
sitaloutta parantavia lyhytaikaisia toimenpi-
teitä. Edellä mainittujen toimenpiteiden yh-
teydessä rikkoutunut tai tuhoutunut kasvus-
to on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen
jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla.

Vuonna 2014 perustamasi luonnonhoitopel-
tonurmi voidaan ottaa huomioon vuonna
2015 kahden vuoden säilyttämisvaatimuksen
osalta.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -
toimenpiteessä pidät kohdentamisalueella vä-
hintään 20, 40, 60 tai 80 prosenttia tila-
si ympäristösitoumukseen kuuluvien pelto-
lohkojen yhteismäärästä kasvipeitteisenä kas-
vukauden ulkopuolella. Vähimmäiskasvipeit-
teisyyteen (20 %) käy kevennetty syyssänki-
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muokkaus vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemen-
mauste-, kuitupellava- ja härkäpapulohkoilla,
jos teet muokkauksen kultivaattorilla, lauta-
säkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeel-
lä tai rullailmastimella yhteen kertaan aja-
en. Sen sijaan 20 % ylittävillä kasvipeittei-
syysaloilla sinulla on oltava kasvavaa kasvia
tai kasvin sänkeä (aito kasvipeitteisyys). Kas-
vipeitteisyysalan määrä voi vaihdella vuosit-
tain, kunhan 20 % vähimmäisala täyttyy joka
vuosi sen jälkeen, kun olet sitoutunut pelto-
jen kasvipeitteisyys -toimenpiteeseen.

Kohdentamisalueen ulkopuolella tilasi ym-
päristösitoumukseen kuuluvien peruslohkojen
yhteismäärästä vähintään 20, 40 tai 60 pro-
senttia voi olla kasvipeitteisiä kasvukauden
ulkopuolella. Kohdentamisalueen ulkopuolella
voit toteuttaa kasvipeitteisyyden kaikkia pro-
senttitasoja voit toteuttaa joko edellä maini-
tulla kevennetyllä syyssänkimuokkauksella tai
aidolla kasvipeitteisyydellä. Vähimmäiskasvi-
peitteisyys (20 %) pitää täyttää joka vuosi
sen jälkeen, kun olet sitoutunut peltojen kas-
vipeitteisyys -toimenpiteeseen.

Aitoon kasvipeitteisyyteen ja vähimmäiskas-
vipeitteisyyteen voidaan hyväksyä seuraavat
lohkot (maksetaan kasvipeitteisyyskorvaus):

• monivuotiset viljellyt nurmet, talven
yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja
ruokohelpi;

• monivuotiset puutarhakasvit ja kumi-
na;

• viljan, öljykasvien, tattarin, siemen-
mausteiden ja kuitupellavan sekä här-
käpavun, herneen ja lupiinin sänki ja
suorakylvö sänkeen;

• kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säi-
lytetään seuraavaan kevääseen asti; se-
kä

• syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelt-

tivehnä ja muut syyskylvöiset viljat,
syysrypsi, syysrapsi ja muut syyskylvöi-
set öljykasvit sekä muut syyskylvöiset
kasvit ja keväällä korjattava pellava ja
hamppu.

Seuraavilla aloilla voit nostaa sitoumusalasi
kasvipeitteisyysprosenttia, vaikka näille aloil-
le ei maksetakaan kasvipeitteisyyskorvausta:

• kesanto, johon kasvukauden jälkeen
kylvät syysviljan tai syysöljykasvin tai
joka on nurmen tai sängen peittämä;

• ympäristösitoumuksen mukaisiin toi-
menpiteisiin sisältyvä suojavyöhyke,
monivuotinen ympäristönurmi, luon-
nonhoitopeltonurmi, viherlannoitus-
nurmi, monimuotoisuuspelto sekä mo-
nivuotisten puutarhakasvien katettu
ala; sekä

• alat, joilla on edellisten ohjelmakau-
sien mukainen ympäristötuen erityistu-
kisopimus ravinnekuormituksen tehos-
tetusta vähentämisestä, suojavyöhyk-
keen perustamisesta ja hoidosta tai
turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmivil-
jelystä, jos sopimus on tehty peltoalu-
eelle.

Sänkeä lukuun ottamatta kasvusto, joka
tuhotaan kemiallisesti, ei voi täyttää kas-
vipeitteisyysvaatimusta. Säilytä kasvipeittei-
syys lohkolla kylvömuokkaukseen tai vastaa-
vaan viljelytoimenpiteeseen asti. Pyri sijoit-
tamaan kasvipeitteiset lohkot vesistöihin ja
valtaojiin rajoittuville peltolohkoille tai muil-
le vesiensuojelun kannalta tärkeille lohkoille.

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakas-
veilla ja siemenperunalla -toimenpiteessä
sitoudut kattamaan yksivuotisten puutarha-
kasvien rivit ja monivuotisten kasvien rivit tai
rivivälit ja sertifioidun siemenperunan rivit ja
rivinvälit tähän toimenpiteeseen ilmoittamil-
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tasi ympäristösitoumukseen sisältyviltä kas-
vulohkoilta. Toimenpiteen voit valita kumi-
naa lukuun ottamatta kaikille puutarhakas-
vilohkoille ja sertifioidun siemenperunantuo-
tannossa oleville lohkoille, joilla toteutus on
mahdollista. Sertifioidun siemenperunan tu-
lee Euroopan unionin alueella virallisesti tar-
kastettu ja hyväksytty, ja sinulla tulee olla
tästä alkuperämaan viranomaisen myöntämä
vakuustodistus.

Kohdista toimenpide erikseen vielä niille loh-
koille, joilla aiot toimenpidettä toteuttaa,
kun ilmoitat Vipu-palvelussa kasvulohkotie-
toja (tai lomakkeella 102B). Voit vaihdella
toimenpiteen toteuttamisalaa vuosittain vil-
jelytilanteen mukaan. Sinulla on kuitenkin ol-
tava vuosittain vähintään yksi lohko sellaista
kasvia, jolle ilmoitat tämän toimenpiteen, ko-
ko sitoumuskauden ajan kun olet valinnut tä-
män toimenpiteen.

Yksivuotisten puutarhakasvien rivien kohdil-
ta maanpinta on katettava oljella, hakkeel-
la, ruohosilpulla, biohajoavalla kalvolla, kate-
paperilla tai muulla maaperälle haitattomal-
la orgaanisella materiaalilla. Sertifioidun sie-
menperunan tuotantoalalla rivien kohdat ja
rivivälien maanpinta on katettava oljella.

Monivuotisten kasvien maanpinta on katet-
tava rivien kohdilta oljella, hakkeella, ruo-
ko- tai ruohosilpulla, biohajoavalla kalvolla
tai muulla orgaanisella materiaalilla, katepa-
perilla tai leikattavalla nurmikatteella. Rivi-
välit on katettava joko riviväleihin perustet-
tavalla leikattavalla nurmikatteella tai muul-
la maaperälle haitattomalla orgaanisella kat-
teella. Lohkosta voi kattaa vain rivin tai rivi-
välin tai lohkon voi kattaa kokonaan.

Yksivuotisten puutarhakasvien katevaatimus
on täytettävä kesäkuun loppuun mennessä.
Esikasvin vaativilla kasveilla sekä salaattikas-
veilla, kiinankaalilla, kukkakaalilla tai parsa-

kaalilla katevaatimus on täytettävä heinä-
kuun loppuun mennessä. Säilytä kate sadon-
korjuuseen asti ja monivuotisilla kasveilla kas-
vin kaikki viljelyvuodet.

Peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpi-
teessä sinun voit saada korvauksen, kun pe-
rustat viherlannoitusnurmia tai monimuotoi-
suuspeltoja tai viljeltävä kerääjäkasveja tai
saneerauskasveja.

a)Kerääjäkasvilla tarkoitetaan kasvustoa,
joka käyttää yksivuotisen varsinaisen viljely-
kasvin jälkeen maahan jääviä ja viljelykasvin
tähteistä tai maasta vapautuvia ravinteita.
Kasvusto myös suojaa maata lisäämällä kas-
vipeitteisyyttä viljelykasvin sadonkorjuun jäl-
keen.

Voit kylvää kerääjäkasvin:

• viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhtey-
dessä;

• viimeistään viljan orasvaiheessa esimer-
kiksi rikkakasviäestyksen yhteydessä;
tai

• viljelykasvin korjuun jälkeen tai hieman
ennen korjuuta, kuitenkin viimeistään
15.8.

Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu
nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi,
öljyretikka, muokkausretiisi tai muu ristikuk-
kainen öljykasvi tai näiden kasvien seos. Vil-
jaa voi käyttää varhaisperunan tai varhaisvi-
hannesten kerääjäkasvina. Kasvustoa on ol-
tava peittävästi kauttaaltaan koko kasvuloh-
kolla. Kerääjäkasvin avulla et voi perustaa
monivuotista nurmea, viherlannoitusnurmea
tai seuraavan vuoden viljelykasvia. Kasvuston
voit muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.
Kerääjäkasvikasvuston voit päättää kemialli-
sesti aikaisintaan 15.9.

b) Viherlannoitusnurmi on osa tilan vilje-
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lykiertoa ja sen kasvusto on perustettava jo-
ko kasvukauden alussa tai edellisenä vuon-
na suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa.
Viherlannoitusnurmi on perustettava nurmi-
tai heinäkasvien ja typensitojakasvien sieme-
nillä kylväen. Perustamiseen käytettävän sie-
menen painosta vähintään 20 prosenttia on
oltava typensitojakasvien siemeniä.

Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen
syysviljan tai syysöljykasvin kylvöä. Jos kylvät
seuraavan viljelykasvin keväällä, saat päättää
kasvuston aikaisintaan 1.9. ja muokata aikai-
sintaan 1.10. Viherlannoitusnurmen voi päät-
tää kemiallisesti. Voit ilmoittaa samaa kasvu-
lohkoa viherlannoitusnurmena enintään kol-
me vuotta peräkkäin.

c)Saneerauskasviksi voit ilmoittaa öljyre-
tikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai näi-
den seoksia. Kylvä saneerauskasvi keväällä
ja lannoita sitä ympäristösitoumuksen lan-
noitustaulukoissa olevan luonnonhoitopellon
lannoitustason mukaisesti. Voit muokata sen
maahan kahden kuukauden kuluttua kylvös-
tä. Voit niittää tai murskata kasvuston kas-
vukauden aikana. Voit saada saneerauskas-
veista korvausta vain, jos tilallasi on vilje-
lykierrossa peruna-, sokerijuurikas- tai avo-
maan puutarhakasveja. Voit ilmoittaa sa-
maa kasvulohkoa saneerauskasvilla kylvetty-
nä enintään kolme vuotta peräkkäin. Sanee-
rauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

d) Monimuotoisuuspeltoihin luetaan riis-
ta- tai maisemakasveilla vuosittain pe-
rustettavat monimuotoisuuspellot sekä niit-
ty- ja lintukasveilla perustettavatvähin-
tään kaksivuotiset monimuotoisuuspellot.
Niitty- ja lintukasveilla perustettavia moni-
muotoisuuspeltoja voit ilmoittaa samalle loh-
kolle kaksi vuotta peräkkäin. Tämän jälkeen
sinun on ilmoitettava ne luonnonhoitopelto-

nurmena, jos et ilmoita ko. alalle muuta kas-
via.

Voit ilmoittaa monimuotoisuuspelloiksi pe-
ruslohkoja tai kasvulohkoja. Monimuotoi-
suuspeltona ilmoitettavia kasvulohkoja voit
perustaa myös yli kolme metriä leveinä kais-
toina lohkojen reunoille, etenkin etelään ja
länteen avautuville reunoille sekä suurten pel-
toaukeiden keskelle. Monimuotoisuuspellot
on perustettava ja niitä on hoidettava erillis-
ten ohjeiden mukaisesti, jotka löydät ympä-
ristökorvauksen sitoumusehdoista Mavin net-
tisivuilta osoitteesta mavi.fi40. tai osoitteesta
suomi.fi41. Monimuotoisuuspelloista makse-
taan korvausta enintään 15 prosentille sitou-
muksen kokonaisalasta koko maassa. Moni-
muotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltonur-
mia voi olla kuitenkin yhteensä enintään 20 %
tilan ympäristösitoumukseen kuuluvasta pel-
toalasta luonnonhoitopeltonurmien kohden-
tamisalueella ja 15 % muulla alueella, joil-
le voit saada niiden toimenpiteiden mukaista
korvausta.

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvin-
suojelu -toimenpiteessä voit saada korvauk-
sen, kun käytät kasvinsuojelumenetelmänä
makroeliövalmisteita, mehiläisten levittämiä
mikrobiologisia kasvinsuojeluaineita ja muo-
villa katettuja kasvutunneleita tai kevytra-
kenteisia kausikasvihuoneita (menetelmäryh-
mä 1). Vaihtoehtoisesti voit käyttää menetel-
märyhmään kaksi kuuluvia tuhohyönteisverk-
koja, mekaanisesti levitettäviä mikrobiologi-
sia kasvinsuojeluaineita sekä rikkakasvien tor-
juntaa tunnistavalla haralla, traktorikäyttöi-
sellä liekittimellä tai muulla vastaavalla lait-
teella (menetelmäryhmä 2). Menetelmäryh-
millä 1 ja 2 on eri hehtaarikohtainen korvaus-
taso.

Makroeliövalmisteiden, mehiläislajien ja -
40http://www.mavi.fi
41http://www.suomi.fi
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tuotteiden sekä mikrobiologisten kasvinsuo-
jeluaineiden on oltava Suomessa kyseiseen
käyttöön hyväksyttyjä.

Käytettävän menetelmän on sovelluttava ky-
seiselle kasville tai kasvintuhoojalle. Sinun tu-
lee käyttää tämän toimenpiteen mukaista bi-
ologista tai mekaanista kasvinsuojelumene-
telmää ensisijaisesti sellaisenaan. Seurannan
perusteella voit täydentää torjuntaa kemi-
allisin kasvinsuojelumenetelmin. Voit ilmoit-
taa ympäristösitoumukseen kuuluvalle loh-
kolle vain toisen, joko menetelmäryhmään yk-
si tai menetelmäryhmään kaksi kuuluvan kas-
vinsuojelumenetelmän, ja toteuttaa sitä il-
moittamallasi koko lohkolla. Menetelmäryh-
mään yksi kuuluvia kasvinsuojelumenetelmiä
et voi kuitenkaan valita yksivuotisten puutar-
hakasvien lohkolle. Kohdista menetelmäryh-
mät tietylle kasville, kun ilmoitat Vipu –pal-
velussa kasvulohkoja (tai lomakkeella 102B).
Kasvit, joille toimenpiteen voi ilmoittaa, löy-
dät sitoumusehdoista Mavin internetsivuilta,
osoitteesta Mavi.fi tai osoitteesta suomi.fi.

Valitsemasi kasvinsuojelumenetelmä ja il-
moittamiesi lohkojen ala voi vaihdella vuo-
sittain viljelytilanteen mukaan. Sinun tulee
kuitenkin viljellä vuosittain vähintään yhdel-
lä kasvulohkolla sellaista kasvia, jolle ilmoi-
tat vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä.
Sinun tulee myös seurata vaihtoehtoisen kas-
vinsuojelun onnistumista kullekin kasvilajille
tarkoitetulla seurannan apuvälineellä tai vas-
taavalla menetelmällä. Näiden tarkempi luet-
telo löytyy sitoumusehdoista. Tee lohkokoh-
taisia muistiinpanoja kasvuston ja kasvintu-
hoojien tarkkailusta ja torjunnasta sekä val-
mistaudu tarvittaessa osoittamaan ostokuitti
hankinnoista.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona42

Ympäristösitoumuksen hakeminen ja
toimenpiteiden valinta sitoumukseen
keväällä 2015

Voit sitoutua viisivuotiseen ympäristökor-
vaukseen sähköisessä tukihaussa tuenhakija
ja haettavat tuet -välilehdellä rastimalla koh-
dan ympäristökorvaus tai paperilomakkeella
470 ja palauttamalla sen kuntaan viimeistään
12.5.2015. Sähköinen tukihaku ohjaa edel-
lä mainitun rastikohdan jälkeen valitsemaan
lohkokohtaisia toimenpiteitä, joita aiot to-
teuttaa seuraavan viiden vuoden aikana. Vas-
taavasti voit valita toimenpiteet lomakkeella
470.

Ympäristösitoumuskausi alkaa sitoutumis-
vuonna 1.5. Ympäristösitoumuksen maksua
on haettava joka vuosi rastimalla sähköisessä
tukihaussa tuenhakija ja haettavat tuet väli-
lehdellä, kohta ympäristökorvaus, jotta sitou-
muksesi pysyy voimassa (lomake 101B).

42http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-toimenpiteista-
maskettavat-korvaukset.pdf
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Toimenpiteet, joita aiot ympäristösitoumus-
kauden aikana toteuttaa, valitset ensimmäi-
senä sitoumusvuotena. Sitoutuessasi ympä-
ristökorvaukseen, sitoudut samalla toteutta-
maan Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toi-
menpidettä. Sen sijaan lohkokohtaiset toi-
menpiteet ovat valinnaisia. Sinun tulee jo
ensimmäisenä vuonna kuitenkin valita nekin
lohkokohtaiset toimenpiteet, joita et aio to-
teuttaa vielä ensimmäisenä sitoumusvuotena.
Seuraavina vuosina voit valita uusia toimen-
piteitä ainoastaan Neuvo2020 kautta saama-
si suosituksen perusteella.

Jos valitset alla olevat toimenpiteet, sinun tu-
lee toteuttaa niitä toimenpiteen ehtojen mu-
kaisesti joka vuosi:

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -
toimenpidettä toteutat joka vuosi vä-
hintään 20 %:lla tilan sitoumukseen
kuuluvasta pinta-alasta;

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kas-
vinsuojelu -toimenpidettä toteutat joka
vuosi vähintään yhdellä kasvulohkolla.
Tämä tarkoittaa 0,05 ha.;

• Orgaanisen katteen käyttö puutarha-
kasveilla ja siemenperunalla -toimen-
pidettä toteutat joka vuosi vähintään
yhdellä puutarha- tai siemenperuna-
tuotantolohkolla. Tämä tarkoittaa 0,05
ha.

Muita ympäristösitoumukseen valittuja toi-
menpiteitä ei ole pakko toteuttaa joka vuo-
si, jos sitä ei ole toimenpiteen ehdoissa erik-
seen määrätty. Esimerkiksi suojavyöhykenur-
met, jotka on säilytettävä samalla lohkolla si-
toumuskauden loppuun.

Toimenpiteiden valitsemisen rajoituk-
set:

• Et voi valita samaan sitoumukseen
toimenpidettä lietelannan sijoittaminen

peltoon, jos olet valinnut toimenpiteen
ravinteiden ja orgaanisen aineksen kier-
rättäminen (tai päinvastoin);

• Et voi valita toimenpidettä puutarha-
kasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu,
jos teet sitoumuksen luonnonmukaises-
ta tuotannosta;

• Ei voi valita samalle lohkolle yhtä ai-
kaa ympäristönhoitonurmi -toimenpi-
teen suojavyöhykettä ja valumavesien
hallinta -toimenpidettä .

Ota huomioon alla olevat lohkokohtaiset ym-
päristökorvauksen tukikatto- ja toimen-
piteiden valintarajoitukset ilmoittaessasi
Vipu-palvelussa kasvulohkoja kevään tuki-
haussa (tai lomakkeella 102B). Tukikatot ra-
jaavat lohkokohtaisten toimenpiteiden valin-
taa, niin että samalle lohkolle voit valita
toimenpiteitä vain alla olevien tukikattojen
rajoissa (luonnonmukaisessa tuotannossa on
omat tukikatot). Ympäristösitoumuksen tu-
kikatot ovat:

• 600 €/ha/v, yksivuotiset kasvit (sisäl-
tää myös puutarhakasvit)

• 900 €/ha/v, monivuotiset puutarha-
kasvit

• 450 €/ha/v, nurmet, ympäristösopi-
mukset (suojavyöhykkeillä on sallittu
poikkeus kohdentamisalueella)

Toimenpiteiden valinnan rajoitukset
puutarhakasvien toimenpiteissä

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveil-
la ja siemenperunalla sekä Puutarhakasvien
vaihtoehtoinen kasvinsuojelu:

• Puutarhakasvien viljelyssä olevalle loh-
kolle et voi valita samanaikaisesti mo-
lempia edellä mainittuja puutarhakas-
vien toimenpiteitä;

• Edellä mainittuja puutarhakasvien toi-
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menpiteitä et voi valita lohkolle, jolla
viljelet kuminaa;

• Peltoluonnon monimuotoisuus -toi-
menpiteen kerääjäkasvia et voi valita
samalle lohkolle puutarhakasvien toi-
menpiteiden kanssa.

Sitoumukselle valitut toimenpiteet ohjautu-
vat maksuun pääsääntöisesti kasvulohkoil-
le valittujen kasvien kautta (lomake 102B).
Kaikkien toimenpiteiden maksua ei voida kui-
tenkaan ohjata näin, vaan kasvulohkon il-
moittamisen yhteydessä pitää ilmoittaa myös
toimenpide. Muista ilmoittaa seuraavat toi-
menpiteet oikeille lohkoille kasvulohkotieto-
jen ilmoittamisen yhteydessä (lomake 102B),
jotta saat niistä maksun:

• Orgaanisen katteen käyttö puutarha-
kasveilla ja siemenperunalla;

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kas-
vinsuojelun torjuntatoimi;

• Peltoluonnon monimuotoisuus ‐toi-
menpiteen kerääjäkasvi.

Syksyllä ilmoitettavien toimenpiteiden
alat koskevat toimenpiteitä lietelannan sijoit-
taminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisen
aineksen kierrättäminen ja peltojen talviaikai-
nen kasvipeitteisyys. Näiden toimenpiteiden
aloja ei siis ilmoiteta kevään tukihaussa. Jos
sitoudut näihin toimenpiteisiin, sinun tulee il-
moittaa alat, joilla näitä toteutat viimeistään
30.9 Mavin tätä tarkoitusta varten laatimalla
lomakkeella. Voit ilmoittaa alat myös sähköi-
sesti.

Sitoumusalaan vain korvauskelpoiset
lohkot

Sitoutuessasi ympäristökorvaukseen, voit il-
moittaa sitoumukselle aloja, jotka katso-
taan korvauskelpoiseksi ympäristösitoumuk-

sessa, luonnonmukaisessa sitoumuksessa ja
luonnonhaittakorvauksissa. Ympäristösitou-
mukseen ei voi ilmoittaa pysyviä nurmia, jot-
ka eivät ole peltomaata.

Korvauskelpoisuus on määritelty näille aloil-
le pysyväksi ominaisuudeksi. Korvauskelpoi-
suus säilyy lohkolla, vaikka lohkolle ei ha-
ettaisi ympäristökorvausta tai se vuokrataan
tai myydään toiselle viljelijälle, jos ala säilyy
peltona. Korvauskelpoisuus kuitenkin poistuu
lohkolta, jos lohko poistuu maatalouskäytös-
tä ja samalla lohko tai lohkon osa katsotaan
sitoumuksesta poistetuksi. Korvauskelpoisuu-
desta on kerrottu lisää hakuoppaan luvussa 7.
Peruslohkojen korvauskelpoisuus.

Vuoden 2015 esitäytettyjen tietojen yhteen-
vetotulosteesta näet, mitkä lohkosi ovat kor-
vauskelpoisia. Voit ilmoittaa sitoumukselle
korvauskelpoiset lohkosi. Voit myös ennakoi-
da ja jättää sellaisia lohkoja sitoumuksen ul-
kopuolelle, jotka on aikomus poistaa maata-
louskäytöstä.

Pinta-alan väheneminen ympäristösi-
toumuksesta on mahdollista 5 hehtaarin vä-
himmäisalaan asti (puutarhaviljelyssä 1 heh-
taariin), silloin kun siirrät sitoumuslohkoja-
si toisen henkilön hallintaan. Tähän luetaan
myös tilusjärjestelyt ja uusjakotoimitukset.
Henkilön, jolle siirrät peltoa, ei tarvitse ol-
la sitoutunut ympäristökorvaukseen. Tällai-
sessa tilanteessa ei aiheudu takaisinperintää.
Ilmoita hallinnan muutoksista Vipu-palvelus-
sa tai lomakkeella 102A. Jos sitoumusala vä-
henee alle viiden hehtaarin vähimmäisalan,
sitoumus raukeaa. Ala voi vähentyä myös
ylivoimaisen esteen takia ilman takaisinpe-
rintää. Ilmoita ylivoimaisesta esteestä kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työ-
päivän kuluessa.

Jos poistat sitoumuksella olevaa alaa maata-
louskäytöstä (esim. talonrakentamisen, tien
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teon, metsityksen takia), peritään alalle mak-
setut korvaukset takaisin. Ilmoita maatalous-
käytöstä poistuneesta alasta Vipu-palvelussa
tai peruslohkojen muutoslomakkeella 102 C.

Yksittäisen lohkon pinta-ala voi muuttua pel-
tolohkorekisterin ajantasaistuksen tai valvon-
nan takia. Jos lohkon pinta-ala pienenee,
seuraamukset toteutetaan valvontasääntöjen
mukaan.

Ympäristösitoumuksen pinta-alan kas-
vaminen on mahdollista, jos peltoala tu-
lee toiselta sitoutuneelta viljelijältä. Korvaus
maksetaan muutoksen jälkeen uuden alan
mukaisena. Voit liittää peltoalaa sitoumuk-
selle sähköisessä asioinnissa tai peruslohkolo-
makkeella 102A.

Sitoutumattomalta tulevaa korvauskelpoista
alaa voit sisällyttää vuosina 2016 – 2018 ole-
massa olevaan sitoumukseen enintään 5 ha.
Jos alaa tulee sitoutumattomalta enemmän
kuin 5 ha, sinun tulee hakea uudesta alasta
uutta 5 -vuotista sitoumusta. Vuosina 2019
– 2020 et voi enää liittää uusia aloja sitou-
mukseen. Jos pinta-alaa tulee lisää vähem-
män kuin 5 ha, alaa tulee viljellä kuitenkin si-
toumusehtojen mukaan ilman korvausta. Jos
pinta-alaa tulee yli 5 ha, voit tehdä määrära-
hojen puitteissa uuden sitoumuksen.

Ympäristösitoumuksesta luopuminen

Voit luopua sitoumuksesta ylivoimaisen es-
teen takia. Sitoumuksesta voit luopua myös
edellä kerrotulla tavalla, kun siirrät lohkoja
toisen henkilön hallintaan.

Lohkokohtaisen toimenpiteen vaihtami-
nen

Voit vaihtaa lohkokohtaisen toimenpiteen
toiseen, jos

• lopetat puutarhakasvien viljelyn tai
aloitat niiden vuosittaisen viljelyn vä-
hintään hehtaarin tasolla;

• siirrät sitoumuksen (sukupolven vaih-
dos tai muu koko maatilan tai sen osan
hallinnansiirto);

• aloitat tai lopetat luonnonmukaisen
tuotannon; tai

• mukautat ympäristösitoumusta Neu-
vo2020 kautta saamasi suosituksen pe-
rusteella.

Kun aloitat puutarhakasvien viljelyn tai lisäät
niiden viljelyalaa, voit valita puutarhakasvien
toimenpiteen.

Ilmoita lohkokohtaisen toimenpiteen vaihta-
misesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle 15.6. mennessä kyseisenä vuonna. Neu-
vo2020 -menettelyn kautta tehtävästä toi-
menpiteen muutoksesta saat neuvojalta toi-
menpiteen vaihtamissuosituksen kirjallisena,
joka palautetaan kuntaan viimeistään 15.6.
Jos ilmoitat vaihtamisesta myöhemmin, voit
alkaa toteuttamaan toimenpidettä, mutta
muutoksen mukainen ympäristökorvaus mak-
setaan seuraavan sitoumusvuoden alusta al-
kaen.

Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopu-
minen

• Voit luopua lohkokohtaisesta toimenpi-
teestä, jos sitoumusala tai osa siitä, jo-
hon toimenpide liittyy siirtyy kesken si-
toumuskauden toiselle viljelijälle.

• Voit luopua toimenpiteestä puutarha-
kasvien vaihtoehtoinen puutarhakas-
vien kasvinsuojelu, jos sitoudut luon-
nonmukaiseen tuotantoon; ja

• Voit luopua puutarhakasvien lohkokoh-
taisista toimenpiteistä, jos puutarha-
kasvien viljelyala vähenee alle yhden
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hehtaarin.

Maksaminen ja maksun rajoitukset eri
toimenpiteistä

Ympäristökorvaukseen sitoutuminen edellyt-
tää sinun hakevan ympäristökorvauksen mak-
sua vuosittain Vipu-palvelussa tai lomakkeel-
la 101 B, muuten sitoumus ei pysy voi-
massa. Ympäristösitoumuksen korvaus mak-
setaan korvauskelpoiselle sitoumusalalle, jon-
ka olet ilmoittanut vuosittain tukihakemuk-
sella. Voit vuosittaisella tukihakemuksella il-
moittaa jättäväsi jonkin peltoalan osalta ha-
kematta korvausta, jos vähimmäispinta-ala-
vaatimus silti täyttyy. Tilakohtaisen toimen-
piteen ehtoja tulee kuitenkin aina noudattaa
tilan koko pinta-alalla.

Korvauksien määrää ja ehtoja voidaan muut-
taa sitoumuskauden aikana, jos Euroopan
unionin lainsäädännön muutokset, päällek-
käisen maksun estäminen tai perustasoa kos-
kevat muutokset sitä edellyttävät. Tällaises-
sa tilanteessa sinulla on mahdollisuus luopua
sitoumuksesta ilman takaisinperintää, jos et
hyväksy muutosta.

Jos tilallasi on luonnonmukaisen tuotan-
non sitoumus, ympäristökorvausta ei mak-
seta peltoluonnon monimuotoisuus toimen-
piteen viherlannoitusnurmesta, puutarhakas-
vien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu –toimenpi-
teestä, lietelannan sijoittaminen peltoon toi-
menpiteestä eikä ravinteiden ja orgaanisten
aineiden kierrättämisestä , jos olet levittä-
nyt luonnonmukaisessa tuotannossa kielletty-
jä aineita.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toi-
menpiteestä ei makseta korvausta kesan-
noille, kasvimaalle, pysyville kasvihuonealoil-
le, tilapäisesti viljelemättömille aloille eikä vil-
jelemättömille aloille. Ympäristökorvausta ei

makseta myöskään koristepajulle, metsäpui-
den taimiaineiston tuottamisesta, puuvartis-
ten energiakasvien alasta, joulupuiden kas-
vatuksesta ja muun hampun kuin perustu-
keen oikeuttavan alasta. Korvausta ei makse-
ta myöskään pysyvistä nurmista (jotka eivät
ole maankäyttölajiltaan peltoa), suojavyö-
hykkeistä, luonnonhoitopeltonurmista, viher-
lannoitusnurmista, monimuotoisuuspelloista,
kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista eikä ympä-
ristötuen erityistukisopimusaloista kosteikoil-
le.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -
toimenpiteestä ei makseta lohkoille:

• joille on ilmoitettu ympäristösitoumuk-
seen sisältyvä suojavyöhyke, monivuo-
tinen ympäristönurmi, luonnonhoito-
peltonurmi, viherlannoitusnurmi, mo-
nimuotoisuuspelto tai katteen käyttö
puutarhakasveilla ja siemenperunalla;

• joita koskee edellisien ohjelmakausien
mukainen ympäristötuen erityistuki-
sopimus ravinnekuormituksen tehos-
tetusta vähentämisestä, suojavyöhyk-
keen perustamisesta ja hoidosta tai
turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmivil-
jelystä;

• joille on ilmoitettu kesanto tai
• jotka on ilmoitettu viherryttämistuen

ekologiseksi alaksi.
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* Lataa taulukko pdf-tiedostona43

Toimenpiteille maksamisen rajoituk-
set kaksinkertaisen maksun estämi-
seksi

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toi-
menpiteestä ei makseta ympäristökorvaus-
ta, jos maatila on vapautettu viherryttämis-
tuen viljelyn monipuolistamisvaatimuksesta
tai ekologisen alan vaatimuksesta, koska ti-

lan peltoalasta yli 75 % on nurmea tai kesan-
toa. Ympäristönhoitonurmien monivuotisista
ympäristönurmista tai luonnonhoitopeltonur-
mista ei makseta, jos maatila on vapautettu
viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuk-
sesta siksi, että maatilan peltoalasta yli 75 %
on nurmea tai kesantoa.

Peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpi-
teestä ei makseta maatilalle viherryttämis-
tuen ekologisesta alasta tai sellaisesta nur-
mialasta, joka oikeuttaa ekologisen alan vaa-
timuksesta vapautumiseen.

43http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Taulukko-ympkorvausten-
maksaminen.pdf
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12. Ympäristökorvaus: Ympäristösopimukset

Aikaisempien ohjelmakausien ympä-
ristötuen erityistukisopimusten muu-
tosmahdollisuudet 2015

Ympäristötukijärjestelmän uudistus vaikut-
taa maatalouden ympäristötuen erityistukiso-
pimusten voimassaoloon.

Seuraavat sopimustyypit muuttuvat ympä-
ristösitoumukseen kuuluviksi lohkokohtaisiksi
toimenpiteiksi:

• Säätösalaojitus, säätökastelu ja kuiva-
tusvesien kierrätys;

• Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoi-
to;

• Turvepeltojen pitkäaikainen nurmivilje-
ly ja

• Lietelannan sijoittaminen peltoon.

Seuraavista sopimuksista, jotka päättyvät tai
päätetään hallinnollisesti vuonna 2015, on
mahdollista tehdä uuden kauden mukainen
ympäristösopimus:

• Kosteikon ja laskeutusaltaan perusta-
minen ja hoito;

• Maiseman kehittäminen ja hoito;
• Luonnon monimuotoisuuden edistämi-

nen;
• Monivaikutteisen kosteikon hoito;
• Luonnon ja maiseman monimuotoi-

suus;
• Perinnebiotoopin hoito;
• Alkuperäisrotujen kasvattaminen, ja
• Kosteikon perustaminen ja hoito.

Kaikki vuosina 2011–2014 alkaneet eri-
tyistukisopimukset päätetään keväällä
2015 ilman takaisinperintää.

Voit valita uuteen ympäristösitoumukseesi
halutessasi vastaavan toimenpiteen tai hakea
jotakin uusista viisivuotisista ympäristösopi-
muksista.

Muista laittaa kaikkiin keväällä 2015 tekemii-
si ympäristösopimusten hakemuksiin (pait-
si alkuperäisrotujen kasvattaminen) liitteek-
si hoitosuunnitelma. Kesken sopimuskauden
päätetyn vastaavan sopimuksen suunnitelma
on päivitettävä kattamaan koko uusi viisivuo-
tinen sopimuskausi ja mahdolliset uudet loh-
kot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi haet-
tavan sopimuksen tyyppi, sopimuskausi sekä
toimenpiteet vuosittain ja lohkoittain.

Kun haettava ala koskee perinnebiotooppien
hoidon erityistukisopimuksessa ollutta alaa,
laita liitteeksi uusi tai päivitetty suunnitel-
ma. Jos sopimukseen lisätään alaa, lisää uu-
det lohkot suunnitelmalle sekä niille ehdo-
tetut hoitotoimenpiteet ja vaadittavat kar-
tat jäljempänä esitetyn listauksen mukaises-
ti (kohdassa hoitosuunnitelman suunnitelman
sisältö). Maatalousluonnon monimuotoisuu-
den ja maiseman ympäristösopimuksessa on
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-
kaille kohteille korkeampi hehtaarikohtainen
korvaus.

Hakemukselle tulee merkitä, onko lohko luon-
nonlaidun vai perinnebiotooppi. Perinnebio-
tooppilohkojen osalta pitää rastia vielä, on-
ko lohko maakunnallisesti tai valtakunnalli-
sesti arvokasta perinnebiotooppialuetta. Laa-
di suunnitelma sellaiseksi, että hoitotoimen-
piteet edistävät alueen luonnon monimuo-
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toisuutta tai maisemaa mahdollisimman hy-
vin ja varmistavat alueen laadukkaan hoidon.
Huomaa, että molempien alueiden sopimusta
haetaan 2015 alkaen samalla hakemuksella.

Vuosina 2000–2010 alkaneet ympäristö-
tuen erityistukisopimukset jatkuvat en-
nallaan sopimuskausiensa loppuun saak-
ka. Tee ympäristösitoumus kevään 2015 tu-
kihaussa pitääksesi keskeneräisen sopimukse-
si voimassa. Voit myös luopua erityistukisopi-
muksesta ilman takaisinperintää erillisellä il-
moituksella 12.5.2015 mennessä. Voit hakea
päätukihaussa uuden ympäristösitoumuksen
vastaavaa lohkokohtaista toimenpidettä tai
ympäristösopimusta.

Vuosina 1995–1999 tehdyt 20-vuotiset eri-
tyistukisopimukset jatkuvat ennallaan sopi-
muskausiensa loppuun saakka. Sinun ei tar-
vitse tehdä ympäristösitoumusta pitääkse-
si sopimuksesi voimassa. 20-vuotisesta sopi-
muksesta voit myös luopua ilman takaisinpe-
rintää.

Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ja
kotieläintuotannon sopimukset päätty-
vät. Voit halutessasi tehdä uuden sitoumuk-
sen luonnonmukaisesta tuotannosta tai koti-
eläintuotannosta. Luomusitoumusta haetaan
päätukihaun yhteydessä 12.5.2015 mennessä
ELY-keskuksesta.

Pohjavesialueen peltoviljely ja ravinne-
kuormituksen tehostettu vähentäminen
sekä pellolla oleva luonnon monimuotoi-
suussopimus pysyvät voimassa alkuperäisen
sopimuskauden loppuun, jos sopimus on alka-
nut 2010 tai aikaisemmin. Tällöin sinun pitää
tehdä myös ympäristösitoumus. Voit myös
luopua erityistukisopimuksesta ilman takai-
sinperintää erillisellä ilmoituksella 12.5.2015
mennessä.

Erityistukisopimus alkuperäiskasvien vil-
jelystä kuuluu jatkossa geenipankkisäilytys-

toimenpiteeseen, eikä se ole pinta-alaan pe-
rustuva. Se ei ole ympäristösopimus vaan
muu sopimus. Kaikki voimassa olevat alku-
peräiskasvien viljelysopimukset päättyvät tai
päätetään keväällä 2015. Uuteen haettavaan
alkuperäiskasvien ylläpitosopimukseen ei vaa-
dita ympäristösitoumusta.

Ohjelmakauden (2014–2020) ympä-
ristösopimukset ja alkuperäiskasvien
ylläpitosopimus:

• Kosteikkojen hoito
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden

ja maiseman hoito (arvokkaat perinne-
biotoopit, joilla on korkeampi hehtaa-
rikorvaus) sekä muut perinnebiotoopit
ja luonnonlaitumet)

• Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
• Alkuperäisrotujen kasvattaminen
• Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopi-

mus on geenipankkisäilytystoimenpide,
ja sitä voidaan hakea, jos hakijan vilje-
lemä alkuperäiskasvilajike on hyväksyt-
ty Eviran ylläpitämään Suomen kansal-
liseen kasvilajikeluetteloon.

Hae sopimusta

Jos täytät aktiiviviljelijän määritelmän, voit
hakea kaikkia ympäristösopimuksia. Lisäksi
rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kos-
teikkojen hoitosopimusta tai maatalousluon-
non monimuotoisuuden ja maiseman hoito-
sopimusta. Myös vesilain mukaiset vesioikeu-
delliset yhteisöt voivat hakea kosteikonhoito-
sopimusta.

Voit hakea ympäristösopimusta, vaikka et tee
ympäristösitoumusta.

91



Sopimusten kesto on 5 vuotta. Sopimuskau-
si ja -vuosi alkaa 1.5. hakuvuonna tai 1.5.
hakua seuraavana vuonna. Sopimuskausi ja
-vuosi päättyy 30.4.

Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 ha,
paitsi kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuk-
sessa 5 ha. Alkuperäisrotujen kasvatussopi-
mukseen ei vaadita pinta-alaa, mutta sopi-
mus tehdään jos sinulla on vaadittavat vä-
himmäiseläinmäärät.

• lampaita ja vuohia on vähintään 0,9 ey
(vähintään 5 yli 1v. eläintä);

• nautoja 1,0 ey (vähintään 1-2 eläintä
1-2 v);

• hevosia 2,0 ey (vähintään 2 eläintä);
• maatiaiskanoja vähintään 20 yli ½-

vuotiasta eläintä.

Voit hakea ympäristösopimusta palauttamal-
la kyseessä olevan sopimushakemuksen vaa-
dittavine liitteineen ELY-keskukseen viimeis-
tään 12.5.2015. Voit hakea sopimuksia vain
paperilomakkeella seuraavasti:

• Kosteikkojen hoitosopimusta lomak-
keella nro 262 (aktiiviviljelijä, ry:t ja
yhteisöt)
Liitteeksi:

– hoitosuunnitelma (aktiiviviljelijät,
ry, yhteisö)

– vuokra- tai muu sopimus (aktiivi-
viljelijät, ry, yhteisö)

– kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai
yhteisö)

– lohkokartta (aktiiviviljelijät, ry,
yhteisö)

– suunnitelmakartta (aktiiviviljeli-
jät, ry, yhteisö)

– edellisen sopimuksen hoitopäivä-
kirja (aktiiviviljelijät, ry, yhteisö)

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoitosopimusta lomak-
keella nro 253 (aktiiviviljelijä, ry:t ja
yhteisöt)
Liitteeksi:

– hoitosuunnitelma (aktiiviviljelijät,
ry,)

– vuokra- tai muu sopimus (aktiivi-
viljelijät, ry)

– kopio kokouspöytäkirjasta (ry)
– lohkokartta (aktiiviviljelijät, ry)
– suunnitelmakartta (aktiiviviljeli-

jät, ry)
– edellisen sopimuksen hoitopäivä-

kirja (aktiiviviljelijät, ry)

• Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus-
ta lomakkeella nro 521(aktiiviviljeli-
jät). Sopimuskausi alkaa hakemusvuot-
ta seuraavana vuonna, joten hakemus-
vuonna alalle voi ilmoittaa normaalissa
viljelykierrossa olevia kasveja.
Liitteeksi:

– hoitosuunnitelma
– vuokra- tai muu sopimus
– lohkokartta
– suunnitelmakartta
– kirjallinen suostumus sopimuksen

hakemiseen sopimusalueeseen ra-
jautuvien peltolohkojen haltijoilta

• Alkuperäisrotujen kasvattamissopi-
musta lomakkeella nro 218 (aktiivi-
viljelijät)
Liitteeksi:

– Rotupuhtaustodistus/todistus
polveutumisesta. Todistuksen voi
antaa:
* itä-, länsi- ja pohjoissuomen-
karjasta Faba Jalostus;
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* suomenlampaasta ja kai-
nuunharmaslampaasta
ProAgria Keskusten liitto,
ahvenanmaanlampaasta Fö-
reningen Ålandsfår rf

* suomen vuohesta ProAgria
Keskusten liitto
· Vuonna 2013 tai ai-

emmin syntyneiden suo-
menvuohien osalta riit-
tää viljelijän oma il-
moitus esim. lomakkeel-
la 218L.

* suomenhevosesta Suomen
Hippos ry

* maatiaiskanasta Luonnonva-
rakeskus.

– Nautaeläinluettelo, jos sopimus-
hakemuksessa on kyse naudoista.

– Sopimus laidunnuksesta, jos eläi-
miä laidunnetaan toisen hallin-
nassa olevalla alalla

– Selvitys eläinten hallintaoikeudes-
ta, mikäli hakija ei omista eläimiä.

• Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopi-
musta lomakkeella nro 214

– Liitteeksi tarvitaan jäljennös Evi-
ran ylläpitopäätöksestä

Hoitosuunnitelman sisältö

Liitä ympäristösopimushakemukseen hoito-
suunnitelma (ei koske alkuperäisrotujen kas-
vattamista).

Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraa-
vat tiedot:

1) arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön
tai maisemaan ja hoidon tavoitteet;

2) suunnitellun hankkeen yleiskuvaus, jonka
perusteella voidaan arvioida onko alueella sel-
laisia luonto- tai maisema-arvoja tai maata-
louteen liittyviä vesiensuojelullisia haasteita,
joita voidaan hoitotoimenpiteillä edistää toi-
menpiteen tavoitteiden mukaisesti;

3) suunnitelma-alueen kartta, johon on mer-
kittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee;

1. jos peruslohkot, joille haet sopimus-
ta, ovat olemassa olevia peruslohko-
ja, suunnitelma-alueen karttana käy-
tetään digitoituja peruslohkokarttoja
(jotka saa tarvittaessa kunnasta, ELY-
keskuksesta tai Vipu-palvelusta);

2. jos kyseessä on sopimus maatalous-
luonnon monimuotoisuuden ja maise-
man hoidosta tai kosteikon hoidosta,
liitä suunnitelmaan sijaintikartta (ko-
pio esimerkiksi peruskartasta, johon on
merkitty tarkka sijainti) ja suunnitel-
makartta.

Kiinnitä huomiota siihen, miten määrität so-
pimusalueen kartalle. Jos olet määrittänyt so-
pimusalueen virheellisesti, se aiheuttaa val-
vonnassa pinta-alavirheitä. Valvonnassa voi
olla vaikea todentaa lohkon rajoja, jos maas-
tossa ei ole selkeitä rajoja nähtävissä. Voit
ehkäistä pinta-alavirheitä merkitsemällä so-
pimusalueet pysyvällä tavalla maastoon tai
mittaamalla ne GPS:llä ennen sopimuksen te-
kemistä.

4) yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut
toimenpiteet lohkokohtaisesti jokaiselle sopi-
musvuodelle ja niiden toteutusaikataulu vuo-
sittain sekä selostus siitä, miten toimenpiteet
edistävät sopimukselle asetettujen tavoittei-
den saavuttamista.

Ympäristösopimukseen sisällytettävien toi-
menpiteiden on tähdättävä sopimustyypin
tavoitteiden mukaisesti alueen monimuotoi-
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suus- tai maisema-arvojen tai vesiensuoje-
lun suunnitelmalliseen edistämiseen ja alueen
laadun tavoitteelliseen parantamiseen. Toi-
menpiteet on sen takia perusteltava laadul-
lisesti alueen ympäristönsuojelun tai luon-
to- tai maisema-arvojen hoidon tavoitteiden
kannalta. Huolellisesti perusteltu suunnitel-
ma on tärkeä, sillä vain alueen laadun paran-
tamisella perusteltujen toimenpiteiden voi-
daan Maatalousluonnon monimuotoisuus- ja
maisemanhoito sopimuksessa ylittävän pe-
rustasoksi katsottavan maatalousmaan säi-
lyttämisvaatimuksen. Esitä vuosittaiset toi-
menpiteet suunnitelmassa ja perustele, miten
niiden odotetaan parantavan alueen luonto-
tai maisema-arvoja. Luontoarvojen paranta-
mista ovat erilaiset lajistoa ja luontotyyppejä
edistävät toimenpiteet.

Aloita toimenpiteet jokaisella sopimukseen
sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimus-
vuonna, ellei hyväksytty suunnitelma muuta
edellytä.

Jos sopimusta haetaan Natura 2000 -verkos-
toon kuuluvalle alueelle, luonnonsuojelualu-
eelle tai muun lainsäädännön mukaan pe-
rusteella suojellulle alueelle, sinulta edellyte-
tään, että alueella tehtävät toimenpiteet ylit-
tävät lainsäädännön edellyttämät hoitotoi-
met ja että sopimukseen kuuluvista toimenpi-
teistä ei makseta tai ole maksettu korvausta
muun lainsäädännön kautta.

Ympäristösopimus ei voi sisältää toimenpi-
teitä, joiden toteuttamisesta maksetaan jo
muuta Euroopan unionin tai kansallisen tu-
kijärjestelmän tukea tai toimenpiteitä, jotka
sinun täytyy tehdä muun lainsäädännön pe-
rusteella.

5) jos kyseessä on sopimus kurki-, hanhi-
ja joutsenpelloista, suunnitelmassa on oltava
selvitys, josta käy ilmi:

• haetun alueen poikkeavat luontoarvot

ja lintujen esiintyminen,
• lintujen massaesiintymän laatu ja ajoit-

tuminen,
• alueelle perustettava kasvusto ja siihen

kohdistuvat toimenpiteet sekä
• kasvuston soveltuvuus alueella massa-

esiintymänä esiintyvälle lintulajille tai -
lajeille,

• lintujen ruokintatarve, ruokinnan laatu
ja ajoittuminen ja

• tarvittaessa todiste satovahingosta;

6) jos kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuk-
sen alue rajautuu muihin kuin omassa hal-
linnassasi oleviin peltolohkoihin, pyydä kirjal-
linen suostumus edellä mainittujen peltoloh-
kojen haltijoilta ja liitä se suunnitelmaan;

7) jäljennös hoitopäiväkirjasta tai lohkokoh-
taisista muistiinpanoista aiemmalta sopimus-
kaudelta, jos hakemasi alue tai sen osa on
kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan
sopimukseen ja jonka sopimusehtona on ollut
hoitopäiväkirjan pitäminen.

Kosteikon hoitosopimus

Kosteikot täydentävät pelloilla tehtäviä ve-
siensuojelutoimenpiteitä maatalouden kuor-
mituksen vähentämisessä. Kosteikkojen mer-
kitys vesien tilaa parantavina toimina voi olla
paikallisesti merkittävä.

Toimenpide edistää viljelyalueiden luonnon
ja maiseman monimuotoisuutta, kun pel-
toalueilta kuivatustoimenpiteiden myötä vä-
hentyneet kosteat elinympäristöt lisääntyvät.
Kosteikot ja luontaisen kaltaiset uomat moni-
puolistavat viljelyalueiden elinympäristöjä ja
luovat maisemallista vaihtelua. Maatalous-
alueiden lajisto monipuolistuu, yksilömäärät
kasvavat ja riista-, kala- ja raputalous hyöty-
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vät.

Toimenpidettä voit toteuttaa esimerkiksi ve-
sienhoitosuunnitelmissa todettujen vesistö-
jen valuma-alueilla, missä toimenpiteellä voit
merkittävästi ja tarkoituksenmukaisesti pie-
nentää maatalouden aiheuttamaa vesistö-
kuormitusta ja/tai lisätä maatalousalueiden
luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riis-
ta-, kala- ja raputaloutta.

Kosteikot ovat osin pysyvästi ja tulva-alueet
mahdollisesti vain osan vuotta veden peittä-
miä alueita, jotka toimivat kiintoaineksen ja
ravinteiden pidättäjinä, eliöstön, muun mu-
assa lintujen pesimä- ja ruokailuympäristöinä
sekä viljelymaiseman monipuolistajina. Luon-
nonmukaisiksi muutetut uomat voi kunnos-
taa luonnonmukaisen vesirakentamisen peri-
aatteiden mukaisesti. Sopimusalueeseen kuu-
luvat kosteikkojen, tulva-alueiden ja kunnos-
tettujen uomien lisäksi niiden hoidon kannal-
ta tarpeelliset suoja-alueet.

Sopimukseen hyväksyttävät kohteet

Kosteikon hoitosopimusta voit hakea kostei-
kon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uo-
man alle jääneestä ja hoitotoimien kohtee-
na olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta
riittävistä reuna-alueista. Reuna-alueet voi-
daan ilmoittaa ja hoitaa niiden leveyden pe-
rusteella joko ympäristösitoumukseen kuulu-
vina suojakaistoina tai suojavyöhykkeinä tai
sopimusalueeseen sisältyvänä alana. Yhdellä
hakemuksella voi olla monenlaisia kosteikko-
tyyppejä tai kosteikkoja.

Kosteikon hoitosopimusta voit hakea myös
kohteesta:

1. joka on perustettu ei-tuotannollisten
investointien tuella/korvauksella;

2. jota on koskenut edellisien ohjelma-
kausien mukainen sopimus kosteikosta
tai laskeutusaltaasta tai erityistukiso-

pimus monivaikutteisen kosteikon hoi-
dosta; tai

3. joka on pieni kosteikko tai tulvapelto,
jonka osalta on ollut voimassa edel-
lisien ohjelmakausien mukainen sopi-
mus mukainen erityistukisopimus luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman
edistämisestä; tai

4. joka on perustettu muulla rahoituksella
ja joka täyttää ei-tuotannollisten inves-
tointien korvauksen mukaisen korvaus-
kelpoisen kosteikkokohteen ehdot.

Kosteikon hoitosopimusta et voi hakea:

• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusar-
voja vailla olevien kastelualtaiden hoi-
dosta

• alueen sellaisesta hoidosta, jossa ta-
voitteenasi on alueen muuttaminen jär-
veksi tai lammeksi; tai

• kohteista, joissa valumavesien aiheut-
taman kuormituksen voidaan katsoa
olevan peräisin pääasiassa muualta
kuin maataloudesta.

Sopimushakemuksen hyväksyminen perustuu
ELY-keskuksissa tehtävään tarveharkintaan.
Hakemuksessa esitetyn kohteen ja sen hoito-
suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta arvi-
oitaessa ELY-keskuksissa otetaan huomioon
kohteen hoidon odotettavissa oleva vaikutta-
vuus maatalouden vesiensuojelu- ja/tai mo-
nimuotoisuustavoitteisiin, hoidon kustannus-
tehokkuus sekä edellä esitetyt rajaukset. Ym-
päristösopimuksen hyväksymisen jälkeen so-
pimusalasi ei enää ole maatalouskäytössä ole-
vaa maata.

Sopimusalan hoidolla edistät maatalouden
aiheuttaman vesistökuormituksen vähentä-
mistä tai parannat luonnoltaan yksipuolisen
maatalousalueen elinympäristöjen monimuo-
toisuutta. Kosteikkoa voit pitää myös kaste-
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luveden varastona, luonnonravintolammikko-
na kalankasvatuksessa, ravunkasvatuspaik-
kana sekä virkistyskäytössä. Hoitotoimenpi-
teet toteutat hyväksytyn suunnitelman ja ta-
voitteiden mukaisesti.

Kosteikkojen vuotuisia hoitotoimenpiteitä
voivat olla muun muassa:

• lietteen poisto tarvittaessa;
• mahdollisten kemiallisten saostusainei-

den poisto ja lisäys;
• patojen ja uomien hoitotoimet (pato-

jen ja pengerrakenteiden tarkastukset
ja kunnossapidot);

• kosteikon tai uoman reuna-alueiden
kasvillisuuden niitto ja kasvijätteen
poiskorjuu. Niittojätteen voit käyttää
hyödyksi; tai

• veden pinnan korkeuden seuraaminen.

Luonnonmukaistettujen uomien hoidossa

• huolehdit veden virtaamaa hidastavis-
ta rakenteista, kuten pohjapadoista ja
eroosiosuojauksista;

• uoman reuna-alueiden kasvillisuuden
säilymisestä; tai

• tulvatasanteiden avoimuudesta.

Tulva-alueilta poistat tarvittaessa kasvilli-
suutta tai sille laskeutunutta maa-ainesta.

Sopimusaluetta saat laiduntaa, jos se ei hait-
taa luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuo-
jelua, eikä aiheuta eroosiota.

Kirjaa hoitotoimet hoitopäiväkirjaan tai loh-
kokirjanpitoon vuosittain kaikkien toimenpi-
teiden osalta.

Hoitosuunnitelmaan ei hakemuksen käsitte-
lyn yhteydessä voida hyväksyä toimenpiteitä,
joiden voidaan arvioida aiheuttavan haittoja

toimenpidealueen ulkopuolella, kuten viljeltä-
vien peltojen kuivatustilanteen heikkenemis-
tä tai Natura 2000 -alueille, luontodirektiivin
liitteissä 2, 4 ja 5 listatuille lajeille, lintudi-
rektiivin liitteessä 1 listatuille lajeille, uhana-
laisille lajeille tai luontotyypeille.

Maatalousluonnon monimuotoisuu-
den ja maiseman hoitosopimus

Toimenpide on luonnon monimuotoisuutta ja
maisemaa edistävä lohkokohtainen ympäris-
tösopimus. Toimenpiteen tavoitteena on yl-
läpitää ja edistää luonnon monimuotoisuut-
ta sekä maisemanhoitoa maatalousympäris-
töissä. Toimenpide luo edellytykset maata-
lousalueiden hoitoa vaativien elinympäristö-
jen, niille ominaisen monipuolisen lajiston se-
kä maatalousalueiden maisema-arvojen suun-
nitelmalliselle edistämiselle. Tavoitteena on
saada hoidon piiriin mahdollisimman suuri
osa arvokkaaksi luokitelluista perinnebiotoo-
peista, lisätä hoidettujen perinnebiotooppien
ja luonnonlaidunten kokonaisalaa, ylläpitää
ja parantaa hoidon laatua sekä uhanalaisten
lajien säilymistä. Lisäksi toimenpiteellä voi
myös edistää peltojen reuna-alueiden maise-
ma- ja monimuotoisuusarvoja.

Sopimukseen hyväksyttävät alueet

Voit toteuttaa toimenpidettä perinnebio-
toopeilla, luonnonlaitumilla, luontoarvoiltaan
monimuotoisilla tai maisemaltaan merkittä-
villä peltojen reuna-alueilla, pellon ja tien tai
pellon ja vesistön välisillä reuna-alueilla tai
peltoalueiden metsäsaarekkeilla, maatalous-
ympäristön uhanalaisten lajien edistämisessä,
maatalousympäristön muinaismuistokohteilla
sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvän
maaseudun kulttuuriperinnön hoidossa. Hoi-
tosuunnitelmasi tulee edistää alueen luonto-
tai maisema-arvoja ja olla tarkoituksenmukai-
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nen luonnonvarojen kestävän käytön ja ym-
päristön tilan kannalta.

Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niit-
tyä, rantaniittyä, lehdesniittyä, hakamaata,
metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtä-
vissä selviä merkkejä aiemmasta laidunnuk-
sesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotan-
toon.

Rantaniityllä, joka otetaan laidunkäyttöön,
tulee olla jäljellä rantaniityille ominaisten la-
jien esiintymiä ja alueella on oltava edellytyk-
set palautua rantaniityksi.

Metsälaidun on perinnebiotooppi, jos

• puusto koostuu eri ikäisistä lehti- tai
havupuista ja laho- ja kolopuita on
enemmän kuin talousmetsässä yleensä;

• metsälaitumella on valoisia aukkokoh-
tia, joissa kasvaa niittykasveja;

• metsälaitumella esiintyy ruohoja ja hei-
niä enemmän kuin vastaavalla metsä-
tyypillä yleensä. tämä perusteluihin

Metsälaitumia ovat edellä mainittujen kohtei-
den lisäksi vanhat kaskikoivikot, jolle on tyy-
pillistä koivuvaltaisuus ja kaskeamiseen liitty-
vät kiviröykkiöt sekä laidunkäytöstä poistu-
neet metsät, joilla on ollut pitkään jatkunut
laidunhistoria ja jotka ovat kunnostettavissa
edellytykset täyttäväksi metsälaitumeksi.

Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ul-
kopuolista laidunta, jota käytetään karjan re-
huntuottoon ja jota ei nykytilassaan voida
luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostetta-
vaksi perinnebiotoopiksi. Luonnonlaitumesta
voit hakea maatalousluonnon ja maiseman
hoitoa koskeva sopimusta, jos sillä on muus-
ta ympäristöstä erottuvia luonto- tai maise-
ma-arvoja, joita voidaan edistää laidunnuk-
sella ja luonnonlaitumen tulee sijaita maa-
talousympäristöön kuuluvassa maisemakoko-

naisuudessa. Luonnonlaitumiksi luetaan nyt
myös reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet,
joiden luonto- ja maisema-arvoja hoidetaan
laiduntamalla tai raivaamalla ja niittämällä.

Reunavyöhykkeiden on sijaittava maata-
lousympäristössä pellon ja metsän, pellon ja
tien tai pellon ja vesistön välisellä, pellon ul-
kopuolisella alueella. Reunavyöhyke voi olla
keskimäärin enintään 20 metriä leveä, mut-
ta maisemallisesta syystä pellon ja vesistön
tai pellon ja tien välinen raivaamalla hoidet-
tava alue voi olla keskimäärin enintään 40
metriä leveä. Peltoalueilla sijaitsevien raivaa-
malla tai niittämällä hoidettavien metsäsaa-
rekkeiden enimmäiskoko voi olla enintään yk-
si hehtaari. Jos reunavyöhyke hoidetaan lai-
duntamalla eli kyseessä on luonnonlaidun, ala
voi olla leveämpi kuin 20 tai 40 m. Luonnon-
laidunalueeseen ei voi liittää sellaisia alueita,
joiden luonto- tai maisema-arvoja laidunnus
ei edistä.

Peltoalueilla sijaitsevien raivaamalla tai
niittämällä hoidettavien metsäsaarekkeiden
enimmäiskoko voi olla enintään yksi hehtaa-
ri.

Sopimushakemuksesi on etusijalla määrära-
hatilanteesta riippuen, jos sopimuskohteesi
jokin seuraavista:

• arvokkaaksi luokiteltu perinnebiotoop-
pikohde (valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti)

• perinnebiotooppi- ja luonnonlaidun-
kohde, joka on kunnostettu ei-tuotan-
nollisen investoinnin korvauksella;

• kohde sijaitsee valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella, Natura-alueella tai rajautuvat
Natura-alueeseen tai alueella, joka on
todettu tärkeäksi luonnon monimuotoi-
suuden yleissuunnitelmassa;
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• kohteella on ollut voimassa edellisen
kauden (2007–2013) mukainen ympä-
ristötuen erityistukisopimus perinnebi-
otooppien hoidosta tai luonnon ja mai-
seman monimuotoisuuden edistämises-
tä.

Alueet, joita et voi hakea sopimukseen
ovat mm. viljellyt pihanurmikot tai puutar-
ha- ja puistokäytössä olevat alueet tai laa-
jat yhtenäiset avokalliot. Suunnitelmaan et
voi laittaa toimenpiteiksi myöskään latojen
säilyttämistä, ylläpitämistä tai kunnostamis-
ta. Sopimusta ei voida tehdä kohteista, joilla
ei ole selviä edellytyksiä maatalousympäris-
tön lajiston tai maiseman tulokselliseen edis-
tämiseen hoitotoimenpiteillä, eikä kohteista,
jotka ovat ensisijaisesti metsätalouskäytössä.
Kohteista löydät tarkemman listan sopimus-
ehdoista (mavin nettisivuilta mavi.fi44 ja suo-
mi.fi45).

Sopimusalan hoito
Sinun tulee hoitaa ja kunnostaa sopimusalue
erillisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmaan hyväksyttyjen hoitotoimenpi-
teiden tulee edistää toimenpiteen tavoittei-
ta ja olla riittäviä laadukkaan hoidon varmis-
tamiseksi. Hoitotoimenpiteillä tulet säilyttä-
mään tai edistämään sopimusalueen tavan-
omaisesta poikkeavia luonto- tai maisema-
arvoja hoitamalla kasvi- ja eläinlajien säily-
misen ja lisääntymisen sekä viljelymaiseman
kannalta tärkeitä alueita tai kohteita. Toteut-
tamiesi toimenpiteiden on perustuttava pai-
kallisen luonnon edellytyksiin ja toteutukses-
sa sinun on kiinnitettävä huomiota alueellisiin
erityispiirteisiin, maisemaan ja kulttuuriperin-
teeseen.

Perinnebiotoopiksi luokitellun alueen ja uhan-
alaisen lajin esiintymän hoidon suunnittelet
ja toteutat siten, että hoito on ensisijai-

sesti eduksi alueen maatalousluonnon moni-
muotoisuudelle. Muunlaisilla kohteilla voit pi-
tää maiseman hoitoa ensisijaisena tavoittee-
na. Voit sisällyttää sopimukseen viljelyhistori-
aan kuuluvien rakennelmien, muinaismuisto-
jen sekä niiden lähiympäristöjen hoitoa. Pe-
rinteisiä karjatalouteen liittyviä rakenteita ja
rakennelmia ovat esimerkiksi kiviaidat, kivi-
saarekkeet, riukuaidat, portit, veräjät, erilai-
set heinän kuivatustelineet, suovat ja pielek-
set, karjasillat ja suoniittyjen patorakenteet.
Rakennelmia kunnostaessasi säilytä paikalli-
set tyyppiratkaisut ja käytä mahdollisuuksien
mukaan alkuperäisiä materiaaleja ja työtapo-
ja.

Jos alueella on tiedossa oleva luonnonsuojelu-
laissa tarkoitetun uhanalaisen kasvi- tai eläin-
lajin tai luontodirektiivin liitteen IV a mu-
kaisen tiukasti suojellun eläinlajin esiintymis-
paikka tai sopimusalue sijaitsee Natura 2000
-alueella, sopimusalueelle suunniteltujen hoi-
totoimenpiteiden pitää soveltua suojelun pe-
rusteena oleville lajeille.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten
hoitotoimet

Hoitotoimia voivat olla muun muassa laidun-
nus, niitto, puiden ja pensaiden raivaus, vie-
raslajien poisto sekä lehtipuiden lehdestys.

Kiinnitä huomiota siihen, että kohteella on
sopiva laidunnuspaine. Sopiva laidunnuspai-
ne eli laidunnuskauden aikainen eläinmäärä
tiettyä pinta-alaa kohden on varmistettava
tapauskohtaisesti. Voit antaa eläimille kiven-
näisiä ja vitamiineja, jos ne sisältävät vähän
fosforia ja eikä niiden käytöstä aiheudu alu-
een rehevöitymistä. Jos ko. kohde on altis re-
hevöitymiselle, voidaan sopimuksenteon yh-
teydessä määrätä lisätoimia esim. kivennäis-
ten ja vitamiinien sijoituspaikat tai ruokinta-

44http://www.mavi.fi
45http://www.suomi.fi
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pisteen kattaminen.

Toteuta laidunnus siten, ettei se aiheuta alu-
een kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä
tai maaperän eroosiota. Erota laidunnettava
perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi kun-
nostettava alue aidalla muista laidunnurmis-
ta. ELY-keskus voi tapauskohtaisesti sallia
perinnebiotoopin laidunnuksen vahojen niuk-
karavinteisten nurmien, kuten luonnonhoito-
peltonurmien tai suojavyöhykkeiden yhtey-
dessä, jos sopimusalue ei ole rehevöitymiselle
altis. Sovita perinnebiotoopeilla ja luonnon-
laitumilla eläinten lukumäärää tiettyä laidun-
alaa kohti niin, että eläimet pääsääntöisesti
elävät laitumen tuoton varassa ilman lisäre-
hua tai järjestä laidunkierto niin, että laitu-
men ollessa loppuun syöty eläimet siirretään
toiselle laitumelle. ELY-keskus voi tapauskoh-
taisesti sallia vasikoiden ruokkimisen 1.8. al-
kaen. Älä käytä perinnebiotooppeja pelkäs-
tään yölaitumina.

Lisäksi voit toteuttaa muita erityisiä hoito-
keinoja, kuten kulotusta. Sinun tulee korja-
ta niitetty kasvillisuus pois, ellei hyväksytty
suunnitelma perustellusti muuta edellytä.

Jos sopimusalueesi koostuu reunavyöhykkeis-
tä tai metsäsaarekkeista, niitä tai raivaa ne
vähintään joka toinen vuosi. Hoitotoimenpi-
teisiin voi kuulua myös vieraslajikasvillisuu-
den poisto.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus

Toimenpide on luonnon monimuotoisuutta
edistävä lohkokohtainen ympäristösopimus.
Sen avulla edistetään kurkien, hanhien ja
joutsenten ravinnonhankinnan ja peltoviljelyn
yhteensovittamista merkittävillä säännöllisil-
lä kerääntymisalueilla, kuten ruokailu-, muut-
to- ja levähdysalueilla. Tavoitteena on ohjata
lintujen esiintymistä kerääntymisalueiden pel-

toaukeilla tarjoamalla houkutuskasvustoja ja
ruokintaa. Toimenpiteellä pyrit vähentämään
massaesiintymien aiheuttamia satovahinkoja
ja varmistamaan linnuille soveltuvien kasvus-
tojen tarjonta tärkeillä kerääntymisalueilla.

Lintujen ruokailu-, levähdys- ja muuttoalueil-
le tehtävän sopimuksen tulee sisältää edis-
tettäville lintulajeille soveltuvan, siemensa-
toa tuottavan kasvuston viljelyä sekä alueen
houkuttelevuuden lisäämiseksi lintujen ruo-
kintaa.

Sopimukseen hyväksyttävät alueet

Tee hoitosuunnitelmasta tarkoituksenmukai-
nen luonnonvarojen kestävän käytön ja ym-
päristön tilan kannalta. Perustele hoitosuun-
nitelmassa lintujen massaesiintyminen ai-
heesta saatavilla olevalla aineistolla tai esi-
tä todisteet siitä, että linnut ovat aiheutta-
neet alueella satovahinkoa tai, että alue on
aiemmin saanut vastaavaa Ympäristöminis-
teriön rahoittamaa tukea. Etusija annetaan
kohteille, joilla on todettu näiden lintujen ai-
heuttamia satovahinkoja ja kohteille joiden
läheisyydessä on muita näille linnuille tärkei-
tä ominaispiirteitä tai elinympäristöjä, kuten
juomapaikka, vesistö tai kosteikko.

Mitoita lintujen ruokailu-, levähdys- ja muut-
toalueille tehtävän sopimuksen kokonaisala
riittäväksi suhteessa kerääntymisalueella ta-
vanomaisesti toteutuvaan lintujen massae-
siintymään. Sisällytä hoitosuunnitelmaan ku-
vaus sopimusalueen lintulajeille soveltuvas-
ta, siemensatoa tuottavan kasvuston viljelys-
tä sekä lintujen ruokinnasta. Toteuta lintu-
jen ruokinta suunnitelman mukaisesti siten,
että sen avulla voidaan houkutella lintuja so-
pimusalueelle läheisten viljelmien sijaan.

Sopimusala voi koostua samalla vaikutusalu-
eella olevasta yhdestä tai useammasta koko-
naisuuden muodostavasta peruslohkosta.
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Sopimus tehdään ensisijaisesti kohteista:

• joilla on todettu näiden lintujen aiheut-
tamia satovahinkoja kohteista ja

• joiden läheisyydessä on muita näille lin-
nuille tärkeitä elinympäristöjä.

Sopimusta ei voida tehdä peltolohkoista, joil-
la lintuihin kohdistuu toistuvia häiriötekijöitä.
ELY-keskuksilla on tarveharkinta sopimuksen
teon perusteeksi.

Sopimusalueen perustaminen

Perusta sopimusalueen keskiosiin tai muuhun
lintujen laskeutumista edesauttavaan koh-
taan nurmialue tai nurmikaistoja, sen ym-
pärille ohrakasvusto ja uloimmaksi kaurakas-
vusto, joka on vähemmän lintujen suosiossa.
Perusta kasvusto ja toteuta ruokinta siten,
että se houkuttelee lintuja sopimusalueelle
läheisten viljelmien sijaan. Perusta kasvus-
to sadontuotantotarkoituksessa tavanomai-
sella riittävällä siemenmäärällä. Lannoita ja
hoida kasvustoa siten, että sillä on edellytyk-
set sadon tuottamiseen. Jos peruslohko ra-
joittuu vesistöön, jätä lohkon vesistön puo-
leiselle reunalle keskimäärin vähintään kolme
metriä leveä suojakaista. Suojakaistan on ol-
tava monivuotisen nurmi-, heinä- tai niitty-
kasvillisuuden peittämä.

Huomioi, että sopimusalueen lannoitukses-
sa on noudatettava ympäristösitoumuksen
lannoitteiden käytön vähimmäisvaatimusten
lannoiterajoituksia. Kiinnitä erityistä huomio-
ta hukkakauran tai muiden vastaavien vaikei-
den, lintujen mukana leviävien rikkakasvien
torjuntaan.

Perusta kasvusto viimeistään 30.6 monivuo-
tisella tai yksivuotisella nurmisiemenseoksella
ja viljalla. Ota nurmikaistojen sijoittamises-
sa huomioon viereiset lohkot. Perusta yksi-
vuotinen siementä tuottava kasvusto vuosit-
tain. Voit perustaa nurmikasvuston jo edelli-

senä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin
kanssa tai sänkeen kylvämällä. Myös aiem-
min perustetut nurmialueet sekä monilajisiksi
kehittyneet nurmet hyväksytään. Alueen olisi
hyvä rajautua vesistöön tai valtaojaan, jotta
linnut pääsevät juomaan.

Sopimusalueen hoito

Korjaa tai niitä perustettu kasvusto syksyl-
lä lintujen ruokailun helpottamiseksi. Niitä
nurmikasvusto joka vuosi viimeistään 30.8.
Ota huomioon niiton ajankohdassa ja toteu-
tuksessa luonnonvaraisten lajien elinolot niin,
ettei lintujen pesintöjä ja nisäkkäiden poika-
sia vaaranneta. Niittojätteen saa korjata pois
ja hyödyntää taloudellisesti. Voit korjata nur-
melta sadon tavanomaisena sadonkorjuuaika-
na. Pui ohrakasvusto ennen muuta kasvustoa
ja johda osa viljasta maahan. Ohran puin-
ti on suositeltavaa tehdä ennen ympäröivien
lohkojen puintia. Lohkon reunan, jolla kasvaa
kauraa voit puida normaaliin puintiaikaan.

Vesistöön rajoittuvaa suojakaistaa ei saa
muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuoje-
luaineilla. Kasvuston hävittäminen ja uusimi-
nen ovat sallittuja poikkeuksellisesti vaikeissa
rikkakasvitapauksissa.

Merkitse tehdyt toimenpiteet lohkokohtaisiin
muistiinpanoihin.

Alkuperäisrotujen kasvattamissopi-
mus

Toimenpide on geneettistä monimuotoisuut-
ta edistävä ympäristösopimus. Tavoitteena
on turvata taloudellisesti, tieteellisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden paikallisten
rotujen, niiden erityisominaisuuksien ja perin-
nöllisen muuntelun säilyminen. Samalla yllä-
pidetään kotieläinlajien biologista monimuo-
toisuutta. Toimenpiteen avulla estetään suo-
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malaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläin-
ten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä ro-
tuihin kuuluvien eläinten yksilömäärää sekä
varmistetaan mahdollisimman laajan geneet-
tisen perimän säilyminen.

Sopimukseen hyväksyttävät eläimet

Voit hakea sopimusta itä-, länsi- ja pohjois-
suomenkarjan, suomenvuohien, suomenlam-
paiden, ahvenanmaanlampaiden, kainuunhar-
maslampaiden, suomenhevosten ja maatiais-
kanojen kasvattamisesta kyseisen rodun li-
säämiseksi. Samalla sitoudut kasvattamaan
maatilallasi sopimuksessa mainitun eläinmää-
rän samaan alkuperäisrotuun kuuluvia eläi-
miä.

Sopimuseläinten on oltava puhdasrotuisia.
Nautojen, lampaiden ja vuohien on oltava vä-
hintään vuoden ikäisiä ja kanojen ja kukkojen
vähintään puolen vuoden ikäisiä sopimuskau-
den alussa. Suomenhevosten tulee olla sopi-
muskauden alussa suomenhevosen rekisteriin
merkitty siitostamma, joka on varsonut, astu-
tettu tai keinosiemennetty edellisenä vuonna
tai kantakirjattu ori. Voit hakea sopimusta,
jos sinulla on:

• lampaita ja vuohia vähintään 5 yli 1v.
eläintä (0.9 eläinyksikköä)

• nautoja vähintään 1 eläin yli 2v. tai vä-
hintään 2 eläintä 1-2 v. (1.0 eläinyksik-
kö)

• hevosia vähintään 2 eläintä (2.0 eläin-
yksikköä)

• maatiaiskanoja tai -kukkoja vähintään
20 yli ½ v. eläintä

Eri alkuperäiseläinroduista tehdään erilliset
sopimukset, kuitenkin kaikki lammasrodut ja
kaikki nautarodut voidaan tehdä erikseen sa-
moille sopimuksille.

Sitoudut pitämään sopimuksen mukaisen

eläinmäärän koko sopimuskauden ajan. So-
pimus voidaan tehdä hakijan tai hänen per-
heenjäsenensä omistamista tai hallinnassa
olevista eläimistä. Sopimukseen haettujen
eläinten tulee olla hakijan tai hänen per-
heenjäsenensä hallinnassa koko sopimuskau-
den ajan. Sopimuksen eläinmäärää voit lisätä
sopimuskauden aikana 2. ja 3. sopimusvuote-
na. Eläinmäärän lisäämistä haetaan viimeis-
tään 12.5. ELY-keskuksesta. Jos lisäät sopi-
museläimiä tämän jälkeen, hae uusista eläi-
mistä uutta sopimusta. Voit hakea sopimus-
ta sekä uros- että naaraspuolisista eläimistä.
Eläinten on oltava yksilöityjä ja kuuluttava
luotettavaan tarkkailu- tai rekisteröintijärjes-
telmään, josta ilmenee eläinten polveutumi-
nen.

Käytä sopimuseläimiä sopimuskauden aikana
vuosittain siitokseen. Siitokseen voit käyttää
ainoastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdas-
rotuista eläintä. Hevosten ja nautojen on tuo-
tettava jälkeläisiä vähintään kahdesti sopi-
muskauden aikana, lampaiden ja vuohien on
tuotettava jälkeläisiä vähintään kolme kertaa
sopimuskauden aikana. Kanojen on tuotetta-
va jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden aika-
na.

Lähetä ennen sopimuskauden loppua ELY-
keskukseen selvitys siitä, miten sopimuseläin-
tä on käytetty sopimuskaudella kyseisen ro-
dun lisäämiseen.

Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito
(geenipankkisäilytyksen toimenpide)

Toimenpide on geneettistä monimuotoisuut-
ta edistävä geenipankkisäilytystoimenpide.
Tavoitteena on edistää kestävien ja Suo-
men pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin sopeutu-
neiden maatiaislajikkeiden ja vanhojen uhan-
alaisten kauppalajikkeiden perimäaineksen in
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situ -suojelua ja suomalaisen kulttuuriperin-
nön säilyttämistä tukemalla nurmi- ja rehu-
kasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenpe-
runoiden, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannes-
ten lajikemäärittelyä ja ylläpitoviljelyä. Toi-
menpide tukee Suomen kansainvälisiä vel-
voitteita maatalouden ja siitä riippuvaisen eli-
östön biologisen monimuotoisuuden ylläpitä-
miseksi.

Korvaukseen ovat oikeutettuja vain sellaiset
lajikkeet, jotka on hyväksytty Suomen kan-
sallisessa kasvilajikeluettelossa alkuperäiskas-
vilajikkeena. Evira hyväksyy uusia lajikkei-
ta luetteloon viljelijän hakemuksesta, jos ne
täyttävät alkuperäiskasvilajikkeen vaatimuk-
set (Siemenkauppalaki 728/2000 ja sen no-
jalla annetut kansalliset asetukset lajikkeen
hyväksymisestä).

Korvausta maksetaan nurmi- ja rehukasvien,
viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden,
öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maati-
aislajikkeiden ja uhanalaisten vanhojen kaup-
palajikkeiden ja niiden muuntuneiden kan-
tojen ylläpidosta aiheutuneista kustannuksis-
ta. Maksettava vuosittainen korvaus on 400
€/lajike.

Jos viljelemäsi lajike on hyväksytty Suomen
kansalliseen kasvilajikeluetteloon alkuperäis-
kasvilajikkeena, sinulle korvataan sopimusha-
kemuksella olevan alkuperäislajikkeen ylläpi-
dosta vuosittainen tasakorvaus vuosittain vii-
den vuoden sopimuksen ajan. Sinun on va-
rastoitava ja säilytettävä vähintään kahden
vuoden siementarvetta vastaava määrä alku-
peräiskasvin kylvökelpoista siementä maati-
lalla.

Evira edellyttää lajikkeen ylläpitoa ja valvoo
sitä. Osana tätä vaatimusta lajikkeen ylläpi-
täjänä pidät kirjanpitoa, josta on mahdollista
tarkastaa ylläpidon tilanne.

Ennen sopimuksen tekemistä lajikkeen

on oltava hyväksytty siemenkauppalain
(728/2000) 5 §:ssä tarkoitettuun Suomen
kansalliseen lajikeluetteloon alkuperäiskasvi-
lajikkeena.

Hae ympäristösopimuksista ja alkupe-
räiskasvilajikkeiden ylläpitosopimuk-
sista maksua

Sopimuksen hyväksymisvuotena sinun ei tar-
vitse erikseen hakea maksua. Sopimuksen hy-
väksymisen jälkeisinä vuosina sinun on kui-
tenkin haettava maksua, jotta sopimus py-
syy voimassa (pois lukien ylivoimaisen es-
teen tilanteet). Hae ympäristösopimusten ja
alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimusten
maksua vuosittain viimeistään 12.5. lomak-
keella 101 B. Rekisteröidyt yhdistykset ja ve-
sioikeudelliset yhteisöt voivat hakea maksua
Ely-keskuksesta viimeistään 12.5. Mavin erik-
seen ilmoittamalla lomakkeella. Sopimuksis-
ta maksetaan sopimuskauden aikana kerran
jokaisena sopimusvuotena ja enintään niin
monta kertaa kuin on sopimusvuosien luku-
määrä.

Ympäristökorvaus alkuperäisrotujen kasvat-
tamista koskevan sopimuksen perusteella voi-
daan maksaa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukseen kirjallisesti ilmoitettujen eläin-
ten osalta sopimuksen eläinmäärän mukai-
sesti, jos ilmoitettujen eläinten eläintunnuk-
set ovat samat kuin sopimuksessa vahvistetut
sopimukseen sisältyvien eläinten eläintunnuk-
set.

Alan väheneminen ympäristösopi-
muksissa

Jos siirrät sopimusalaa toisen henkilön hallin-
taan, voit pienentää sopimusalaa vähimmäis-
alaan saakka (0,3/5,0 ha) ilman takaisinpe-
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rintää. Jos vähennät sopimusalaa alle vähim-
mäisalan, sopimus puretaan, eikä tästä ai-
heudu sinulle takaisinperintää. Kyseessä ole-
va toinen henkilö/taho voi jatkaa sopimuk-
sen toteuttamista, jos tuensaajan tukikelpoi-
suuden edellytykset täyttyvät tai luopua so-
pimuksesta.

Jos sinulla on kurki-, hanhi- tai joutsenpelto-
sopimus, pinta-ala voi vähentyä 5 hehtaariin
saakka ilman takaisinperintää, jos uusjako tai
tilusjärjestelyjen kautta sopimukseen kuulu-
vaa alaa siirtyy toisen henkilön hallintaan.
Jos sopimusala vähenee alle 5 ha:n, sopimus
puretaan. Tästä ei myöskään aiheudu takai-
sinperintää. Voit luopua sopimuksesta ylivoi-
maisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen
vuoksi ilman takaisinperintää.

Jos itse poistat sopimuksesta alaa (esim.
talonrakentaminen, tien rakentaminen, golf-
kenttä tai vastaava maankäyttömuodon
muutos) siten, ettei poistettavaa alaa koske-
via toimenpiteitä voida enää toteuttaa, sopi-
muksesta poistetulle alalle maksetut korvauk-
set peritään takaisin. Jos sopimusala tämän
vuoksi pienenee alle vähimmäisalan, sopimus
puretaan ja kaikki siitä maksetut korvaukset
peritään takaisin.

Yksittäisen lohkon pinta-ala voi muuttua
ajantasaistuksen tai valvonnan johdosta. Jos
lohkon pinta-ala pienenee, seuraamukset to-
teutetaan valvontasääntöjen mukaan (takai-
sinperintä näytön mukaan enintään 4 vuodel-
ta). Jos pinta-ala kasvaa, korvaukset makse-
taan muuttuneen pinta-alan mukaisina. Pin-
ta-ala virheitä voisi vähentää sillä, että so-
pimusalueet mitattaisiin GPS:llä ennen sopi-
muksen tekemistä.

Alan lisääminen sopimuksissa

Jos haluat lisätä sopimusalaa kesken sopi-
muskauden, sinun on haettava uuden alan
kattava sopimus seuraavassa päätukituki-
haussa. Uudesta alasta tehdään uusi 5 -
vuotinen sopimus. Olemassa olevaan sopi-
mukseen et voi lisätä alaa. Vaihtoehtoises-
ti voit hakea uutta, aiemman ja uuden so-
pimusalan kattavaa sopimusta. Tällöin alkaa
kuitenkin uusi viisivuotinen sopimus.

Ympäristösopimuksen vaihtaminen

Voit vaihtaa ympäristösopimuksen/ympäris-
tötuen erityistukisopimuksen tai sen osan toi-
seksi erityyppiseksi sopimukseksi, jos vaih-
toon sisältyy ilmeisiä etuja ympäristön kan-
nalta ja voimassa oleva sopimus tehostuu
merkittävästi. Esimerkiksi maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopi-
muksessa oleva luonnonlaidunalueesta tehty
sopimus on mahdollista vaihtaa kosteikkoso-
pimukseksi, jos siitä on ympäristöllisiä etuja.
Tällöin vanha sopimus jatkuu kuitenkin mah-
dollisesti voimaan jäävän sopimuksen osalta
loppuun, mutta sen ala pienenee. Tällaisessa
tilanteessa sopimusalan pieneneminen ei ai-
heuta sinulle takaisinperintää. Jos kuitenkin
luovut uudesta vaihtamisen jälkeen tehdystä
sopimuksesta kokonaisuudessaan ja alkupe-
räinen sopimus jää voimaan, aiheuttaa sopi-
muksesta poistuvat alueet takaisinperinnän.

Voit hakea uutta sopimusta alkavaksi 1.5.
päätukihaun yhteydessä. Ympäristökorvaus
maksetaan vaihtamisen jälkeen uuden sopi-
muksen mukaisena.
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Ympäristösopimuksen siirtäminen

Voit siirtää koko ympäristösopimusalan, tai
osan siitä taikka koko maatilan toiselle hen-
kilölle sopimuksen voimassaoloaikana. Uusi
(ehdot täyttävä) sopimusalan haltija voi jat-
kaa koko sopimusta tai siirrettyä alaa vastaa-

vaa osaa siitä sen jäljellä olevan voimassaolo-
ajan tai sopimus voidaan purkaa. Takaispe-
rintää ei sinulle näissä tapauksissa aiheudu.

Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta
ja siihen sisältyneet eläimet voidaan siirtää
eläinten uusille omistajille tai haltijoille, jos
eläinten lukumäärä ei vähene sopimuksessa.
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13. Ei-tuotannollisten investointien korvaus

Kosteikkoinvestoinnit

Toimenpidettä toteutetaan perustamalla hoi-
dettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen
ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja -ta-
santeita niiden luontaisille paikoille, herkäs-
ti tulviville pelloille ja pengerretyille kuiva-
tusalueille sekä kunnostamalla uomia luon-
nonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden
mukaisesti. Alueeseen kuuluvat hoidon kan-
nalta riittävät suoja-alueet.

Kosteikot ja tulva-alueet voit perustaa
ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin
paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle tai
metsä- tai joutomaalle. Runsaasti fosforia si-
sältävä pellon pintamaa tulee poistaa ainakin
pysyvästi veden peittämäksi jäävältä alueel-
ta. Soveltuvia kohteita ovat mm. luontaiset
notkot ja painanteet, herkästi tulvivat tulva-
niityt tai -pellot sekä pengerretyt kuivatus-
alueet. Vesiensuojelua edistävässä kosteikos-
sa kiintoainesta laskeuttava vesialue sinun on
voitava tyhjentää sinne kertyneestä liettees-
tä. Kosteikkoon voidaan yhdistää myös fosfo-
rin saostus erilaisilla kemiallisilla aineilla. Kos-
teikon rannat ja uoma voit suojata eroosiolta
ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai
istutuksin. Kosteikko voi toimia vesiensuoje-
lun ja luonnon monimuotoisuuden edistämi-
sen lisäksi kasteluveden varastona, luonnon-
ravintoon perustuvana kalan- tai ravunkasva-
tuspaikkana sekä virkistyskäytössä.

Uomien luonnontilaa parantavissa luon-
nonmukaisen vesirakentamisen hankkeissa
voit palauttaa tulva-alueita, perustaa useita
pieniä kosteikkoja ja tulvatasanteita sekä ra-
kentaa veden virtaamaa hidastavia pohjakyn-
nyksiä tai putkipatoja. Lisäksi voit tehdä uo-

mien eroosiosuojauksia, istuttaa kasvillisuut-
ta, lisätä puron mutkaisuutta ja parantaa uo-
mien laatua lintujen, kalojen ja rapujen elin-
ympäristöinä.

Investoinnillasi on oltava edellytykset edis-
tää maatalouden vesistökuormituksen vähen-
tämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen
maatalousalueen elinympäristöjen monimuo-
toisuutta.

Rahoitusta ei voida myöntää kohteelle:

• jos pääasiallisena tarkoituksenasi on
käsitellä muualta kuin peltoalueelta
(mm. metsistä, turve- tai joutomailta
tai rakennetuilta alueilta) tulevaa ve-
sistökuormitusta,

• tavoitteenasi on kastelualtaiden raken-
taminen tai investointi,

• tavoitteenasi on järven tai lammen
muodostuminen tai

• olet aloittanut kohteen perustamisen
ennen investoinnin tukipäätöstä tai in-
vestointisi kustannuksia tuetaan muul-
la rahoituksella.

Toteuta investointi kahden vuoden kuluessa
siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on teh-
ty.

Kosteikkohankkeen pinta-ala

Perustettavan kosteikon pinta-alan, tulva-
alueet mukaan lukien, on oltava vähintään
0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pin-
ta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle sa-
maan aikaan perustettavat, aiemmin perus-
tetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot
voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5
prosentin vähimmäisalaan. Kosteikon koko-
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naisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden li-
säksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeelli-
nen reuna-alue.

Kosteikkohankkeesi pinta-ala voi olla vähim-
mäispinta-alaa pienempi, jos kyseessä on:

1. paikallinen voimakas maatalouden
kuormitus;

2. suojavyöhykeyleissuunnitelmaan sisäl-
tyvä kohde;

3. luonnon monimuotoisuus- tai kosteik-
koyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde;

4. kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus arvioi edistävän te-
hokkaasti maatalouden vesiensuojelua
tai monimuotoisuutta; tai

5. uoman luonnontilan parantaminen.

Monimuotoisuutta edistävän kosteikon (koh-
dan 4 muk.) pinta-ala voi olla tarkoitettua
pinta-alaa pienempi, jos kosteikon perustami-
sella monipuolistat merkittävästi maatalous-
ympäristöjä alueella, jolla ei ole kosteita elin-
ympäristöjä.

Kosteikkoon liittyvien, pelloksi jätettävien
reuna-alueiden ja tulva-alueiden vesiensuo-
jelua edistät ympäristösitoumuksen suoja-
vyöhykkeitä ja monivuotisia ympäristönurmia
koskevilla toimenpiteillä. Hankkeen toteutus-
alaan rajautuvat suojavyöhykkeet ja moni-
vuotiset ympäristönurmet -toimenpiteen alat
voidaan ottaa huomioon kosteikon vähim-
mäisalaa tarkasteltaessa.

Korvattavat kustannukset ja tulonme-
netykset
Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamises-
ta aiheutuva kustannus voidaan korvata,
jos olet perustellut toteuttamistoimenpiteen
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannal-
ta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin voit si-
sällyttää kohtuulliset suunnittelukustannuk-

set. Jos saat alueen käytöstä taloudellista
hyötyä sadonkorjuun tai muun hyötykäytön
kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta
saatavaa hyötyä, ota tämä hyöty huomioon
vähentävänä tekijänä kustannuslaskelmassa-
si.

Korvattavien kustannusten tulee olla kor-
vauksen hakijan maksamia, lopullisia, koh-
tuullisia ja todennettavissa olevia. Korvatta-
va kustannus on lopullinen, jos et ole saanut
etkä voi saada siitä tai sen perusteella alen-
nusta, hyvitystä tai palautusta. Luontoissuo-
ritukset, joista ei ole maksettu rahallista kor-
vausta, ovat tukikelpoisia.

Jos poikkeat säädetyistä maksimikustannuk-
sista (VNa Ei-tuotannollisten investointien
korvauksesta, Liite 1), on sinun esitettävä
korvauksen maksamiseksi selvitys siitä, että
kustannus perustuu toimenpiteen tavanomai-
seen hintatasoon. Tällaisen toimenpiteen tu-
lee olla myös toteutettu kokonaistaloudelli-
sesti edullisimmalla tavalla ottaen huomioon
työn laatu ja asianmukaisuus toimenpiteen
tavoitteiden näkökulmasta. ELY-keskus hy-
väksyy maksimikustannuksista poikkeamisen
tapauskohtaisesti.

Kosteikkohankkeen hyväksyttävät kus-
tannukset
Korvausta kosteikon perustamisesta sinulle
voidaan myöntää edellä tarkoitettujen kus-
tannusten lisäksi tarpeellisista kohtuullisista
kustannuksista, jotka aiheutuvat:

1. pintamaan ja kasvillisuuden poistosta
kosteikkoalueella;

2. poistetun maa-aineksen loppusijoitta-
misesta;

3. patojen, pohjakynnysten, penkereiden
ja muiden välttämättömien rakentei-
den rakentamisesta;

4. kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alu-
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eiden muotoilusta;
5. kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasan-

teiden kylvämisestä sekä kasvillisuuden
istuttamisesta.

Korvausta ei myönnetä kustannuksista,
jotka johtuvat:

1. hankkeen kohteena olevan alueen
vuokraamisesta;

2. arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lo-
pulliseksi menoksi;

3. kustannuksista, jotka ovat syntyneet
ennen hankkeen aloittamista, lukuun
ottamatta hankkeeseen liittyviä suun-
nittelukustannuksia;

4. koneiden tai laitteiden hankinnasta;
5. hakijan suorittaman kuljetuksen kus-

tannuksista;
6. investoinnin toteuttamiseen vaaditta-

van viranomaisen luvan myöntämises-
tä.

Niistä toimenpiteistä, joista jo maksetaan
muuta Euroopan unionin tai kansallisen tu-
kijärjestelmän tukea, ei voida myöntää ei-
tuotannollisten investointien korvausta. Pi-
dä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Kun
olet toteuttanut investoinnin, sinulla on vel-
vollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen
ympäristösopimus.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidun-
ten alkuraivaus ja aitaaminen

Toimenpide on ei-tuotannollinen investoin-
ti, jossa kunnostat kunnostuskelpoisia
perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia,
joilla on monipuolisen kasvillisuuden ja eläi-
mistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maan-
käyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperin-

töä tai maisemallisia arvoja. Investointia tar-
vitaan kohteilla, joilla ylläpitävän hoidon on-
nistuminen edellyttää kunnostustoimenpitei-
tä ennen hoidon aloittamista.

Toimenpiteellä varmistetaan myös maata-
lousluonnon monimuotoisuuden hoidon -ym-
päristösopimuksen tehneiden sopimusaluei-
den hoidon onnistuminen mahdollistamalla
sopimuskauden aikana petoaidan rakenta-
minen laiduntamalla hoidettaviin kohteisiin,
joilla kohteen hoidon tavoitteiden toteutta-
minen ei muuten ole mahdollista ja vaihtoeh-
tona on sopimuksesta luopuminen.

Investointikorvauksen saamisen edellytyksenä
on, että investoinnin toteuttamisen jälkeen
kohteen hoidosta tehdään viisivuotinen eri-
tyistukisopimus maatalousluonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman hoidosta. Investoin-
titukea alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi-
daan myöntää kerran ennen maatalousluon-
non monimuotoisuuden hoito -sopimuksen
tekemistä kohteelle.

Korvauksen myöntäminen perinnebio-
tooppien ja luonnonlaidunten alkurai-
vauksesta ja aitaamisesta
Kunnostettavilla kohteilla on oltava moni-
puolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinym-
päristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liitty-
vää maaseudun kulttuuriperintöä tai maise-
mallisia arvoja. Kunnostuksen jälkeen aluet-
ta on voitava laiduntaa. Korvausta ei myön-
netä peltomaalla olevien kohteiden kunnosta-
misesta.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten
kunnostustoimenpiteet

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten al-
kuraivaukseen voi kuulua:

• pensaikon ja puuston raivaus,
• raivausjätteen ja laidunnusta haittaa-

van vieraslajikasvillisuuden poistami-
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nen,
• karjatalouteen liittyvien rakennelmien

ja rakenteiden säilyttäminen ja kunnos-
taminen sekä

• alueen aitaaminen.

Kunnostettavaa aluetta ei saa muokata, lan-
noittaa tai käsitellä torjunta-aineilla. ELY-
keskus voi tapauskohtaisesti hyväksyä vieras-
lajien kemiallisen torjunnan rajoitetusti piste-
torjuntana. Voit erottaa laidunnettavan pe-
rinnebiotoopin aidalla muista laidunnurmista.
Et saa ojittaa tai metsittää aluetta. Pidä toi-
menpiteistä hoitopäiväkirjaa tai tee vastaa-
vat merkinnät lohkomuistiinpanoihin, joihin
sinun tulee merkitä myös työtunnit.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten
alkuraivauksesta ja aitaamisesta aiheu-
tuvat kustannukset

Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamises-
ta aiheutuva kustannus voidaan korvata,
jos perustelet toteuttamistoimenpiteen hank-
keen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Investoinnin tulee tähdätä laidunnuksen mah-
dollistamiseen. Hankkeen kokonaiskustan-
nuksiin voit sisällyttää kohtuulliset suunnit-
telukustannukset. Jos saat alueen käytöstä
taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun
hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta met-
sätaloudesta saatavaa hyötyä, ota tämä hyö-
ty huomioon vähentävänä tekijänä kustan-
nuslaskelmassa.

Korvattavien kustannusten tulee olla kor-
vauksen hakijan maksamia, lopullisia, koh-
tuullisia ja todennettavissa olevia. Korvatta-
va kustannus on lopullinen, jos et ole saanut
etkä voi saada siitä tai sen perusteella alen-
nusta, hyvitystä tai palautusta. Luontoissuo-
ritukset, joista et ole maksettu rahallista kor-
vausta, ovat tukikelpoisia.

Jos poikkeat säädetyistä maksimikustannuk-

sista, on sinun esitettävä selvitys siitä, et-
tä kustannus perustuu toimenpiteen tavano-
maiseen hintatasoon. Toimenpiteen tulee ol-
la myös toteutettu korvauksen myöntämis-
tä koskevassa päätöksessä edellytetyin tavoin
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla
ottaen huomioon työn laatu ja asianmukai-
suus toimenpiteen tavoitteiden näkökulmas-
ta. ELY-keskus hyväksyy maksimikustannuk-
sista poikkeamisen.

Ei-tuotannollisen investointiin liitet-
tävän suunnitelman sisältö

Korvausta voidaan myöntää sellaisesta kos-
teikkohankkeesta ja perinnebiotooppien se-
kä luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja ai-
taamisesta, josta on laadittu asianmukainen
suunnitelma.

Suunnitelmaan on sisällyttävä:

1. hankkeen yleiskuvaus sisältäen kuvauk-
sen alueen luontoarvoista/ympäristö-
ongelmista ja investoinnin tavoitteet
niiden osalta ;

2. hankkeen pinta-ala;
3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -

aika;
4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat

tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja
mahdolliset sopimusjärjestelyt;

5. hankkeen kustannusarvio kustannuse-
rittelyineen ja rahoitussuunnitelma;

6. hankkeen sijaintikartta;
7. hanke-alueen kartta
8. selvitys alueen omistussuhteista ja

maanomistajien luvat sekä muut mah-
dolliset hankkeen edellyttämät luvat;

9. hankkeen toteuttamista varten vaadit-
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tavat viranomaisluvat;
10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jäl-

keisistä hoitotoimenpiteistä.

Kosteikon perustamista koskevaan
suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä:

1. selvitys peltojen osuudesta valuma-alu-
eesta;

2. selvitys kosteikon pinta-alan suhteesta
yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan;

3. selvitys kosteikon perustamistoimenpi-
teistä;

4. selvitys kosteikkoalueen vesien johta-
misesta ja patoamisesta;

5. selvitys kosteikkoalueen penkereistä,
syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista
ja kasvillisuusvyöhykkeistä;

6. selvitys lietteen tyhjentämisestä kostei-
kosta

7. selvitys mahdollisesta fosforin saostuk-
seen käytettävästä aineesta ja menetel-
mästä;

8. selvitys kosteikon mitoituksesta;
9. selvitys hankkeen vaikutuksista kos-

teikkoalueen ulkopuolella viljeltävien
peltojen kuivatustilanteeseen tai muu-
hun maankäyttöön;

Korvausta voidaan myöntää perinnebio-
tooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukses-
ta ja aitaamisesta tarkoitettuihin kohtuullisiin
kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1. puiden ja pensaiden raivauksesta;
2. raivausjätteen ja vieraslajikasvillisuu-

den poistamisesta;
3. aitaamisesta;
4. karjatalouteen liittyvien rakennelmien

ja rakenteiden kunnostamisesta, ei kui-

tenkaan latojen kunnostamiseen;
5. lohkokohtaisten muistiinpanojen teke-

misestä
6. suunnittelukustannuksista

Ei-tuotannollisten investointien korvausta
voidaan myöntää myös maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopi-
mukseen sisältyvän tai päätettyyn aiemman
ohjelmakauden vastaavaan sopimukseen si-
sältyneen laiduntamalla hoidettavan kohteen
aitaamisesta petoaidalla, jos suurpetojen ai-
heuttama merkittävä uhka laiduneläimille
tekee sopimuksen toteuttamisesta muuten
mahdotonta.

Korvausta ei myönnetä kustannuksista,
jotka johtuvat:

1. hankkeen kohteena olevan alueen
vuokraamisesta;

2. arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lo-
pulliseksi menoksi;

3. kustannuksista, jotka ovat syntyneet
ennen hankkeen aloittamista, lukuun
ottamatta hankkeeseen liittyviä suun-
nittelukustannuksia;

4. koneiden tai laitteiden hankinnasta;
5. hakijan suorittaman kuljetuksen kus-

tannuksista tai
6. investoinnin toteuttamiseen vaaditta-

van viranomaisen luvan myöntämises-
tä.

Niistä toimenpiteistä, joista jo maksetaan
muuta Euroopan unionin tai kansallisen tuki-
järjestelmän tukea, ei voida myöntää ei-tuo-
tannollisten investointien korvausta.
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Korvauksen enimmäismäärä

Ei-tuotannollisten investointien korvausta
maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kus-
tannusten mukaan hehtaaria kohden enin-
tään:

* Lataa taulukko pdf-tiedostona46

Korvauksen maksaminen kertakor-
vausmenettelynä

Mikäli ei-tuotannollisen investoinnin kustan-
nuslaskelman mukainen kustannusarvio on
alle 100 000 €, sinulla on mahdollisuus
hakea korvausta kertakorvausmenettelynä.
ELY-keskus voi hakemuksesta päättää, et-
tä korvaus hankkeeseen myönnetään kerta-
korvauksena. Edellytyksenä on, että hanke
on luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva
eikä hanketta toteuteta julkisena hankinta-
na. Kertakorvausta haettaessa hakijan on toi-
mitettava korvauksen suuruuden määrittelyä
varten yksityiskohtainen kustannusarvio pe-
rusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtä-
vistä hankinnoista. Kertakorvaus maksetaan
kerralla hankkeen valmistuttua. Hankkeen pi-
tää vastata suunnitelmaa ja päätöstä toteu-
tettujen toimenpiteiden ja pinta-alojen osal-
ta. Jos hanke ei ole päätöksen mukainen, kor-
vaus voidaan jättää maksamatta.

Korvauksen maksaminen kuittiperus-
teisella menettelyllä

Korvaus maksetaan erissä toteutuneiden ku-
lujen mukaisesti erillisen maksuhakemuksen
perusteella. Korvauksen maksamisen edelly-
tyksenä on, että korvattavan kustannuksen
perusteena oleva toimenpide on toteutettu
ja siitä aiheutuva kustannus on maksettu.
Ennen korvauksen viimeisen erän hakemista
kaikkien investoinnista aiheutuvien maksujen
on oltava suoritettuina.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että sinulla on korvattavista kustannuksista
yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai,
jos maksu ei perustu laskuun, yksilöity kuitti.
Maksuasiakirjoistasi tulee käydä yksityiskoh-
taisesti ilmi millaisesta hankinasta on kyse.
Korvausta ei makseta ennen kuin olet kirjan-
nut menon kirjanpitoon tai muistiinpanoihin,
mikäli et ole kirjanpitovelvollinen.

Ei-tuotannollisen investoinnin hake-
minen

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voit
hakea kosteikkojen perustamiseen (hakijana
aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys, vesioikeu-
dellinen yhdistys) sekä perinnebiotooppien ja
luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaami-
seen (hakijana aktiiviviljelijä tai rekisteröity
yhdistys).

Hae ei-tuotannollisten investointien korvaus-
ta ELY-keskuksesta viimeistään 30.6.

Ei-tuotannollisten investointien korvausta
kosteikkojen perustamiseen haet lomakkeella
195 ja perinnebiotooppien ja luonnonlaidun-
ten alkuraivaukseen ja aitaamiseen lomak-

46http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/ei-tuotannollisten-
investointien-korvaus-taulukko.pdf
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keella 196.

Hakemukseen sisällytettävät liitteet:

• suunnitelma, josta käy ilmi kohteella
toteutettavat toimenpiteet alueen ku-
vaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pi-
tää sisällyttää kustannuslaskelma, jon-
ka perusteella ELY-keskus laskee koh-
teelle myönnettävän korvauksen. (vilje-
lijät, ry, yhteisö)

• vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhtei-

sö). Alue on oltava korvauksenhakijan
hallinnassa koko investoinnin toteutta-
misen ajan sekä sen jälkeen tehtävän
ympäristösopimuksen ajan.

• selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry
tai yhteisö). Yhteyshenkilöllä (allekir-
joittaneella) on oltava nimenkirjoitus-
oikeus kopio kokouspöytäkirjasta (ry
tai yhteisö). Hakemuksen liitteeksi ko-
pio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä
korvauksen hakemisesta on päätetty.
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14. Luonnonhaittakorvaus

Uutta 2015

• HUOM. Muutos tulossa vuodelle
2016. Suojavyöhyke laskettaisiin vuon-
na 2016 kesantorajoitteeseen kuulu-
vaksi kasviksi. Muutos kannattaa ot-
taa jo huomioon ympäristökorvauksen
toimenpiteitä suunnitellessa. Lisätieto-
ja MMM:n tiedotteessa 10.4.201547.48

ja Suojavyöhykkeet ympäristökorvauk-
sessa ja luonnonhaittakorvauksessa49.

• Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta)
• Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle

ja maksumäärälle

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on tur-
vata maataloustuotannon jatkuminen pohjoi-
sesta sijainnista aiheutuvista epäsuotuisista
ilmasto-oloista huolimatta ja estää maata-
lousmaan hylkääminen viljelykäytöstä maksa-
malla korvausta epäsuotuisten alueen ja vuo-
ristoalueen viljelijöille.

Luonnonhaittakorvaus myös mahdollistaa
maaseutumaiseman avoimena ja hoidettuna
pitämisen, edistää kestäviä viljelyjärjestelmiä
ja maatalousluonnon monimuotoisuutta py-
syvillä nurmilla. Lisäksi toimenpide vaikuttaa
tilalukumäärän hallittuun kehittymiseen sekä
taloudellisesti elinvoimaisten maatilayksiköi-
den säilyttämiseen ja tätä kautta maaseudun
työllisyyden ylläpitämiseen ja maaseutualuei-
den taloudellisen kehityksen edistämiseen.

Luonnonhaittakorvaus jatkuu Manner-Suo-
messa uudellakin ohjelmakaudella, mutta hie-

man muuttuneena. Se jakautuu kahteen erik-
seen maksettavaan korvaukseen: 1. osara-
hoitteinen osuus, jossa mukana kansallinen
lisäosa ja 2. kansallinen kotieläintilan koro-
tus. Kaikki tilat voivat hakea osarahoitteista
tukea. Kotieläinkorotusta voivat hakea vain
kotieläintilat.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona50

Pienin maksettava korvaus on 100 euroa tu-
kityyppiä kohti.

14.1. Luonnonhaittakorvauksen ylei-
set ehdot

Hakijan edellytykset

Sinun tulee olla suorien tukien mukainen ak-
tiiviviljelijä ja vähintään 18-vuotias. Voit ol-
la myös alle 18-vuotias, jos puolisosi täyttää
ikävaatimuksen tai harjoitat tuotantoa yh-
dessä ikävaatimuksen täyttävän perheenjäse-
nesi kanssa.

Sinun tulee noudattaa täydentäviä ehtoja
(katso Täydentävien ehtojen opas) ja pitää
maatalousmaa avoimena (= laitumena tai
viljelyyn soveltuvassa kunnossa). Lue myös

47http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/150410_suojavyohykkeet.html
48http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/150410_suojavyohykkeet.html
49http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/Suojavyohykkeet.pdf
50http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Taulukko-korvaustasot.pdf
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muut hakijaan ja maatilaan kohdistuvat ylei-
set tukikelpoisuusedellytykset luvusta 3. Ha-
kijan tukikelpoisuus.

Luonnonhaittakorvaus ja kotieläinkorotus
ovat yksivuotisia vuosittain haettavia kor-
vauksia. Korvaukset maksetaan hallinnassasi
olevien korvauskelpoisten lohkojen pinta-alo-
jen perusteella. Korvauskelpoisten lohkojen
tulee olla koko korvausvuoden hakijan hallin-
nassa. Luonnonhaittakorvauksessa korvaus-
kelpoisuus jakautuu kahteen erilliseen kel-
poisuuteen: korvauskelpoisuus ja LHK-kelpoi-
suus. Lisää korvauskelpoisuuden määräytymi-
sestä sekä hakemisesta kerrotaan luvussa 7.
Peruslohkon korvauskelpoisuus.

Vähimmäisala korvauksen maksamiseksi on 5
hehtaaria korvauskelpoisia lohkoja (pellon ja
pysyvän laitumen lohkot yhteenlaskettuna).
Saaristoalueella korvauskelpoisia lohkoja tu-
lee olla vähintään 3 hehtaaria. Saaristoalu-
eet on määritelty valtioneuvoston asetukses-
sa 5/2015. Pienin kasvulohko, jolle korvausta
maksetaan, on 0,05 hehtaaria. Vähimmäisa-
laan voidaan kuitenkin lukea 0,01 hehtaaria
ja sitä suuremmat korvauskelpoiset lohkot.

Tietojen toimittaminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man (2014–2020) toimenpiteitä toteuttava
korvauksensaaja sitoutuu ohjelman seuran-
nan ja arvioinnin mahdollistamiseksi toimit-
tamaan pyydettäessä tiedot korvattavan toi-
menpiteen vaikutuksista.

Kesantorajoite

Voit ilmoittaa kesantoja ja luonnonhoitopel-
tonurmia yhteensä enintään 25 % korvauskel-
poisesta peltoalasta (pysyviä laitumia ei lueta
peltoalaan). Lopulla alalla on ilmoitettava vil-
jelykasveja, jotta korvaus voidaan maksaa ko-
ko tilasi korvauskelpoiselle alalle. Esimerkik-
si viherlannoitusnurmi ja ympäristökorvauk-

sen monimuotoisuuspellot luetaan rajoitetta
määritettäessä viljellyksi peltoalaksi. Lohkon
voit ilmoittaa viherlannoitusnurmeksi kuiten-
kin vain kolmena peräkkäisenä vuonna.

Kesannon ja luonnonhoitopellon tukikelpoi-
nen enimmäisala lasketaan viljeltyjen tukikel-
poisten kasvien yhteisalasta. Yhteisala jae-
taan 3:lla ja saatu ala pyöristetään alaspäin
täyteen aariin. Mikäli laskettu enimmäisala
on pienempi kuin kesantojen ja luonnonhoi-
topeltojen yhteisala, korvauksen ulkopuolelle
rajataan ensisijaisesti AB-alueen kesantojen
ja luonnonhoitopeltojen alaa.

Esimerkki
Tilalla on 100 ha korvauskelpoisia lohkoja.
Tila ilmoittaa alasta 10 ha tilapäisesti viljele-
mättömänä, yhteensä 25 hehtaaria kesanto-
ja, 30 hehtaaria LHP-nurmea ja 25 hehtaaria
kauraa ja 10 ha kasvimaata.

Muita kuin kesantorajoitteeseen laskettavia
viljelykasveja on peltoalalla yhteensä 25 heh-
taaria (=kaura). Suurin sallittu kesantojen
määrä on täten 25 ha/3 = 8,33 ha. Maksu-
ala saadaan kertomalla muiden viljelykasvien
ala 25 ha*4/3 = 33,33 ha.

Korvausta maksetaan siten kesannon ja LHP-
nurmen alalle 8,33 hehtaarille ja kauralle 25
hehtaarille, joka on yhteensä yllä mainittu
33,33 ha. Korvausta ei makseta tilapäisesti
viljelemättömälle alalle eikä kasvimaalle.

Korvauksen maksun perusteet

Korvaus maksetaan tilasi kaikille korvauskel-
poisille lohkoille. Korvaus maksetaan myös
edellisten ohjelmakausien mukaisille maata-
louden ympäristötuen erityistukisopimusaloil-
le, jotka koskevat suojavyöhykenurmia se-
kä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden
edistämistä.

Korvausta ei kuitenkaan makseta seuraavil-
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le aloille: kasvimaat, kasvihuonealat, metsä-
puiden taimiaineiston tuottamisen alat, puu-
vartisten energiakasvien alat, muun kuin pe-
rustukeen oikeuttavan hampun alat. Korvaus-
ta ei myöskään makseta tilapäisesti viljele-
mättömiksi ilmoitetuille lohkoille, viljelemät-
tömiksi ilmoitetuille lohkoille, 20-vuotisten
erityistukisopimusten lohkoille eikä edellisten
ohjelmakausien ympäristötukisopimusaloille,
jotka koskevat kosteikkoja.

Talvituhoja kärsineille lohkoille korvaus voi-
daan maksaa, jos lohkoa on hoidettu täy-
dentävien ehtojen vaatimusten mukaisesti ja
pääosalla lohkon pinta-alasta on korjuu- ja
markkinakelpoisen sadon tuottava kasvusto.
Jos satoa ei tuhojen vuoksi alalla ole mahdol-
lista tuottaa, korvausta ei makseta, ellei alaa
kylvetä keväällä uudelleen.

Korvauksen asteittainen vähentyminen
ns. degressio

Maksettava hehtaarikohtainen korvaus ale-
nee tilasi luonnonhaittakorvauksen maksu-
alan kasvaessa. Maksualaan luetaan vain loh-
kot, joille korvaus maksetaan. Korvaus mak-
setaan alennettuna alla mainittujen portaiden
ylittävien hehtaarien osalta (ei tilan koko alal-
ta). Sama alennus tehdään myös kotieläinko-
rotuksen maksualaan.

Lataa taulukko pdf-tiedostona51

Esimerkki
Tila sijaitsee C-tukialueella ja tilalla on 180
hehtaaria korvauskelpoista alaa, mutta ei
eläimiä. Kaikki 180 hehtaaria on todettu ole-
van korvauskelpoista, jolle maksetaan myös

korvausta. Täyden korvauksen tila saa 150
hehtaarille: 150 ha x 242 e/ha = 36 300
e. Lopulle 30 hehtaarille korvaus maksetaan
alennettuna eli 90 % täydestä tukitasosta: 30
ha x (242 e/ha x 90%) = 6 534 e.

14.2 Luonnonhaittakorvauksen kotie-
läinkorotus

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta
on haettava erikseen. Kotieläinkorotusta
myönnetään tilalle, jolla täyttyy eläintiheys-
raja 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista pel-
tohehtaaria kohti. Peltopinta-alaan ei ote-
ta mukaan LHK-korvauskelpoisia pellon ul-
kopuolisia pysyviä laitumia.

Korvauksen saamiseksi riittää, että eläimiä
on vuosikeskiarvona riittävästi. Eläinmäärä ja
peltopinta-ala määräytyvät hakuvuodelta.

Eläinmäärän laskenta

Eläinmääräsi lasketaan eläinrekisteristä tai ti-
lallasi pidettävästä kirjanpidosta. Sinun tu-
lee olla rekisteröitynä eläintenpitäjäksi ja pi-
tää eläinrekisterien tiedot ajan tasalla. Sinun
on kuitenkin pidettävä kirjanpitoa siipikar-
jan ja hevosten määristä tilalla, koska niiden
kuukausittainen määrä on ilmoitettava erik-
seen kuntaan kalenterivuoden 2015 jälkeen.
Huom. Ilmoita hevosten tai siipikarjan eläin-
määrät vain, jos haluat, että niiden määrä
otetaan huomioon eläintiheyden laskennassa.

Hevosten on oltava hakijan hallinnassa ja
tunnistettuja. Tunnistetulla hevosella on ol-
tava UELN- tai rekisterinumero (tai muu tun-
niste), joka käy ilmi hevospassista (aikaisem-
min rekisteritodistus). Eläintiheyden lasken-
nassa ei huomioida hevosta, jota ei ole tun-
nistettu ja joka ei ole hakijan hallinnassa.

51http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-degressio.pdf
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Yhteisömuotoisen yrityksen (avoin yhtiö,
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta),
joka ei itse hae kotieläinkorotusta, eläin-
määrä voidaan ottaa mukaan kotieläinkoro-
tuksesi eläinmäärään, jos kyseisen yrityksen
määräysvalta on ollut 30.4.2015 perheyri-
tyksesi jäsenten hallinnassa. Yhteisömuotoi-
sen yrityksen eläimet voidaan lukea kuiten-
kin vain yhden kotieläinkorotusta hakeneen
tilan hyväksi. Liitä mukaan kaupparekisteri-
ote määräysvallan toteamiseksi kotieläinkoro-
tuksen hakemisen yhteydessä.

Hallinto laskee keskitetysti tilasi eläintihey-
den eläinrekisteritietojen ja kuntaan toimi-
tetun eläinmääräilmoituksen avulla keväällä
2016. Jos tilasi eläintiheys (0,35 ey/ha) ei
täyty, korotusta ei myönnetä.

Eläinmäärä eläinrekisteristä

Nautojen eläinyksikkömäärä on nautarekiste-
riin merkittyjen vuoden 2015 nautojen eläin-
ryhmittäinen määrä. Vuosikeskiarvo laske-
taan ajalta 1.5.2015–31.12.2015.

Sikojen määrä on sikarekisteriin merkittyjen
vuoden 2015 sikojen eläinryhmittäinen mää-
rä. Vuosikeskiarvo lasketaan jokaisen kuukau-
den 1. päivän eläinmäärän vuosikeskiarvo-
na ajalta 1.5.2015–31.12.2015. Ajanjaksolla
on 8 kuukautta. Kahta pienintä kuukauden
eläinmäärää ei oteta mukaan keskimääräisen
eläinmäärän laskentaan, jolloin jakajana käy-
tetään 6. Porsaiden (0-3 kk) määrästä laske-
taan mukaan 2/3.

Lampaiden ja vuohien määrä on lammas-
ja vuohirekisteriin merkittyjen vuoden 2015
lampaiden ja vuohien eläinryhmittäinen mää-
rä. Vuosikeskiarvo lasketaan jokaisen kuukau-
den 1. päivän eläinmäärän vuosikeskiarvona
ajalta 1.5.2015–31.12.2015.

Eläinmäärä kirjanpidosta

Siipikarjan määrä on kirjanpitoosi merkitty-
jen vuoden 2015 siipikarjan eläinryhmittäi-
nen määrä. Vuosikeskiarvo lasketaan jokai-
sen kuukauden 1. päivän eläinmäärän vuosi-
keskiarvona ajalta 1.5.2015–31.12.2015. Nel-
jä pienintä kuukauden eläinmäärää ei oteta
mukaan keskimääräisen eläinmäärän lasken-
taan, jolloin jakajana on 4. Säilytä kirjanpitoa
tilallasi mahdollisia tarkastuksia varten vähin-
tään vuoden 2019 loppuun asti.

Hevosten määrä on kirjanpitoosi merkitty-
jen vuoden 2015 hevosten eläinryhmittäi-
nen määrä. Vuosikeskiarvo lasketaan jokaisen
kuukauden 1. päivän eläinmäärän vuosikes-
kiarvona ajalta 1.5.2015–31.12.2015. Säily-
tä kirjanpitoa tilallasi mahdollisia tarkastuk-
sia varten vähintään vuoden 2019 loppuun as-
ti.

Ilmoita siipikarjan ja hevosten eläinmäärä
erillisellä ilmoituksella kuntaan kalenterivuo-
den 2015 jälkeen viimeistään 29.1.2016. Il-
moituksen voit tehdä sähköisesti Vipu-palve-
lussa tai täyttämällä Maaseutuviraston loma-
ke 461 Eläinmääräilmoitus. Lomake löytyy si-
vustolta suomi.fi52. joulukuussa 2015. Myö-
hässä jätetty ilmoitus alentaa korvausta.

52http://www.suomi.fi
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* Lataa taulukko pdf-tiedostona53

Esimerkki
Sikatilalla on kalenterivuonna 2015 lihasiko-
ja seuraavat määrät sikarekisteritietojen pe-
rusteella ajalla 1.5.-31.12.: toukokuussa 300,
kesäkuussa 350, heinäkuussa 300, elokuussa
200, syyskuussa 200, lokakuussa 150, mar-
raskuussa 200 ja joulukuussa 200. Tilalla on
peltoa 20 hehtaaria.

Eläintiheyden laskemiseen ei oteta mukaan
lokakuun ja marraskuun määriä (2 pienintä
kuukautta). Yhteensä eläimiä kertyy jäljellä
olevista kuukausista 1550 kpl ja keskimää-
räinen eläinmäärä ajanjaksolla on 1550/6 =
258,3333 kpl. Eläinyksiköt ovat 258,333 kpl
x 0,3 ey/kpl = 77,4999 ey. Eläintiheys on
77,4999 ey/20 ha = 3,8750 ey/ha.

Tilan eläintiheys täyttyy ja kotieläinkorotus
voidaan myöntää.

Tuotannon tai tilarakenteen muutokset

Ilmoita kirjallisesti poikkeuksellisesta olosuh-

teesta, jolla on vaikutusta korvauksen suu-
ruuteen tai sen lakkauttamiseen, 15 työpäi-
vän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle.

Kotieläinkorotus voidaan myöntää jatkavalle
tilalle, jos sukupolvenvaihdos tai koko tilan
hallinnansiirto on tehty 31.8.2015 mennessä
ja entinen haltija on hakenut kotieläinkoro-
tusta. Tilan entisen haltijan eläinmäärä ote-
taan huomioon jatkavan haltijan eläinmää-
rän laskennassa, jos näin on viljelijöiden kes-
ken sovittu. Jos jatkava haltija ei halua, et-
tä eläinmäärä lasketaan myös entiseltä halti-
jalta, jatkavan haltijan on siitä ilmoitettava
kuntaan.

Laskentapäivään ajoittuva tuotantotauko
vaikuttaa eläinmäärien laskennassa keski-
määräistä eläinmäärää vähentävästi (=kysei-
sen/kyseisten kuukausien eläinmäärä on nol-
la). Tuotantotauon ajoittumisella tai pituu-
della ei ole muita rajoituksia.

Eläinsuojelurikoksen ja -rikkomuksen
vaikutus

Kotieläinkorotuksen maksaminen keskeyte-
tään sen eläinlajin osalta, kun eläinsuojelu-
rikosta tai eläinsuojelurikkomusta koskevassa
asiassa on aloitettu syyteharkinta.

Kotieläinkorotusta ei myönnetä sen eläinlajin
osalta, josta hakija on tuomittu eläinsuoje-
lurikoksesta ja määrätty eläintenpitokieltoon.
Kyseistä eläinlajia ei huomioida eläintiheyden
laskennassa kyseisenä vuonna.

Kotieläinkorotusta ei myöskään myönnetä
sen eläinlajin osalta, jolle hakijalle on mää-
rätty eläintenpitokielto. Korotusta ei myön-
netä eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden
ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä
ajalta eikä kyseistä eläinlajia huomioida eläin-
tiheyden laskennassa.

53http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-elainryhmat-ja-
kerroin.pdf
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15. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Yleistä luomusitoumuksesta

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on kor-
vausta luonnonmukaisen tuotantotavan nou-
dattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulon-
menetyksistä. Luomutuotanto edistää turval-
listen orgaanisten lannoitusaineiden kierrä-
tystä ja lisää kasvi- ja eläinlajien monimuotoi-
suutta sekä eläinten lajinmukaisempaa hoi-
toa.

Huom! Kaikki ohjelmakauden 2007-2013
erityistukisopimukset luonnonmukaisesta
tuotannosta ja luonnonmukaisesta kotieläin-
tuotannosta päättyvät 30.4.2015. Luonnon-
mukaista tuotantoa tuetaan jatkossa viisi-
vuotisen luomusitoumuksen perusteella, eikä
luomusitoumuksen antaminen enää edelly-
tä ympäristösitoumuksen antamista. Ympä-
ristösitoumuksen antaminen samanaikaisesti
luomusitoumuksen kanssa on kuitenkin mah-
dollista tietyin edellytyksin.

Seuraavassa kerrotaan keskeisimpiä asioita
luomusitoumuksesta. Tutustu ennen hake-
mista luomusitoumuksen ehtoihin, jotka löy-
tyvät osoitteesta mavi.fi54 →Tuet ja palvelut
→Luonnonmukainen tuotanto

Hakuedellytykset

Voit antaa luomusitoumuksen, jos täytät ak-
tiiviviljelijän määritelmän. Sitoutuvan henki-
lön tulee olla yli 18-vuotias, mutta yläikärajaa
ei enää ole. Sitoumus edellyttää lisäksi luo-
mukurssin suorittamista. Kasvinviljelytiloilta
vaaditaan 5-päiväinen ja kotieläintiloilta 7-
päiväinen kurssi luonnonmukaisen tuotannon
perusteista. Tietoja kurssien järjestäjistä saat
esimerkiksi alueesi ELY-keskuksestasi tai alu-

eesi neuvojilta.

Koulutusta ei vaadita kasvinviljelytilalta, jol-
la on ollut voimassa ohjelmakauden 2007–
2013 erityistukisopimus luonnonmukaisesta
tuotannosta. Kotieläintilan ei tarvitse käydä
uutta koulutusta, jos tilalla on ollut voimassa
erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotie-
läintuotannosta.

Sitoumustyypit

Toimenpide jakautuu kahteen sitoumustyyp-
piin, kasvitilan ja kotieläintilan sitoumukseen.
Kotieläintilan sitoumus sisältää sekä pelto-
viljelyn että kotieläintuotannon. Molemmis-
sa pinta-alan vähimmäisvaatimus on 5 heh-
taaria korvauskelpoisia lohkoja tai joka vuo-
si vähintään 1 hehtaari puutarhakasvien vil-
jelyssä olevaa korvauskelpoista peltoa. Kor-
vauskelpoisuudesta (aiemmin tukikelpoisuus)
on kerrottu lisää luvussa 7. Peruslohkon kor-
vauskelpoisuus.

Luonnonmukaisen kotieläintilan määrittely
muuttuu aiemmasta. Kotieläintilalla täytyy
olla peltoalavaatimuksen lisäksi vähintään
0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kas-
vatettuja eläimiä sitoumushehtaaria kohti.
Eläintiheyteen voidaan laskea naudat, siat,
vuohet, lampaat ja siipikarja. Eläinten las-
kenta-aika on ensimmäisenä sitoumusvuonna
1.5.–31.12. ja myöhempinä vuosina kalente-
rivuosi.

Pääsääntöisesti kaikki tilan lohkot on liitet-
tävä luomusitoumukseen. Sitoumuksen ul-
kopuolelle voidaan jättää lohkot, joilla ns.
myyntikasvien, viljely on vaikeaa lohkojen si-
jainnin tai ominaisuuksien vuoksi. Tällaisia

54http://www.mavi.fi
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lohkoja ovat esimerkiksi kiviset lohkot, suo-
javyöhykelohkot ja lohkot, jotka kuuluvat so-
pimukseen turvepeltojen pitkäaikaisesta nur-
miviljelystä, luonnon ja maiseman monimuo-
toisuuden edistämisestä tai kurki-, hanhi-
ja joutsenpelloista. Mainitut lohkot voidaan
myös liittää sitoumukseen. Sitoumuksen ul-
kopuolelle jätettävistä aloista kerrotaan tar-
kemmin sitoumusehdoissa.

Kasvinviljelytilan on viljeltävä myyntikasve-
ja, kuten viljoja tai öljykasveja keskimäärin
vähintään 30 %:lla sitoumusalasta sitoumus-
kauden aikana. Myyntikasvit on listattu si-
toumusehdoissa. Uusien luomutilojen on il-
moitettava kyseisiä kasveja 4. ja 5. sitou-
musvuonna. Tilan, jolla lohkot ovat jo luon-
nonmukaisessa tuotannossa, on ilmoitettava
myyntikasveja keskimäärin vähintään 30 %
koko sitoumuskauden aikana.

Koko sitoumusala voi olla nurmella vain maa-
tilalla, jonka sato käytetään pääosin oman
karjan rehuksi tai sitoutuneen kanssa sään-
nöllistä yhteistyötä tekevien luomutuotan-
toon sitoutuneiden tilojen karjan rehuksi.

Tilan osasta annettava sitoumus vi-
hannestuotannossa

Avomaan vihanneksia viljelevä tila voi antaa
sitoumuksen myös pelkästään niistä lohkois-
ta, joilla sitoumuskauden aikana on viljely-
kierrossa avomaan vihanneksia. Jos sitoumus
annetaan vain avomaanvihannesviljelystä, si-
toumuslohkoilla voidaan viljellä luonnonmu-
kaisesti avomaanvihanneksia tai muita kasve-
ja. Tilalla ei voi olla useita luonnonmukaista
tuotantoa koskevia sitoumuksia. Muita tilan
lohkoja voidaan tällöin viljellä tavanomaises-
ti. Sitoumuksen korvauskelpoista vähimmäis-
pinta-alaa koskeva vaatimus on myös tässä

tapauksessa 5 ha tai 1 ha puutarhakasveja
viljelyssä jokaisena sitoumusvuonna.

Luonnonmukaisen tuotannon valvon-
tajärjestelmä

Uuden sitoumusta hakevan luomutilan on vii-
meistään tukihaun viimeisenä päivänä 12.5.
hakeuduttava luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään ja valvontajärjestel-
män mukainen ensimmäinen tuotantotarkas-
tuskäynti on oltava tehtynä viimeistään 15.6.
ensimmäisenä sitoumusvuonna. Kasvinvilje-
lytilan on kuuluttava valvontajärjestelmään
peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon osalta ja
kaikkien tilan lohkojen on oltava luonnonmu-
kaisessa viljelyssä viimeistään toisena sitou-
musvuonna. Kotieläintilan sitoumusta hake-
van on lisäksi kuuluttava valvontajärjestel-
mään sen eläinlajin osalta, jota sitoumus kos-
kee.

Huom! Valvontajärjestelmään voi hakeutua
jo ennen sitoumuksen hakemista ja se on
myös suositeltavaa. Erityisesti kotieläintuo-
tannon sitoumusta haettaessa, on hyvä saa-
da tieto tuotantotilojen soveltuvuudesta luo-
mutuotantoon hyvissä ajoin. Lisätietoja saat
omasta ELY-keskuksestasi.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona55

55http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/korvaustasot-taulukko.pdf
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Maksaminen ja rajoitukset

Luomukorvaus maksetaan niiltä sitoumusloh-
kolla olevilta kasvulohkoilta, jotka ilmoite-
taan luonnonmukaisesti viljellyiksi tai ole-
van siirtymävaiheessa. Tutustu hakemusta
tehdessäsi ohjeistukseen siirtymävaiheiden il-
moittamisesta. Ohjeet löytyvät lomakkeen
102B täyttöohjeesta.

Luomutila voi ilmoittaa vuosittain kesanto-
ja ja luonnonhoitopeltonurmia yhteensä enin-
tään 25 % sitoumusalasta. Jos kesantoa ja
LHP-nurmea ilmoitetaan tätä enemmän, voi-
daan niistä maksaa sille alalle, joka saadaan
jaettaessa muiden luomukorvaukseen oikeut-
tavien lohkojen ala kolmella. Esim. jos kesan-
toa on ilmoitettu 50 % sitoumuslohkoista ja
loppu on kauraa, voidaan kesannosta korvaus
maksaa 16,67 %:lle.

Luomusitoumuksen tehneelle ei makseta ym-
päristösitoumuksen viherlannoitusnurmien
korvausta.

Energiantuotantotarkoitukseen kasvatetta-
vasta ruokohelvestä ei makseta luomukor-
vausta. Rehuksi tai kuivikkeeksi viljeltävälle
ruokohelvelle voidaan kuitenkin maksaa kor-
vaus, tällöin alat ilmoitetaan esim. monivuo-
tisena kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehu-
nurmena.

Luomukorvausta ei makseta mm. tilapäises-
ti viljelemättömästä alasta, suojavyöhykkeis-
tä tai kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista. Sitou-
musehdoissa kerrotaan tarkemmin alat, joille

luomukorvausta ei makseta.

Luomusitoumus kotieläintuotannosta rajoit-
taa mahdollisuutta valita saman eläinlajin
toimenpiteitä eläinten hyvinvointikorvaukses-
ta. Luomusitoumuksen tehnyt ei voi valita
ympäristökorvauksen toimenpidettä puutar-
hakasvien vaihtoehtoisista kasvinsuojelume-
netelmistä.

Luomukorvaus ja viherryttämistuki

Luomutila on automaattisesti vapautettu vi-
herryttämistuen vaatimuksista. Tällöin viher-
ryttämistuen vaatimuksia ei tarvitse noudat-
taa niillä lohkoilla, jotka kuuluvat luonnon-
mukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.
Viherryttämistuen vaatimukset koskevat kui-
tenkin niitä lohkoja, joita viljellään tavano-
maisesti. Lisää viherryttämistuen vaatimuk-
sista on kerrottu viherryttämistuen luvussa 9.

Sitoumuksen hakeminen

Voit hakea sitoumusta ainoastaan paperilo-
makkeella 215. Lomake löytyy lomakepalve-
lusta suomi.fi 56(hakusanalla mavi215). En-
simmäisenä vuonna sitoumushakemus toi-
mii myös maksuhakemuksena, jolloin eril-
listä maksurastia ei tukihakemuslomakkeel-
ta löydy. Tutustu huolellisesti sitoumuseh-
toihin ja palauta sitoumushakemus liittei-
neen oman alueesi ELY-keskukseen viimeis-
tään 12.5.2015.

56http://www.suomi.fi
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16. Peltokasvipalkkio

Hae EU:n kokonaan rahoittamaa tuotanto-
sidonnaista peltokasvipalkkiota kevään 2015
päätukihaussa. Peltokasvipalkkio maksetaan
koko maassa valkuaiskasveille, rukiille, soke-
rijuurikkaalle ja tärkkelysperunalle sekä AB-
alueella avomaanvihanneksille. Jatkossa öljy-
kasvit kuuluvat valkuaiskasveihin.

Hae peltokasvipalkkiota sähköisesti Vipu-pal-
velussa57 rastimalla kohta Peltokasvipalkkio.
Ilmoita lisäksi tiedot perus- ja kasvulohkois-
ta. Jos haet paperilla, rasti kohta 1C tukiha-
kemuslomakkeelta 101B. Ilmoita tukikelpoi-
set kasvit kasvulohkolomakkeella 102B. Ha-
kuaika päättyy 12.5.2015. Tarvittaessa jä-
tä ilmoitus kylvöalojen muutoksesta Vipu-
palvelussa tai lomakkeella 117 viimeistään
15.6.2015. Lomakkeet on saatavissa osoit-
teesta suomi.fi/lomakkeet58.

Tee tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan vil-
jelysopimus 15.6.2015 mennessä. Tärkkelys-
perunan omaa siemenlisäysalaa ei saa sisällyt-
tää tärkkelysperunan viljelysopimukseen. Il-
moita tärkkelysperunan siemenlisäys omana
kasvulohkona tai kasvulohkoina. Käytä tärk-
kelysperunan viljelysopimuksena lomaketta
273 tai muuta vastaavat tiedot sisältävää
asiakirjaa. Sokerijuurikkaan viljelijöiden saa-
ma viljelyvahvistus toimii viljelysopimuksena.
Toimita tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan
viljelysopimuksesta kopio kuntaan 15.6.2015
mennessä.

16.1 Palkkiokelpoiset kasvit

Palkkiokelpoisia kasveja ovat seuraavat syk-
syllä 2014 kylvetyt ja keväällä 30.6.2015
mennessä kylvettävät kasvit.

• Valkuaiskasvit: syysrapsi, syysrypsi,
kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka,
öljypellava, ruistankio, härkäpapu, öl-
jyhamppu (ks. öljyhampun tarkem-
mat tukiehdot hakuoppaan liitteestä C.
Hamppu), peltoherne (eli ruoka- ja re-
huherneet) ja makea lupiini.

– Lupiinin lajike oikeuttaa tukeen,
jos se on hyväksytty jonkin EU:n
jäsenmaan virallisessa lajikeluet-
telossa ja on makea. Tukikelpoisia
lajikkeita ovat esimerkiksi Amiga,
Boruta, Boregine, Haags Blaue,
Energy, Mister, Sanabor ja Sonet.
Lajikeluettelo löytyy EU:n viralli-
sen lehden numerosta C 45059, jo-
ka on julkaistu 16.12.2014. Lupii-
ni on kohdissa 35–37.

– Lupiinin lajike on ilmoitettava ai-
na, myös jos sitä käytettään se-
oksena.

– Lupiinin tukikelvottomat karvaat
(kitkerät) lajikkeet on merkitty la-
jikeluetteloon koodilla 13.

– Viljelijän on säilytettävä lupiinin-
siementen vakuustodistus ja osto-
kuitti. Niistä katsotaan kylvetyn
siemenen alkuperä mahdollisessa
valvonnassa. Ellei vakuustodistus-

57https://vipu.mavi.fi
58http://www.suomi.fi/lomakkeet
59http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:450:FULL&from=FI
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ta ja ostokuittia ole, siementen al-
kuperä on osoitettava muulla luo-
tettavalla tavalla.

• Ruis
• Sokerijuurikas, joka on viljelty soke-

rintuotantoon ja josta on viljelysopi-
mus sokerijuurikasteollisuuden kanssa

• Tärkkelysperuna, josta on viljelysopi-
mus perunatärkkelysteollisuuden kans-
sa

• Ihmisravinnoksi käytettävät avo-
maanvihannekset: Tarhaherne (tar-
haherneisiin kuuluvat silpo-, silpo-ydin-
, sokeri- ja taittoherne, jotka korja-
taan tuleentumattomina), pensaspapu,
valko- eli keräkaali, kiinankaali, kukka-
kaali, porkkana, lanttu, nauris, muku-
laselleri, palsternakka, purjo, avomaan-
kurkku, kurpitsa, pinaatti, pehmeä ke-
räsalaatti, raparperi, punajuurikas ja
keltajuurikas, ruokasipuli (sis. punasi-
puli ja jättisipuli), punakaali, savoi-
jinkaali (kurttukaali), ruusukaali, par-
sakaali, kyssäkaali, lehtiselleri, kesä-
kurpitsa, rapeakeräsalaatti, valkosipu-
li, meloni, lamopinaatti ja parsa. Avo-
maanvihanneksille maksetaan ai-
noastaan AB-alueella.

16.2 Peltokasvipalkkion ehdot

• Hakijan on oltava aktiiviviljelijä
• Hakijan tulee toimittaa kuntaan kopio

tärkkelysperunan- ja sokerijuurikkaan
viljelysopimuksesta 15.6.2015 mennes-
sä.

• Ei ikärajoja
• Valkuaiskasvien seokset viljojen kans-

sa eivät ole tukikelpoisia. Peltoherneel-

le voidaan kuitenkin käyttää pieni mää-
rä viljaa tukikasvina.

• Peltokasvipalkkioon oikeuttavien val-
kuaiskasvien seokset ovat palkkiokel-
poisia.

• Peltokasvipalkkio voidaan maksaa
myös tukioikeudettomille hehtaareille.

• Pienin peltokasvipalkkioon oikeuttava
kasvulohko on 0,05 hehtaaria.

• Peltokasvipalkkiota koskee rahoitusku-
rileikkaus.

• Palkkiokelpoisia kasveja on viljeltävä
täydentävien ehtojen mukaisesti. Täy-
dentävien ehtojen oppaan löydät netti-
osoitteesta mavi.fi60.

• Palkkio maksetaan sekä Manner-Suo-
messa, että Ahvenanmaalla.

16.3 Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkio maksetaan hehtaariperus-
teisesti. Lopullinen palkkion taso määritetään
kunkin kasviryhmän palkkiokelpoisen koko-
naisalan perusteella. Peltokasvipalkkiota voi-
daan myöntää enintään 13,7 miljoonaa euroa
seuraavasti: valkuaiskasvit enintään 6,3 mil-
joonaa euroa, ruis enintään 1,5 miljoonaa eu-
roa, sokerijuurikas enintään 1,0 miljoonaa eu-
roa ja tärkkelysperuna enintään 3,7 miljoonaa
euroa sekä avomaanvihannekset enintään 1,2
miljoonaa euroa.

Peltokasvipalkkio hehtaaria kohden tukialu-
eittain on arviolta seuraava. Määrät tarkentu-
vat tukivuoden lopulla tai alkuvuodesta 2016,
kun lopulliset palkkiokelpoiset pinta-alat ovat
tiedossa.

60http://www.mavi.fi
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* Lataa taulukko pdf-tiedostona61

61http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/peltokasvipalkkio-
taulukko.pdf
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17. Kansalliset peltotuet

Uutta 2015

• Tuenhakijaa koskeva yläikäraja (68-
vuotta) ja MYEL-vanhuuseläkesidon-
naisuus ovat poistuneet.

• Vähimmäispinta-alavaatimus on 5 ha.
Puutarhakasvien vähimmäispinta-ala-
vaatimus on 1 ha.

• Peruslohkon ominaisuus on jatkossa
korvauskelpoisuus (entinen tukikelpoi-
suus).

Etelä-Suomessa ei makseta enää kansallisia
peltotukia. Pohjoiset peltotuet koostuvat kol-
mesta tukimuodosta, jotka maksetaan pel-
toviljelylle kasvikohtaisena tukena, yleisenä
hehtaaritukena ja nuorille viljelijöille suunnat-
tuna tukena. Lisäksi kansallista tukea mak-
setaan koko maassa sokerijuurikkaan tuotan-
nolle. Yksikkötukien määrät on koottu tau-
lukkoon tämän luvun loppuun.

Hakijaa, maatilaa ja viljelytapaa koskevat
yleiset edellytykset löytyvät luvusta 3. Haki-
jan tukikelpoisuus. Nuorten viljelijöiden tuen
hakijaa koskevat edellytykset vastaavat EU:n
nuoren viljelijän tuen ehtoja.

17.1 Pohjoiset peltotuet

Lohkon korvauskelpoisuus
Pohjoisia tukia myönnetään kasvulohkoille,
jotka ovat korvauskelpoisia. Lohkot, jotka
vuonna 2014 olivat tukikelpoisia pohjoisiin
tukiin, luonnonhaittakorvaukseen tai ympä-
ristötukeen, ovat nyt korvauskelpoisia. Kor-
vauskelpoisuudesta ja lohkon hakemisesta
korvauskelpoiseksi vuonna 2015 on kerrottu

lisää luvussa 7. Peruslohkon korvauskelpoi-
suus.

Ympäristöehdot
Pohjoisissa tuissa tulee noudattaa osaa täy-
dentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ym-
päristön vaatimuksista. Ehdot koskevat suo-
jakaistoja, pientareita, viljellyn maatalous-
maan hoitoa, sängen polttoa, maisemapiirtei-
den säilyttämistä ja hukkakauran ja jättiput-
kien torjuntaa. Täydentävien ehtojen vaati-
mukset löytyvät tarkemmin täydentävien eh-
tojen oppaasta (löytyy osoitteesta mavi.fi62).

Pohjoinen hehtaarituki

Pohjoinen hehtaarituki on tarkoitettu tuki-
alueella C viljeltäville tietyille peltokasveille:
vehnä, ruis, sokerijuurikas, tärkkelysperuna,
avomaanvihannekset, öljy- ja valkuaiskasvit,
öljy- ja kuitupellava, tattari, maissi, tietyt
valkuaiskasvustot ja tietyt hamppukasvustot.

Tukiyksikkökerroin
Pohjoiseen hehtaaritukeen liittyy pinta-alara-
joite. Tämän takia tukeen on asetettu tuki-
yksikkökerroin. Tukiyksikkökerrointa muute-
taan, jos tuen myöntämisen perusteena ole-
vien tukiyksiköiden määrä ylittyy.

Vehnä
Spelttivehnä oikeuttaa vehnän suuruiseen tu-
keen.

Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvi-
hannekset
Tukikelpoisia avomaanvihanneksia ovat ih-
misravinnoksi käytettävät vihannekset. Her-
neistä tukikelpoinen on tuleentumattomana

62http://www.mavi.fi
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korjattava tarhaherne (eli silpo-, silpoydin-,
sokeri- ja taittoherneet). Tukea ei makseta
avomaanvihannesten rehutuotannolle (esim.
rehulanttu tai rehunauris), istukassipulille (li-
säysaineiston tuottaminen), vihannestaimi-
tuotannolle eikä maustekasveille. Vihannes-
ten muu kuin ihmisravinnoksi tapahtuva
käyttö on ilmoitettava kasvulohkolomakkeen
Lisätietoja-kohdassa.

Muut peltokasvit
Muita tukikelpoisia peltokasveja ovat öljy- ja
valkuaiskasvit, öljy- ja kuitupellava, tattari,
maissi, sokerimaissi ja hamppu. Katso ham-
pun erityisvaatimukset hakuoppaan liitteestä
C. Hamppu. Herneen/härkäpavun/makea lu-
piinin ja viljan seoskasvusto on tukikelpoinen,
jos seoksen yhteenlasketusta siemenmääräs-
tä (kg) yli 50 % on herneen, härkäpavun tai
makean lupiinin siementä.

Yleinen hehtaarituki

Yleinen hehtaarituki on tarkoitettu kaikel-
le peltoviljely-alalle tukialueella C2–C4. Tu-
keen ei kuitenkaan ole oikeutettu viljelemä-
tön lohko, hoidettu viljelemätön pelto, luon-
nonlaidun ja -niitty, suojavyöhykenurmi (so-
pimukset ennen 2015), suojavyöhyke (sitou-
mus 2015), suojakaista, kasvimaa eikä kasvi-
huoneala. Tukikelpoisia kasveja ovat maata-
lous-, puutarha- ja energiakasvit. Energiakas-
veilla tarkoitetaan yksivuotisia tai lyhytkier-
toisia energiatarkoitukseen viljeltäviä kasve-
ja. Tukialueilla C3 ja C4 yleistä hehtaaritu-
kea maksetaan avomaanvihanneksille, mutta
ei muille pohjoista hehtaaritukea saaville kas-
veille.

Nuorten viljelijöiden tuki

Nuorten viljelijöiden tuki on tarkoitettu tuki-
alueen C viljelijälle, joka on perustanut tilan
ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrit-
täjänä ja on vuonna 2015 korkeintaan 40-
vuotias. Tukea voidaan myöntää luonnollisille
henkilöille tai näiden muodostamille ryhmille.
Jos hakijana on yhteisö, määräysvalta yhtei-
sössä tulee olla yhdellä tai useammalla nuo-
rella viljelijällä. Muille ryhmille tukea voidaan
myöntää vain, jos kaikki viljelijät, jäsenet tai
osakkaat ovat nuoria viljelijöitä. Tuenhakijat
on määritelty tarkemmin EU:n nuoren viljeli-
jän tuesta kertovassa hakuoppaan luvussa 10.
Nuoren viljelijän tuki.

Nuorten viljelijöiden tuen hakemusta ei voi
siirtää kokotilan hallinnansiirron yhteydessä
hakuajan jälkeen.

Tukea maksetaan maatalous- puutarha- ja
energiakasvien viljelyssä olevalle peltoalalle;
ei kuitenkaan viljelemättömälle lohkolle, hoi-
detulle viljelemättömälle pellolle, luonnon-
laitumelle ja -niitylle, suojavyöhykenurmelle
(sopimukset ennen 2015), suojavyöhykkeelle
(sitoumus 2015), suojakaistalle, kasvimaalle
eikä kasvihuonealalle.

17.2 Sokerijuurikkaan tuki

Sokerijuurikkaan tuki on tarkoitettu soke-
rijuurikkaan viljelijöille. Tukea myönnetään
vain sokerintuotantoon käytettävälle sokeri-
juurikasalalle. Muuhun käyttöön viljeltävän
sokerijuurikkaan alalle tukea ei myönnetä
(muu käyttö ilmoitettava kasvulohkolomak-
keen 102B lisätiedoissa).

Sokerijuurikkaan kuljetustuki
Sokerijuurikkaan kuljetustuesta järjestetään
erillinen haku keväällä 2015. Kuljetustuki
maksetaan edellisen vuoden sokerijuurikkaan
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sopimusmäärän perusteella. * Lataa taulukko pdf-tiedostona63

Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa.
Jos haettu tuen kokonaismäärä ylittyy, yksik-
kötuen määrää alennetaan.

63http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-kansallisten-
peltotukien-yksikkotuet.pdf
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18. Valvonta

18.1 Yleistä valvonnasta

Tukia maksetaan monin eri perustein ja eh-
doin. Valvonnassa tarkastetaan tuen ehtojen
noudattaminen. Tukien valvonnalla pyritään
varmistamaan tuensaajien oikeusturva ja ta-
sapuolinen kohtelu. Valvontaa säätelee ko-
ko EU:n alueella Euroopan parlamentin ja
neuvoston sekä Euroopan komission yhtei-
set kaikkia jäsenvaltioita koskevat säädökset.
Yhteisillä säädöksillä varmistetaan, että kai-
kissa jäsenvaltioissa valvontaa tehdään riittä-
vässä määrin, samalla tavalla ja samoin me-
netelmin. Suomessa maataloustukien valvon-
taa ohjaa ja hallinnoi Maaseutuvirasto (Ma-
vi). Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus-
ten (ELY-keskusten) tarkastajat tekevät var-
sinaiset maatiloilla tapahtuvat viljelijätukien
valvonnat.

Valvontamäärä
Tilat valitaan paikan päällä tehtävään val-
vontaan käyttäen sekä satunnais- että pai-
notettua otantaa. Tukia hakeneista tiloista
valvotaan paikan päällä tiloilla vähintään 5
%. Poikkeuksena tähän on viherryttämistuen
osalta viherryttämistoimenpiteistä vapaute-
tut tilat, joista valvotaan 3 %. Täydentä-
vien ehtojen valvonta koskee vähintään 1 %
EU:n suoria tukia, ympäristökorvausta, luon-
nonhaitta¬korvausta, luonnonmukaisen tuo-
tannon korvausta ja eläinten hyvinvointikor-
vausta hakevista tiloista. Täydentävien ehto-
jen valvonnasta on kerrottu täydentävien eh-
tojen oppaassa luvussa 7. Opas on saatavilla
Maaseutuviraston ja Eviran internet-sivuilta.

Paikalla tehtävien valvontojen lisäksi kaik-
ki tukihakemukset valvotaan hallinnollisesti.
Hallinnollista valvontaa ovat tuen myöntä-

misen edellytysten ja tukiehtojen tarkastami-
nen hakemuskäsittelyn yhteydessä ja erilaiset
automaattiset ristiintarkastukset. Ristiintar-
kastuksessa hakemustietoja verrataan tieto-
järjestelmissä ja rekistereissä oleviin tietoihin.

Valvonnasta ilmoittaminen
Valvonnasta voidaan ilmoittaa etukäteen,
mutta komission asetus edellyttää, että val-
vontoja suoritetaan myös ennalta ilmoitta-
matta. Pinta-alaperusteisten tukien valvon-
nasta voidaan ilmoittaa etukäteen aikaisin-
taan 14 päivää ennen ja eläintukien valvon-
nassa aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa.

Valvontaan valmistautuminen
Valvontaa varten viljelijän kannattaa varmis-
taa, että kaikki valvonnassa tarvittavat asia-
kirjat ovat saatavilla. Viljelijä voi valtuuttaa
toisen henkilön asiamiehekseen tai avustajak-
seen valvontatilanteeseen. Valvonta voidaan
tehdä myös ilman viljelijän tai hänen edus-
tajansa paikallaoloa. Tilakäynnin aluksi ELY-
keskuksen tarkastaja kertoo viljelijälle valvon-
nan tarkoituksesta ja menetelmistä. Viljelijä
saa tiedotteen valvontamenetelmistä ja val-
vonnan seuraamuksista.

Valvontapöytäkirja
Valvonnasta tehdään aina pöytäkirja. Viljelijä
tai hänen edustajansa voi lisätä pöytäkirjaan
omat valvontaa koskevat huomautuksensa ja
mielipiteensä.

Peltoalavalvonnoissa tehdään tilakäynnillä
havainnot tarkistettavista tukiehdoista. ELY-
keskuksen tarkastaja kertoo, mitä havainto-
ja valvonnassa tehtiin ja miten ne mahdolli-
sesti vaikuttavat viljelijälle maksettavaan tu-
keen. Lopulliset tulokset lähetetään viljelijäl-
le allekirjoitettavaksi. Viljelijän allekirjoitus ei
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ole pakollinen, eikä sen puuttuminen estä asi-
an jatkokäsittelyä. Allekirjoitus ei myöskään
poista muutoksenhakuoikeutta varsinaisesta
tukipäätöksestä.

Myös hallinnollisista ristiintarkastuksista teh-
dään pöytäkirja, johon merkitään tarkastuk-
sen tulos. Valvontatiedot tallennetaan ELY-
keskuksessa tietojärjestelmään. Tuki makse-
taan tilalle vasta sitten, kun kaikki haettuun
tukeen kohdistuvat tilavalvonnat on tehty ja
ristiintarkastukset selvitetty.

Muutoksenhakuoikeus
Viljelijällä on mahdollisuus hakea muutos-
ta oikaisuvaatimuksella valvontatuloksen si-
sältävästä tukipäätöksestä, joka lähetetään
myöhemmin maksatuksen yhteydessä. Tuki-
päätöksen liitteenä on ohje oikaisuvaatimuk-
sen tekemisestä.

18.2 Pinta-alaperusteiset tuet

Valvontaan valituilta tarkastetaan tilalla teh-
tävässä tarkastuksessa mm. kaikkien kasvu-
lohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa
ja tukiehtojen noudattaminen. Tarkastuksen
jälkeen lasketaan valvontatulokset ja määrä-
tään mahdolliset seuraamukset.

Ristiintarkastuksiin liittyvät tarkastukset ei-
vät yleensä koske kaikkia tilan lohkoja tai
kaikkia tilan hakemia tukia. Ristiintarkastuk-
seen liittyvässä tarkastuksessa voidaan esi-
merkiksi mitata tiettyjen lohkojen pinta-alat,
jos lohkojen pinta-aloissa on epäselvyyksiä.
Ristiintarkastuksia tehdään myös tukiehtoi-
hin ja tukiehtoristiintarkastuksesta voi olla
seurauksena tilakäynti. Ristiintarkastus ei ai-
na johda tilakäyntiin, vaan epäselviä tapauk-
sia voidaan selvittää myös kuulemalla viljeli-
jää.

18.2.1 Valvonnassa tarkastettavat koh-

teet

Pinta-alavalvonnan tilakäynnillä tarkastetaan
muun muassa alla lueteltuja asioita. Luettelo
on suuntaa antava, sillä tarkastettavat asiat
vaihtelevat tilasta ja tehtävästä tarkastukses-
ta riippuen. Asiakirjat viljelijä voi toimittaa
myöhemmin, ellei osallistu tarkastukseen.

Ennen tilakäyntiä tarkastetaan toimistotyö-
nä:

• viljelijän hakemustiedot
• mahdolliset muutosilmoitukset
• aktiiviviljelijän määritelmän täyttymi-

nen
• nuorten viljelijöiden tukien vaatimusten

täyttyminen (jos tila on hakenut nuor-
ten viljelijöiden tukia)

Tilalla tarkastetaan jokaisella lohkolla:

• pinta-ala
• kasvi
• viljelytapa
• tukikelpoisuus
• täydentävien ehtojen noudattaminen
• ympäristökorvauksen ehtojen noudat-

taminen (jos tila on hakenut ympäris-
tökorvausta)

• ympäristökorvauksen sopimusten sopi-
musehtojen noudattaminen (jos tila on
hakenut tai tilalla on sopimus)

Viherryttämistuen osalta tarkastetaan:

• ekologisen alan vaatimusten täyttymi-
nen

• viljelyn monipuolistamisen vaatimusten
täyttyminen

• Natura-alueen pysyvien nurmien säilyt-
tämisvaatimuksen noudattaminen
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Asiakirjat (ympäristökorvaus):

• vuosittain laadittava viljelysuunnitelma
• viljavuustutkimukset
• lohkokohtaiset muistiinpanot
• lannoitevalmisteiden ostokuitit
• mahdolliset muut asiakirjat
• kasvinsuojeluaineruiskun testaustodis-

tus (vähimmäisvaatimus)
• todistus suoritetusta kasvinsuojeluai-

nekoulutuksesta – tai tutkinnosta (vä-
himmäisvaatimus)

Asiakirjat (täydentävät ehdot):

• lanta-analyysi (tehtävä viiden vuoden
välein)

• viljelijän muistiinpanot tai selvityk-
set mahdollisista täydentävien ehto-
jen vaatimista toimenpiteistä (esim.
hukkakauran torjunta, tilalla käyte-
tyt kasvinsuojeluaineet; voidaan käyt-
tää esim. ympäristökorvauksen lohko-
kohtaisia muistiinpanoja)

18.2.2 Kasvulohkojen mittaaminen

Kasvulohkojen pinta-alat määritetään joko
digitaalisesta kartta-aineistosta mittaamalla
tai maastossa GPS-laitteella. Jos mittaus
sopii mittalaitteen toleranssiin, hyväksytyksi
alaksi tulee viljelijän ilmoittama ala. Muussa
tapauksessa hyväksytyksi alaksi tulee valvon-
nassa mitattu ala. Mittatoleranssi perustuu
lohkon kehämittaan ja lasketaan mittausta-
van mukaan seuraavasti: 0,75 m * kehämitta
sähköiselle mittaukselle ja 0,5 m * GPS-mit-
taukselle. Vuonna 2015 käytössä olevat tole-
ranssit eivät vielä olleet tiedossa Hakuopasta
tehtäessä. Valvonnassa alle 0,05 ha mitatut
kasvulohkot hylätään kokonaan.

Sähköisesti piirrettyjen kasvulohkojen osalta

tarkastellaan ensisijaisesti tukikelpoista pin-
ta-alaa. Kasvulohkon piirretyssä muodossa ja
sijainnissa peruslohkolla voi olla pientä siirty-
mää.

Jos valvonnassa kasvulohkolla todetaan eri
kasvilajiryhmän kasvi kuin sille oli ilmoitet-
tu, kasvulohko hylätään kyseisen tuen osalta.
Kasvilajiryhmällä tarkoitetaan samaa tukita-
soa olevia kasveja. Kansallisissa tuissa, jois-
sa valvontatulokset lasketaan tukikohtaises-
ti, kasvilajin vaihtuminen voi aiheuttaa kas-
vulohkon hylkäyksen, jos todettu kasvi ei ole
oikeutettu haettuun tukitasoon.

18.2.3 Valvontatulosten laskenta ja seu-
raamukset pinta-alavirheistä

Kasvulohkojen mittauksen ja muun tarkas-
tuksen jälkeen lasketaan tilan valvontatulok-
set. Osassa tuista tulokset lasketaan kasvila-
jiryhmätasolla ja osassa tukikohtaisesti.

Pinta-alaseuraamukset muodostuvat seuraa-
vasti:

• Kasvulohkojen valvonnassa hyväksytyt
pinta-alat lasketaan yhteen kasvilaji-
ryhmittäin tai tukikohtaisesti ja ilmoi-
tetun ja hyväksytyn alan erotusta ver-
rataan hyväksyttyyn alaan. Jos valvon-
nassa hyväksytty pinta-ala on suurem-
pi kuin viljelijän ilmoittama pinta-ala,
maksetaan tuki viljelijän ilmoituksen
mukaiselle pinta-alalle.

• Jos hallinnassa olevat tukioikeudet ja
ilmoitettu pinta-ala poikkeavat toisis-
taan, lasketaan pinta-alaero alhaisem-
man määrän mukaan.

• Jos valvonnassa kasvilajiryhmän tai tu-
kityypin ilmoitetun ja hyväksytyn pin-
ta-alan ero suhteessa hyväksyttyyn pin-
ta-alaan on enintään 3 %, mutta kui-
tenkin enintään 2 ha, tuki maksetaan
valvonnassa hyväksytyn pinta-alan pe-
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rusteella.
• Jos kasvilajiryhmän ilmoitetun ja hy-

väksytyn pinta-alan ero suhteessa hy-
väksyttyyn pinta-alaan on yli 3 % tai yli
2 hehtaaria ja enintään 20 %, hyväksy-
tystä pinta-alasta vähennetään todet-
tu ylitys kaksinkertaisena eli aiheutuu
sanktio. Suorissa ja EU-osarahoittei-
sissa tuissa sanktioprosentilla alenne-
taan tukea. Kansallisissa tuissa vastaa-
vista pinta-alavirheistä seuraa hyväksy-
tyn pinta-alan vähentäminen todetun
ylityksen verran.

• Jos pinta-alaero ylittää 20 %, tukea
ei makseta ko. kasvilajiryhmän osalta
suorissa ja EU-osarahoitteisissa tuissa.
Kansallisissa tuissa pinta-alaeron olles-
sa yli 20 %, mutta alle 50 % vähenne-
tään todettu ylitys kaksinkertaisena.

• Jos pinta-alaero ylittää 50 %, tukea ei
makseta ja lisäksi vähennetään suoris-
sa ja EU-osarahoitteisissa tuissa seu-
raavan kolmen vuoden aikana maksuun
tulevista tuista hylättyä alaa vastaava
määrä. Kansallista tukea ei makseta,
jos pinta-alaero ylittää 50 %,

• Sanktio (pinta-alavirhe yli 3 % tai yli 2
hehtaaria) voi aiheuttaa tilalle tuen vä-
hennyksen takautuvasti neljälle aikai-
semmalle vuodelle EU:n kokonaan tai
osittain rahoittamissa tuissa. Vuoden
2015 valvonta voidaan laajentaa kos-
kemaan aiempia vuosia vuodesta 2011
lähtien, jos havaitaan, että tilan pin-
ta-ala on ilmoitettu liian suurena. Tar-
kastelu tehdään jokaisen vuoden osal-
ta erikseen. Aiemmin valvottujen loh-
kojen osalta takautuva valvonta koh-
distetaan vain vuosiin, joita ei ole ai-
emmin valvottu. Takautuvuutta ei val-
vota erikseen, vaan aikaisempia vuosia
koskevien virheiden tarkastelu tehdään

valvontavuonna tehtävän tarkastuksen
yhteydessä.

18.2.4 Seuraamukset ehtojen laimin-
lyönneistä

Pinta-alavirheistä johtuvien tuen vähennys-
ten lisäksi tukiehtojen laiminlyönnistä voi
seurata tuen vähennyksiä. Esimerkiksi ympä-
ristökorvauksessa on tilakohtaisessa toimen-
piteessä ravinteiden tasapainoisessa käytössä
ja eri lohkokohtaisissa toimenpiteissä tukieh-
toja, joita viljelijän on noudatettava saadak-
seen korvauksen. Ympäristökorvauksen tu-
kiehtojen noudattamatta jättämisen seuraa-
muksia määritettäessä otetaan huomioon lai-
minlyönnin vakavuus, laajuus ja jatkuvuus se-
kä toistuvuus.

Viherryttämistukeen tehtävät vähen-
nykset

Viherryttämistukea vähennetään, jos hake-
mustietojen perusteella tehtävässä hallinnol-
lisessa tai tilalla tehtävässä tarkastuksessa
havaitaan, ettei yksi tai useampi viherryttä-
mistuen vaatimuksista täyty. Tukea vähen-
netään myös, jos viherryttämistoimenpiteistä
vapautetun viljelijän olisikin pitänyt toteut-
taa viherryttämistoimenpiteitä ja hän ei ole
niin tehnyt. Vähennys voi vuosina 2015 ja
2016 olla enintään viherryttämistuen verran.

Esimerkki viherryttämistuen seuraa-
muksista vuosina 2015 ja 2016
70 ha tila sijaitsee Uudellamaalla. Tilalla on
10 ha herukkaa (pysyvä kasvi), 10 ha pysyvää
nurmea, 50 ha peltoalaa, josta 39 ha ohraa,
7 ha kauraa ja 4 ha viherkesantoa, josta 2
ha on ilmoitettu ekologisena alana. Tilalla
on tukioikeuksia 70 ha. Koska tila sijaitsee
Uudellamaalla (AB-tukialue) ja koska tilalla
on yli 30 ha peltoalaa, pitää tilalla olla vil-
jelyksessä kolme kasvilajia, joista pääkasvia
saa olla enintään 75 % peltoalasta ja kahta
pääkasvia enintään 95 % peltoalasta. Lisäksi
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peltoalasta pitää olla vähintään 5 % ekolo-
gista alaa. Siten tilalla saa pääkasvia (ohra)
olla enintään 37.5 ha, kahta pääkasvia enin-
tään 47.5 ha (ohra ja kaura) ja ekologista
alaa pitää olla vähintään 2.5 ha.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona64

18.3 Eläinten perusteella maksetta-
vien tukien valvonta

18.3.1 Valvonnassa tarkastettavat asiat

Tilalla tarkastetaan kaikilta eläimiltä:

• korvamerkintä
• rekisteröinti
• eläinluettelon tiedot (kirjanpito)
• eläimiä koskevat osto- ja myyntikuitit
• eläinkohtaisten tukiehtojen täyttymi-

nen, esimerkiksi ikä, poikiminen, suku-
puoli, rotu, käyttötapa

• tilakohtaisten tukiehtojen noudattami-
nen, esimerkiksi eläinten hyvinvoin-
tikorvauksessa tilan valitsemissa toi-
menpiteissä, alkuperäisrotujen kasvat-
tamissopimuksessa

Tilalla tehtävien tarkastusten lisäksi teh-
dään ristiintarkastuksia, jotka kohdistuvat

vain tiettyyn eläimeen tai tukiehtoon. Jois-
sain tapauksissa epäselviä tapauksia selvite-
tään tilakäynnillä.

18.3.2 Eläimen hylkääminen valvonnas-
sa

Valvonnassa eläin voidaan hylätä:

• virheellisen korvamerkinnän takia
– Nauta, lammas tai vuohi hylä-

tään, jos sillä ei ole lainkaan kor-
vamerkkejä.

– Poikkeuksena yksi kokonaan kor-
vamerkitön nauta voidaan hyväk-
syä, jos se on viljelijän ainoa ko-
konaan korvamerkitön nauta ja
1. naudan korvat ovat niin pahas-
ti paleltuneet tai haljenneet, että
merkkien kiinnittäminen on mah-
dotonta (korvausmerkkien on ol-
tava tilalla ja merkintä eläinluet-
telossa) tai
2. naudalle on tilattu korvaus-
merkit ennen valvonnasta ilmoit-
tamista, mutta merkit eivät vielä
ole saapuneet tilalle

• virheellisten tai puutteellisten eläinre-
kisteritietojen takia

– Nauta, lammas tai vuohi hylä-
tään, jos esimerkiksi sen tulo-
tai poistopäivä eläinrekisterissä
on yhdenkin päivän virheellinen.

• virheellisten tai puutteellisten eläinluet-
telotietojen takia

– Lammas tai vuohi hylätään, jos
valvonnassa havaitaan sen eläin-
luettelon tiedoissa virhe (vain EU-
rahoitteiset tuet).

– Nauta hylätään, jos eläinluette-
lossa on virhe toistuvasti 24 kuu-

64http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Valvonta-taulukko.pdf
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kauden sisällä. Hylättävä eläin voi
olla eri kuin havaittaessa eläinlu-
ettelon virhe ensimmäisen kerran
(vain EU-rahoitteiset tuet).

– Kaikissa kansallisissa kotieläin-
tuissa tuki hylätään, jos kirjanpi-
toa (eläinluetteloa) ei ole pidetty.

• eläinkohtaisten tukiehtojen täyttymät-
tömyyden takia, esimerkiksi naudoil-
la eläimen käyttötapa tilalla ei vas-
taa eläinrekisteriin ilmoitettua käyttö-
tapaa.

18.3.3 Valvontaseuraamukset eläintuis-
sa

Jos eläin hylätään valvonnassa, siitä ei mak-
seta tukea ja lisäksi hylkäyksestä aiheutuu
maksettavaan tukeen sanktio.

Tukeen kohdistuva sanktioprosentti määrite-
tään huomioimalla hylättyjen eläinten luku-
määrä ja laskennallinen eroprosentti. Eropro-
sentti saadaan laskemalla kyseisestä tuesta
hylättyjen ja kyseiseen tukeen tukikelpoisten
eläinten prosentuaalinen ero kaavalla (Hylä-
tyt eläimet / tukikelpoiset eläimet) x 100 %.

Lasketun eroprosentin ja hylätyn eläinmää-
rän perusteella suoraan ja EU-osarahoittei-
seen eläintukeen aiheutuva sanktio on esitet-
ty taulukossa:

* Lataa taulukko pdf-tiedostona65

Sanktiointi pohjoisessa kotieläintuessa

Pohjoista kotieläintukea ja sika- ja siipikar-

jatalouden tuotannosta irrotettua tukea ei
makseta sellaisille eläimille, joista ei ole pidet-
ty kirjanpitoa (eläinluetteloa) lainkaan. Tu-
kea ei makseta myöskään, jos tilan kirjanpi-
don perusteella ei luotettavasti voida selvit-
tää tukikelpoisten eläinten määrää tuen mää-
räytymisajankohtana. Pohjoista kotieläintu-
kea ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta
irrotettua tukea ei makseta sellaisille eläimil-
le, joista ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan
tai jos tilan kirjanpidon perusteella ei luotet-
tavasti voida selvittää tukikelpoisten eläinten
määrää tuen määräytymisajankohtana.

Sanktiointi sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotetussa tuessa

Tuotannosta irrotetussa sika- siipikarjatalou-
den tuessa valvontaseuraamuksiin vaikuttaa
mm. LHK:n kotieläinkorotuksen eläintiheys-
vaatimusten täyttyminen. Tukea ei makseta,
mikäli eläintiheys ei täyty.

Sikarekisteriin tehtävien ilmoitusten puutteet
voivat aiheuttaa koko tuen menettämisen.
Laiminlyönti voi vähentää myös muita maati-
lalle myönnettäviä maataloustukia esimerkik-
si täydentävien ehtojen kautta.

Sanktiointi eläinten hyvinvointikorvauk-
sen ja alkuperäisrotujen kasvattamisso-
pimuksen tukiehtopuutteista

Eläinten hyvinvointikorvauksessa maksetta-
vaa tukea vähennetään myös toimenpidekoh-
taisten tukiehtojen noudattamatta jättämi-
sestä. Eläinten hyvinvointikorvauksen tuki-
ehtojen noudattaminen tarkastetaan kaikil-
ta kyseiseen toimenpiteeseen kuuluvan eläin-
ryhmän eläimiltä. Alkuperäisrotujen kasvat-
tamissopimuksen ehtojen noudattamatta jät-
täminen johtaa tuen vähentämiseen tai hyl-
käämiseen.

65http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Taulukko-sanktio-
maksettavaan-tukeen.pdf
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19. Tukien maksaminen

Tukien maksaminen ja tuenhakijan
pankkitiedot

Huolellisesti ja oikein täytetyt hakemukset
turvaavat tilan tukimaksujen sujumisen aika-
taulujen mukaisesti. Puutteelliset ja keske-
nään ristiriitaiset tiedot voivat johtaa tuen
myöntämättä jättämiseen, tuen leikkaami-
seen tai tuen maksamisen viivästymiseen.

Tukisovelluksessa ilmoitettavan pankkitilinu-
meron oikeellisuudesta on syytä varmistua.
Ensisijainen viljelijä voi ilmoittaa pankki- ja
yhteystietojen muutoksista suoraan Vipu-pal-
velussa. Muutoksista voi ilmoittaa myös kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai/ja
ELY-keskukselle. Mavi ei tee yhteystietojen
muutoksia. Sekä ELY-keskusten että kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaisten kautta ha-
ettavien viljelijätukien pankkitilin on oltava
sama.

Jos tilinumerosi muuttuu, muista ilmoittaa
uusi tilinumerosi kansainvälisessä IBAN-muo-
dossa. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa kansain-
välisissä maksuissa vaadittava pankin BIC- eli
SWIFT-koodi. Tilinumerosi IBAN-muodon ja
sen ohella aina tarvittavan BIC-koodin tarkis-
tat luotettavimmin tiliotteesta, verkkopankis-
ta tai kysymällä sitä suoraan pankista.

Tukien vähimmäisrajat

EU:n kokonaan rahoittamien tukien ja palk-
kioiden eli niin sanottujen suorien tukien yh-
teissumman tulee ylittää 200 euroa tukivuo-
delta, jotta suorat tuet maksetaan hakijalle.
Suorat tuet on lueteltu kohdassa 19.2. Ra-
hoituskuri.

Ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus,
eläinten hyvinvointikorvaus ja ei-tuotannol-
listen investointien korvaus maksetaan, jos
tuki on yli 100 euroa yksittäistä tukimuotoa
koskevaa hakemusta kohti.

Kansallisten tukien maksettavan määrän ala-
raja on 100 euroa hakijaa ja maksukertaa
kohti.

Tuen maksaminen ja suunniteltu aika-
taulu

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai
ELY-keskus tekee päätöksen tuesta. Mavi kä-
sittelee tukimaksut edellyttäen, että kaikki
menot ovat tukikelpoisia ja kaikki tarvittavat
hallinnolliset tarkastukset on suoritettu. Ma-
vi maksaa tuet tuensaajille. Tuet maksetaan
pääsääntöisesti yhdessä tai kahdessa erässä.

Tukien maksamiseen vaikuttaa valvonnassa
olevien tilojen lukumäärä sekä valvontojen
edistyminen. Mavi antaa tukien maksuluvan
vasta siinä vaiheessa, kun säädösten mukai-
set valvonnat on suoritettu. Lisäksi on hy-
vä huomata, että tuki voidaan maksaa tilalle
vasta sen jälkeen, kun kaikki valvontaan liit-
tyvät toimet on kyseisen tilan osalta saatettu
loppuun, vaikka tukien maksaminen olisikin
jo aloitettu.

Mavi korostaa, että maataloustukien mak-
samiselle esitetyt aikataulut ovat hallinnon
asettamia tavoitteellisia maksuaikoja, eivät
tukimaksujen eräpäiviä. EU asettaa suorien
tukien maksuille takarajan, joka on kesäkuun
viimeinen päivä tukihakuvuotta seuraavana
vuonna.

66http://www.mavi.fi

134



Maksuaikatauluista saa ajantasaista lisätie-
toa Maaseutuviraston internet -sivuilta ma-
vi.fi66 → Maksut ja valvonta → Viljelijätu-
kien maksuaikataulut.

Vuoden 2015 maataloustukien maksujen
suunniteltu aikataulu on seuraava:

* Lataa taulukko pdf-tiedostona67

Muiden tukijärjestelmien alustavista maksu-
aikatauluista on kerrottu tarkemmin kyseis-
ten tukien omissa oppaissa.

Tukikatto

Maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä
on sovittu tietyistä säännöistä, joilla säädel-
lään ja ohjataan EU:n maatalousbudjettia.
Tähän liittyen on mm. sovittu, että EU:n ra-
hoittamiin tukiin asetetaan tietyt euromää-
räiset rajoitteet, joiden ylityttyä tukien yksik-
kötasoa joudutaan leikkaamaan. Tuenhakijan
on hyvä huomioida mahdolliset tukien yksik-
kötasoa koskevat leikkaukset, kun hän tekee
tukilaskelmia.

19.1 Tukien takaisinperintä

Tuen myöntänyt viranomainen voi päättää
tuen takaisinperinnästä esim. jos hakijalle on
maksettu tukea perusteettomasti tai enem-
män kuin mitä hänelle olisi voitu myöntää
tai tuen ehtoja ei ole noudatettu. Takaisin-

perintämenettely koskee sekä kansallisia että
EU:n kokonaan tai osittain rahoittamia tu-
kia. Takaisinperittävälle määrälle voidaan pe-
riä korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. En-
nen takaisinperintäpäätöksen tekemistä tuen
saajalle varataan tilaisuus antaa selvityksensä
asiassa.

Takaisinperinnästä on säädetty laissa maata-
louden tukien toimeenpanosta (192/2013) ja
EU-säädöksissä.

19.2 Rahoituskuri

Rahoituskuri muodostuu kahdesta eri osasta.
Sen tarkoituksena on kerätä vuosittain varoja
maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun
vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Ra-
hoituskuria sovelletaan myös silloin, kun suo-
rien tukien vuotuiset enimmäismäärät tulevat
rahoitusennusteiden mukaan ylittymään. Mi-
käli kaikkia kriisitoimenpiteisiin kerättyjä va-
roja ei kuitenkaan käytetä em. tarkoitukseen,
palautetaan käyttämättä jääneet varat takai-
sin viljelijöille. Vuonna 2013 tehdystä leik-
kauksesta palautetaan n. 11,3 miljoonaa eu-
roa tukivuoden 2014 suoria tukia yli 2000 eu-
roa saaville viljelijöille kesällä 2015 sen jäl-
keen, kun kaikki vuoden 2014 suorat tuet on
myönnetty.

Rahoituskurileikkaus tehdään prosenttivä-
hennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin.
Rahoituskuri leikataan tilalle myönnet-
tävien EU:n rahoittamien suorien tukien
yhteenlasketun määrän 2000 euroa ylit-
tävältä osalta ennen tuen maksamista.
Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteen-
lasketusta määrästä ei siten tehdä leikkaus-
ta ensimmäisen 2000 euron osalta. Komissio

67http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/tukien-maksaminen-
taulukko.pdf
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antaa Euroopan parlamentille ja neuvostol-
le ehdotuksen leikkausprosentista maaliskuun
loppuun mennessä. Leikkausprosentti vahvis-
tetaan viimeistään 1.12.2015. Vuonna 2014
leikkausprosentti oli 1,302214.

Tuet maksetaan tilalle tietyssä järjestykses-
sä. Jos tilalle maksetaan useampia suoria tu-
kia yhteensä yli 2000 euroa, maksetaan tukia
järjestyksessä ilman rahoituskurivähennystä,
kunnes tilalle maksetut suorat tuet yhteen-
sä ylittävät 2000 euron rajan. Rajan ylittä-
vät tukisummat maksetaan tilalle kokonaan
rahoituskuriprosentilla vähennettyinä. Täten
osa suorista tuista saatetaan maksaa tilalle
kokonaan ilman rahoituskurileikkausta ja osa
suorista tuista kokonaan rahoituskuriprosen-
tilla vähennettyinä riippuen tilalle maksetta-
vien suorien tukien yhteissummasta ja tuki-
tyyppien (eri tukien) kappalemäärästä. Ra-
hoituskuria tarkastellaan siten tilakohtaisesti
eikä tukityyppikohtaisesti.

Vuonna 2015 rahoituskuri koskee seuraavia
EU-rahoitteisia tukia:

• Perustuki
• Viherryttämistuki
• Nuoren viljelijän tuki (EU)
• Peltokasvipalkkio
• EU:n nautapalkkio
• EU:n lypsylehmäpalkkio A- ja B-tukia-

lueen lypsylehmille
• Lammas- ja vuohipalkkio

19.3 Vähämerkityksiset tuet eli de
minimis -tuet

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tie-
dot suunnitelmastaan myöntää valtiontukea
tai voimassaolevien tukijärjestelmien muut-

tamisesta. Jos komissio toteaa, että valtion
myöntämä tai valtion varoista myönnetty tu-
ki ei sovellu yhteismarkkinoille taikka että täl-
laista tukea käytetään väärin, on tukijärjes-
telmä poistettava tai sitä on muutettava pa-
remmin yhteismarkkinoille sopivaksi. Tästä il-
moitusvelvollisuudesta on tiettyjä poikkeuk-
sia.

Vähämerkityksinen tuki (de minimis)

Yksi poikkeustapa valtiontuen myöntämises-
sä on myöntää se vähämerkityksisenä tuke-
na (de minimis -tuki). Tällöin yhden tuen-
saajan saama tukimäärä on vähäinen ja myös
käytettävissä olevan tuen kokonaismäärä on
vähäinen suhteessa maataloustuotannon ar-
voon.

Tällaiseksi vähäiseksi määräksi, joka ei vai-
kuta jäsenvaltioiden kauppaan eikä vääristä
tai uhkaa vääristää kilpailua, on maatalous-
alalla säädetty 15 000 euroa. Ajanjakso, jon-
ka aikana tämä tukimäärä voidaan myöntää,
on kolme verovuotta. Verovuoden vaihtues-
sa tarkastelujakso siirtyy siten, että kolmen
verovuoden jakso on kuluva verovuosi ynnä
kaksi edellistä verovuotta. Mahdollisuus saa-
da de minimis -tukea katsotaan siis tarkaste-
lujaksokohtaisesti.

De minimis -tukea myönnetään myös muil-
la aloilla kuin maatalousalalla. Komission lin-
jauksen mukaan maataloustuotteiden tuo-
tannon alan de minimis -tuet, kalastusalan
de minimis -tuet ja ns. yleiset de minimis -
tuet eivät saa yhteensä ylittää 200 000 eu-
ron rajaa tuensaajaa kohti tarkastelujakson
eli kolmen verovuoden aikana.

De minimis -tukina myönnetään mm. tulva-
vahinkokorvauksia maatalousvahingoista, ti-
laneuvontatukea, maatalousyrittäjien opinto-
rahaa ja sokerijuurikkaan kuljetustukea. Jos
kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajan-
jakson aikana maatalousyritykselle on myön-
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netty maataloustuotteiden tuotannon alan de
minimis -tukia 15 000 euroa, maatalousyri-
tykselle ei voida myöntää enää uutta maa-
taloustuotteiden tuotannon alan de minimis
-tukea tarkastelujakson aikana. Myöntämistä
saattaa rajoittaa myös myönnetyt yleiset de
minimis -tuet, jos kaikkien de minimis -tukien
200 000 euron raja samalle tuenhakijalle on
täyttynyt.

Tuensaajan ilmoitusvelvollisuus de mini-
mis -tuista

Jos tuottajalle on aiemmin kuluvana vero-
vuotena tai kahtena edellisenä verovuotena
myönnetty de minimis -tukea, hänen on il-
moitettava siitä uutta de minimis -tukea ha-
kiessaan. Mavin rekisterissä on tiedot seu-
raavista tilalle myönnetyistä maatalousalan
de minimis -tuista: täydentävien ehtojen ti-
laneuvontatuki, sokerijuurikkaan kuljetustu-
ki, maatalousyrittäjien opintoraha ja maata-

lousalan tulvavahinkokorvaus. Tuen myöntö-
päätöksestä ilmenee, että tuki on myönnetty
de minimis -ehdoin. Ilmoittamattomuus voi
johtaa tuen takaisinperintään korkoineen.

De minimis-tuen myöntämiseen vaikut-
tavat säädökset

Yleinen de minimistuki (raja 200 000 e/ 3
verovuotta)

• Komission asetus (EU) 1407/2013 Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen 107 ja 108 artiklan sovelta-
misesta vähämerkityksiseen tukeen

Maataloustuotannon de minimistuki (15 000
e/ 3 verovuotta)

• Komission asetus (EU) 1408/2013 Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen 107 ja 108 artiklan sovel-
tamisesta vähämerkityksiseen tukeen
maatalousalalla
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Liite A. Koko tilan hallinnan siirrot

Tukivuotta 2015 koskeva koko tilan
hallinnan siirto

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan ta-
pausta, jossa tilan kaikki tukieläimet ja vilje-
lymaat siirtyvät yhdelle uudelle haltijalle. Täl-
löin tuet maksetaan tilan uudelle haltijalle.
Entiselle haltijalle voi jäädä puutarhamaak-
si enintään 10 % tilan peltoalasta, kuitenkin
enintään yksi hehtaari.

Maatilojen yhdistämisellä tarkoitetaan ta-
pauksia, joissa koko tila siirtyy toisen tilan
haltuun oston tai vuokrauksen kautta. Laaje-
nevan tilan tilatunnus säilyy yleensä entisel-
lään. Maatilojen yhdistämisellä voidaan myös
tarkoittaa tapauksia, joissa kaksi tilaa muo-
dostaa maatalousyhtymän tms. maatalouden
harjoittamista varten. Näissä tapauksissa uu-
den tilan tilatunnukseksi tulee yleensä toinen
yhdistettävien tilojen tilatunnuksista.

Koko tilan hallinnan siirrot kannattaa toteut-
taa aina, kun se on mahdollista alkuvuonna
eli ennen tukivuoden ensimmäisten maksa-
tusten alkamista. Tällöin esimerkiksi ympä-
ristö- ja luomukorvauksen ensimmäisen erän
maksaminen oikealle tuensaajalle varmistuu.

Koko tilan hallinnan siirto eli tukihakemuk-
sen hakijan muuttaminen sekä koko tilan su-
kupolvenvaihdostapauksissa että muissa ko-
ko tilan hallinnan siirroissa on mahdollista
tehdä 31.8.2015 mennessä.

Koko tilan hallinnan siirrosta, joka on tapah-
tunut viimeistään 31.8.2015, on ilmoitetta-
va viimeistään 15.9.2015 lomakkeella 156
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tukiedellytyksien on täytyttävä

Hallinnan siirtotapauksissakin tuen saaminen
on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että
peltoalatukien sekä eläintukien tukikohtaiset
edellytykset täyttyvät. Tilan hallinnan siirron
ajankohta on selvitettävä tarkoin ennen kaik-
kea eläintukien osalta, kun tehdään tilakaup-
poja, vuokrauksia, yhtiömuotomuutoksia ym.

Siirrettävän sitoumuksen ja sopimuksen tai
niiden osan pitämiseksi voimassa on var-
mistettava, että vastaanottaja täyttää siir-
rettävän sitoumuksen tai sopimuksen an-
tamiselle asetetut edellytykset. Esimerkiksi
luonnonmukaisen tuotannon koulutusvaati-
mus on täytettävä sitoumusten siirtohetkellä.
Samoin aiempien ohjelmakausien sopimusten
osalta sopimuksen vastaanottajan on täytet-
tävä ikävaatimus.

Tilatunnuksen vaihtoa koko tilan hallinnan
siirroissa on vältettävä, sillä tilatunnusta
vaihdettaessa virhemahdollisuus tukien mak-
sussa kasvaa.

Koko tilan hallinnan siirrot voidaan hyväksyä
vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täytty-
vät:

• entinen haltija on ilmoittanut tilan
peruslohkot omassa tukihakemukses-
saan viimeistään 12.5.2015 (tarvittaes-
sa muutettu viimeistään 15.6.2015)

• uusi haltija on tehnyt oman tukiha-
kemuksensa viimeistään 12.5.2015, ell-
ei kysymyksessä ole sellainen koko ti-
lan hallinnan siirto, jossa uudella hal-
tijalla ei ole ollut omaa tukihakemusta
12.5.2015

• uusi haltija ilmoittaa kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle hallinnan
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siirrosta lomakkeella 156 viimeistään
15.9.2015

• entinen haltija ilmoittaa hallinnan
siirrosta lomakkeella 156 viimeistään
15.9.2015

• koko tilan hallinnan siirrossa on haetta-
va myös mahdollisia ympäristö- ja luo-
musitoumusten siirtoja uudelle haltijal-
le (ei kuitenkaan silloin, jos uudella hal-
tijalla on jo ennestään sitoumus hal-
litsemallaan tilalla). Tarkempia ohjeita
löytyy sitoumusehdoista.

• koko tilan hallinnan siirrossa on haetta-
va myös eläinten hyvinvointikorvaussi-
toumuksen siirtämistä. Katso tarkem-
pia ohjeita sitoumusehdoista.

• uusi haltija voi muuttaa lohkojen käyt-
töä, jos koko tilan hallinnan siirto ta-
pahtuu ja siitä ilmoitetaan viimeistään
15.6.2015

• nautojen muutosilmoitukset on tehtä-
vä nautarekisteriin 7 kalenteripäivän
kuluessa. Myös lammas- ja vuohirekis-
terin sekä sikarekisterin tiedot on pi-
dettävä ajan tasalla ilmoitusaikojen ra-

joissa

Koko tilan hallinnan siirrot perustuessa
ja tukioikeudet
Luopujan on haettava perustukea, jos koko
tilan hallinnan siirto tehdään 30.4.–31.8.2015
välisenä aikana. Perustukihakemus voidaan
siirtää uudelle haltijalle, jos edellä mainitut
koko tilan hallinnan siirron edellytykset täyt-
tyvät.

Koko tilan hallinnan siirron yhteydessä voi-
daan siirtää myös tukioikeudet. Näissä ta-
pauksissa kunnan maaseutuelinkeinovirano-
maiselle tulee palauttaa lomakkeet 103A ja
103B.

Koko tilan hallinnan siirto 31.8.2015
jälkeen

Tuenhakijaa ei voi vaihtaa enää 31.8 jälkeen.
Tuet maksetaan vuodelta 2015 sille, joka on
ollut varsinainen tuenhakija 12.5.2015.

Osapuolet voivat keskenään sopia pelto- ja
eläintukien jakamisesta silloin, kun hallinnan
siirto tai muu muutos tapahtuu 31.8.2015 jäl-
keen.
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Liite B. Kasviluettelo

Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä,
kun ilmoitat vuoden 2015 viljelijätukihaussa
kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyy-
pin tai muun kasvulohkon käyttömuodon.

Seoskasvustot
Ilmoita seoskasvusto seoskasvustojen kasvi-
koodeilla. Herneen/härkäpavun/makea lupii-
nin ja viljan seos, kun seoksessa on yli 50
% valkuaiskasvia, ilmoitetaan kasvikoodilla
Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50
%+viljaa. Muut valkuaiskasvien ja viljan se-
okset ilmoitetaan kasvikoodilla Seoskasvusto
(valkuaiskasvit+vilja).

Kasvihuonealat
Ilmoita kiinteästi maassa olevat kasvihuo-
neet kasvihuonealana. Kevytrakenteiset huo-
neet kuten kausikasvihuoneet ja tunnelit il-
moitetaan viljelykasvin aloina.

Vilja tukikasvina ja suojaviljana
Hernepeltona ilmoitettavalla alalla voi olla
tukikasvina pieni määrä viljaa. Tukiviljaa si-
sältävää hernelohkoa ei voi ilmoittaa ekologi-
seen alan typensitojakasviksi.

Ilmoita suojaviljaan kylvetty kasvusto (esi-
merkiksi nurmi) kylvövuonna viljana. Käytä
kyseisen viljan omaa kasvikoodia; ei kuiten-
kaan Muut viljat –koodia ellei kyse ole viljas-
ta, jota ei ole luettelossa mainittu. Seuraa-
vana vuonna voit ilmoittaa nurmilohkon esi-
merkiksi nurmena tai hoidettuna viljelemät-
tömänä peltona.

Viljan ja nurmen yhdistelmien ilmoitta-
misen esimerkkejä
Voit ilmoittaa nimikkeellä Kaura suojavilja-
kauran, jos alla on monivuotinen nurmi ja jos
kaurasta otetaan jyväsato. Nimikkeellä Vi-

hantavilja (kaura) voit ilmoittaa kauran, joka
korjataan vihantana, myös silloin, jos alle on
kylvetty monivuotinen nurmi. Jos kylvät se-
oksen, jossa on vihantana korjattavaa kauraa
ja yksivuotista nurmea, voit ilmoittaa sen jo-
ko kasvikoodilla 1-vuotinen kuivaheinä-, säi-
lörehu- ja tuorerehunurmi tai 1-vuotinen lai-
dunnurmi, jos kasvusto on pääosin nurmea.
Jos kasvusto on pääosin kauraa, voit ilmoit-
taa sen nimikkeellä Vihantavilja (kaura).

Puutarhakasvit
Vierekkäin sijaitsevat avomaanvihannes-,
marja- tai hedelmäalat, jotka ovat eri kas-
veja ja alle 0,05 ha kokoisia kasvulohkoja,
voidaan ilmoittaa kokonaisalana kasvikoo-
deilla Muut vihannekset, Muut marjakasvit
ja Muut hedelmät. Eri kasvien tulee kuiten-
kin olla samaa kasviryhmää esimerkiksi avo-
maanvihannekset. Ilmoita puutarhakasveista
lisäksi käyttötarkoitus, esimerkiksi koriste-
kasvi tai energiantuotanto.

Maatalousmaa jakautuu peltoalaan, pysy-
vien kasvien alaan, pysyvän laitumen/nurmen
alaan ja muun käytön alaan. Kasviluettelo ei
noudata edellä mainittua luettelotapaa vaan
luettelointi on kasviryhmittäin ja käyttömuo-
doittain.

VILJAT
Kaura
Rehuohra
Mallasohra
Syysohra
Syysvehnä
Kevätvehnä
Durumvehnä
Syysruis
Kevätruis
Syysspelttivehnä
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Kevätspelttivehnä
Ruisvehnä
Tattari
Hirssi
Kvinoa eli kinua
Maissi (ilmoita sokerimaissi omalla nimik-
keellä)
Seoskasvusto, viljat kasvusto sis. vain vil-
joja
Seoskasvusto, vilja + öljykasvit
Vihantavilja, ohra kasvusto pelkkää viljaa,
korjataan ennen jyväsadon valmistumista
Vihantavilja, kaura kasvusto pelkkää viljaa,
korjataan ennen jyväsadon valmistumista
Vihantavilja, vehnä kasvusto pelkkää vil-
jaa, korjataan ennen jyväsadon valmistumis-
ta
Vihantavilja, ruis kasvusto pelkkää viljaa,
korjataan ennen jyväsadon valmistumista
Vihantavilja, viljaseos kasvusto pelkkää
viljaa, korjataan ennen jyväsadon valmistu-
mista
Muut viljat, jokin muu kuin edellä mainittu
vilja

ÖLJYKASVIT
Auringonkukka
Syysrypsi
Kevätrypsi
Syysrapsi
Kevätrapsi
Soijapapu
Öljypellava
Öljyhamppu
Ruistankio eli Camelina/kitupellava
Seoskasvusto, öljykasvit kasvusto sis. vain
öljykasveja

VALKUAISKASVIT
Ruokaherne
Rehuherne
Härkäpapu
Makea lupiini
Muut lupiinit, ei alaskanlupiini eikä komea

lupiini
Mesikkä
Mailanen
Apila
Virna
Seoskasvusto,valkuaiskasvit + öljykas-
vit
Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli
50 % + viljaa oikeuttaa pohjoisiin hehtaa-
ritukiin
Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea
lupiini + öljykasvit
Seoskasvusto, valkuaiskasvit + vilja
Seoskasvusto, valkuaiskasvit kasvusto sis.
vain valkuaiskasveja
Muut valkuaiskasvit, jokin muu kuin edellä
mainittu valkuaiskasvi

PERUNAT
Ruokaperuna
Ruokateollisuusperuna
Tärkkelysperuna
Tärkkelysperunan oma siemenlisäys¹
Siemenperuna sertifioidun siemenen
tuotantoon
Varhaisperuna (katteenalainen)

AVOMAANVIHANNEKSET

Ilmoita viljelykasvi alla olevan listan mukai-
sesti. Jos lajia ei ole eritelty, valitse muut
vihannekset, ja kirjaa laji lohkokirjanpitoon.
Muut vihannekset -koodilla voi ilmoittaa yh-
teensä kaikki samalla peruslohkolla vierek-
käin olevat alle 0,05 ha kokoiset avomaan-
vihanneslohkot.

• tarhaherne, pensaspapu (sis. sal-
kopapu), valko- eli keräkaali, pu-
nakaali, savoijinkaali (kurttukaali),
kukkakaali, ruusukaali, parsakaa-
li, kyssäkaali, kiinankaali, porkka-
na, punajuurikas ja keltajuurikas,
lanttu, nauris, mukulaselleri, pals-
ternakka, ruokasipuli (sis. punasipuli
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ja jättisipuli), sipulin pikkuistukkaat,
purjo, valkosipuli, avomaankurkku,
kesäkurpitsa, kurpitsa, lehtiselleri,
pinaatti, pehmeä keräsalaatti, ra-
peakeräsalaatti, raparperi, parsa,
lamopinaatti, meloni, tilli, persilja,
muut vihannekset

MAUSTE- JA LÄÄKEKASVIT
Kumina
Sinappi
Yrttikasvit, alle 5 v. (ei tilli eikä per-
silja) sis. mm. kirveli, kynteli, lehtikori-
anteri, meirami, rakuuna, vihanneskrassi,
vihannesportulakka
• Kirjaa lajinimi lohkokirjanpitoon.
Yrttikasvit, väh. 5 v.
• Kirjaa lajinimi lohkokirjanpitoon.
Siemenmausteet ja lääkekasvit poislukien
kumina ja sinappi
• Kirjaa lohkokirjanpitoon viljelykasvin nimi
ja mainitse, jos se on lääkekasvi.
Ratamot
Lääkepaju, edellyttää sopimusta

HEDELMÄ- JA MARJAKASVIT SEKÄ
PUUTARHATAIMISTOT

Ilmoita viljelykasvi alla olevan listan mukai-
sesti. Jos lajia ei ole eritelty, valitse muut
hedelmät tai muut marjakasvit, ja kirjaa la-
ji lohkokirjanpitoon. Muut hedelmät –koodil-
la voi ilmoittaa yhteensä kaikki samalla pe-
ruslohkolla vierekkäin olevat alle 0,05 ha ko-
koiset hedelmäpuulohkot. Muut marjakasvit
-koodilla voi ilmoittaa yhteensä kaikki samal-
la peruslohkolla vierekkäin olevat alle 0,05 ha
kokoiset marjakasvilohkot.

• omena, päärynä, luumu, kirsikka,
pihlaja (marjantuotantoon), viiniry-
päle, muut hedelmät;
mansikka, mustaherukka (sis. vi-
herherukka), punaherukka, valkohe-
rukka, karviainen, pensasmustik-

ka, vadelma ja mesivadelma, tyr-
ni, marja-aronia, mesimarja, saska-
toon (marjatuomipihlaja), muut mar-
jakasvit

Taimitarhat, alle 5-vuotiaat marja-, he-
delmä- ja koristekasvit
Taimitarhat, vähintään 5-vuotiaat mar-
ja-, hedelmä- ja koristekasvit²

NURMET JA KESANNOT
Yksivuotinen kuivaheinä-, säilörehu- ja
tuorerehunurmi
Yksivuotinen laidunnurmi
Yksivuotinen siemennurmi
Monivuotinen kuivaheinä-, säilörehu- ja
tuorerehunurmi 2 – 5 vuotta
Monivuotinen laidunnurmi 2 – 5 vuotta
Monivuotinen siemennurmi 2 – 5 vuotta
Pysyvä kuivaheinä-, säilörehu- ja tuore-
rehunurmi yli 5 vuotta, alle 10 vuotta
Pysyvä laidunnurmi yli 5 vuotta, alle 10
vuotta
Luonnonlaidun ja -niitty
Hakamaa, avoin
Timotein siemen, valvottu tuotanto
Apilan siemen, valvottu tuotanto
Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
Englanninraiheinän siemen, valvottu
tuotanto
Italianraiheinän (westerw.) siemen, val-
vottu tuotanto
Viherlannoitusnurmi
Siirtonurmi
Monivuotinen ympäristönurmi
Suojavyöhyke (sitoumukseen alkaen
2015)
Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
(vuodesta 2015 alkaen)
Niitty (Ahvenanmaa)
Luonnonhoitopelto, nurmikasvit väh 2 v.
peräkkäin
Monimuotoisuuspelto, riista
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Monimuotoisuuspelto, maisema
Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2.
vuosi
Suojakaista, monivuotinen nurmi
Viherkesanto
Sänkikesanto
Avokesanto

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPI-
MUSALAT
Erityistukisopimusala, pelto lohkolla on
edellisen ohjelmakauden erityistukisopimus
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden
edistämisestä
Suojavyöhykenurmi lohkolla on edellisen
ohjelmakauden erityistukisopimus suojavyö-
hykkeen perustamisesta
20-v. erityistukisopimus pellolla
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun

ERIKOISKASVIT
Sokerimaissi
Sokerijuurikas, sokerintuotantoon
Sokerijuurikas, energiantuotantoon
Ahdekaunokki, energiantuotantoon
Energiapuu, lyhytkiertoinen haapa ja
paju
Energiapuu, lyhytkiertoinen hybridihaa-
pa ja poppeli
Ruokohelpi, ruokohelven viljely energiakäyt-
töön
Kasvimaa, puutarhakasvien tai perunan vil-
jely omaan käyttöön
Kasvihuoneala
Kasvihuoneala, pysyvät kasvit esim. vä-
hintään 5-vuotias leikkoruusu
Aitohunajakukka
Rehujuurikasvit
Rehukaali
Rehurapsi
Muut rehukasvit, jokin muu kuin tässä lis-
tassa mainittu rehukasvi
Saneerauskasvi (valkosinappi)
Saneerauskasvi (öljyretikka)

Saneerauskasvi (samettikukka)
Saneerauskasviseos, kasvusto sis. vain yllä
mainittuja saneerauskasveja
Kuituhamppu
Kuitupellava
Kuitunokkonen
Humala
Tupakka
Koristekasvit, alle 5 v. esim. avomaalta
myyntiin menevät leikkokukat
Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato
avomaalta esim. leikkoperennat
Leikkovihreä ja leikkohavu, alle 5 v. kas-
veista monivuotisista, alle 5-vuotiaista puis-
ta ja pensaista ammattimaisesti vuosittain
korjattava
Leikkovihreä ja leikkohavu, väh. 5
v. kasveista monivuotisista, vähintään 5-
vuotiaista puista ja pensaista ammattimai-
sesti vuosittain korjattava
Koristepaju punontatarkoitukseen, alle
5-vuotias
Koristepaju punontatarkoitukseen, 5–
20-vuotiaat kasvit
Metsäpuiden taimitarhat pellolla

MUU ALA
Erityistukisopimusala, muu ala maatalou-
den ympäristötuen muu kuin 20-v. erityisso-
pimus
20-v. erityistukisopimus, muu ala
Ympäristösopimusala, muu ala (vuodesta
2015 alkaen)
Hakamaa, puustoinen
Luonnonlaidun, jolla korkea luontoarvo
(Ahvenanmaa)
Luonnonlaidun kulttuurialueella (Ahve-
nanmaa)
Luonnonlaidun, jolla kohdennettuja toi-
menpiteitä (Ahvenanmaa)
Metsälaidun
Erityistukisopimusala, metsämaa
Ympäristösopimusala, metsämaa (vuo-
desta 2015 alkaen)
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Maisemapiirre täydentävien ehtojen mukai-
nen suojeltu maisemapiirre, vain ekologisen
alan ilmoittamiseen
Tilapäisesti viljelemätön ala
Viljelemätön

¹Alaa ei saa sisällyttää tärkkelystuotantoso-
pimukseen.
²Myös esimerkiksi parsan ja raparperin alat,
joilla tuotetaan näiden lajien taimia.

144



Liite C. Hamppu

Määritelmä

Hamppu (Cannabis sativa L.) on yksivuoti-
nen putkilokasvi, joka kuuluu hamppukasvien
heimoon. Pääasialliset käyttötavat ovat kui-
dun valmistus kasvien varresta ja öljyn puris-
taminen kasvien siemenistä.

Tukikelpoisuus eri tuissa

Hampun viljelyalalta maksetaan tukea eri
pinta-alaperusteisissa tuissa, jos hampun laji-
ke on tukikelpoinen. Lisäksi myöhemmin mai-
nitut vaatimukset tulee täyttyä kaikkien tu-
kien osalta.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona68

Tukikelpoiset lajikkeet

Hampun tukikelpoiset lajikkeet määritellään
EU:n alueella vuosittain. Euroopan unionin
komission terveys- ja kuluttaja-asioista vas-
taava pääosasto (DG Sanco) julkaisee luet-
telon, jossa määritellään EU:n alueella rekis-
teröidyt lajikkeet. Tämä luettelo löytyy Eu-
roopan unionin virallisen lehden numerosta C
45069, joka on julkaistu 16.12.2014. Hamp-
pulajikkeet ovat luettelon kohdassa 63.

Kylvösiemen ja vakuustodistus

Hampun viljelyalat on kylvettävä sertifioidul-
la siemenellä. Siemenkauppalain (728/2000)
mukaan sertifioidulla siemenellä tarkoitetaan
”perussiemenen tai sertifioidun kylvösieme-
nen virallisesti varmennettua kauppaerää,
jonka myyntipäällys on virallisesti suljettu ja
varustettu vakuustodistuksella sen jälkeen,
kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kun-
nostetusta siemenerästä virallisesti otetun
näytteen tarkastuksessa on todettu, että sie-
menerä on oikein nimettyä ja lajikepuhdasta
ja että se täyttää kysymyksessä olevalle sie-
menluokalle asetetut laatuvaatimukset”.

Kaikista kylvöihin käytetyistä sertifioi-
dun hampun siemensäkeistä on toimi-
tettava vakuustodistukset kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle viimeis-
tään 30.6. tukihakuvuonna. Tämä päi-
vämäärä on ehdoton. Hampun viljelyalan
tuki hylätään kokonaan kaikissa edellä maini-
tuissa tuissa, jos vakuustodistuksia ei jätetä
lainkaan tai ne jätetään myöhässä. Kaikki
haetut tuet hylätään myös, jos viljelyalalle
on kylvetty tilan omaa sertifioimatonta sie-
mentä. Tukikelpoista ei ole tilan oma siemen,
jota on tuotettu käyttäen ensimmäisenä vil-
jelyvuonna sertifioitua siementä.

Jos useampi viljelijä kylvää saman säkin sie-
mentä, niin yhden viljelijöistä tulee toimit-
taa viranomaiselle alkuperäisen vakuustodis-
tuksen lisäksi luettelo, josta ilmenevät mui-
den samaa siementä kylväneiden viljelijöiden

68http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-1.-hampun-
tukikelpoisuus-pinta-alaperusteisissa-tuissa.pdf

69http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:450:FULL&from=FI
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nimet ja tilatunnukset. Muut viljelijät toimit-
tavat viranomaiselle allekirjoittamansa kopi-
on vakuustodistuksesta. Viljelijän katsotaan
jättäneen osoittamatta tukikelpoisen sieme-
nen käyttö, jos hän ei toimi edellä esitetyl-
lä tavalla. Seurauksena on tuen hylkääminen
hampun viljelyalalta.

Hampun kylvösiemenen määrä (kg/ha), kyl-
vöpäivä ja hampun käyttötapa (kuidutus, öl-
jyn puristaminen, muu käyttö) ilmoitetaan
joko Vipu-palvelussa tai kasvolohkolomak-
keen 102B Lisätiedoissa. Mikäli hakemusta
jättäessä ei kylvöpäivä ole tiedossa, ilmoi-
tetaan kylvöpäivämäärä Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 117. Samalla voidaan ilmoittaa
myös muutokset edellä mainittuihin tietoihin.
Jos kylvö tapahtuu 16.6.- 30.6.2015 välil-
lä, kylvöpäivä ilmoitetaan kuntaan kirjallises-
ti vapaamuotoisella ilmoituksella 30.6. men-
nessä.

Hampun viljely ja sadonkorjuu

Hamppua on viljeltävä pellolla tavanomaisis-
sa olosuhteissa. Viljelyssä on noudatettava
täydentäviä ehtoja. Pienin tukikelpoinen ala
on 0,05 ha.

Satovahinkotilanteissa on jätettävä satova-
hinkoilmoitus (lomake 118) kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle. Hampusta ei kui-
tenkaan voida maksaa satovahinkokorvaus-

ta. Hampun satoa ei satovahinkotapauksis-
sakaan saa korjata ennen kuin kasvuston tu-
houtuminen on tarkastettu. Tarkastuksen te-
kee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

THC-näytteet ja korjuun aloittamis-
ajankohta

Hamppuviljelyksistä kerätään näytteitä hei-
nä-syyskuussa ennen sadonkorjuuta THC-
eli tetrahydrokannabinolipitoisuuden määrit-
tämistä varten. Tilat, joilta näytteet kerä-
tään, valitaan satunnaisesti ja riskianalyysin
perusteella. ELY-keskuksen tarkastajat otta-
vat kasvustoista edustavat näytteet ja ne
analysoidaan kilpailutetussa laboratoriossa.
Näytteet kerätään pääsääntöisesti ajanjakso-
na, joka alkaa 20 päivän kuluttua kukinnan
alkamisesta ja päättyy 10 päivän kuluttua ku-
kinnan päättymisestä. Viljelijällä on säilytet-
tävä hampun kasvusto siihen asti, että näyt-
teet voidaan ottaa. Tämän vuoksi hampun
sadonkorjuun voi tehdä aikaisintaan 10 päi-
vää sen jälkeen kun hampun kukinta on lop-
punut.

Sallittu THC-pitoisuus on enintään 0,20 pro-
senttia. Jos jonkin tietyn lajikkeen kaikkien
näytteiden TCH-pitoisuuksien keskiarvo on
yli 0,20 prosenttia kahtena peräkkäisenä vuo-
tena, kyseinen lajike ei ole tukikelpoinen seu-
raavasta vuodesta alkaen.
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Liite D. Suojatut kasvilajikkeet ja
TOS-maksut

Kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain
(1279/2009) mukaan kasvinjalostajanoikeut-
ta rajoitetaan siten, että viljelijällä on omalla
tilalla oikeus käyttää suojatun kaura-, ohra-,
ruis-, vehnä-, ruisvehnä-, rypsi-, rapsi-, öl-
jypellava-, herne-, härkäpapu-, peruna- tai
tattarilajikkeen omalla tilalla tuotettua sie-
mentä lisäystarkoitukseen maksamalla siitä
TOS-maksu (TOS = tilan oma siemen) la-
jikkeen omistajalle. TOS-maksu on alempi
kuin sertifioidun siemenen hintaan sisältyvä
korvaus.

Kansallisesti suojattujen lajikkeiden osalta
TOS-maksuvelvollisia ovat yli 10 peltoheh-
taarin tilat, perunan osalta kuitenkin kaikki
vähintään 2 hehtaaria perunaa tai vähintään
1 hehtaaria katteenalaista varhaisperunaa vil-
jelevät tilat. EU-suojattujen lajikkeiden osal-
ta TOS-maksuvelvollisuus koskee yli 92 ton-
nia laskennallista satoa tuottavia tiloja, pe-
runan osalta kuitenkin kaikkia vähintään 7
hehtaaria perunaa viljeleviä tiloja.

Korvauksen tasosta pyritään sopimaan vuo-
sittain lajikkeiden omistajia edustavan Sie-
menkauppiaitten yhdistyksen sekä viljelijöitä
edustavien MTK:n ja SLC:n kesken. Vuon-
na 2015 viljojen ja palkoviljojen suojattujen
lajikkeiden TOS-maksu on 4,40 €/ha ja pe-
runan 23,50 €/ha.

* Lataa taulukko pdf-tiedostona70

Suojattujen lajikkeiden listan tiedot saattavat
muuttua vuoden mittaan, sillä listalla voi olla
lajikkeita, joiden omistaja on hiljattain luopu-
nut suojauksesta ja listalta voi myös puuttua
uusia lajikkeita, joiden suojaamisesta on tul-
lut päätös täyttöohjeen julkaisemisen jälkeen.

Kasvinjalostajaoikeuslain mukaan viljelijä on
velvollinen antamaan viranomaiselle ja lajik-
keen omistajalle tarvittavat tiedot maksuvel-

70http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/taulukko-kansallisesti-
suojatut-ja-EU-suojatut-lajikkeet.pdf
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vollisuuden toteamiseksi. Nämä tiedot kerä-
tään Tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen
102B yhteydessä omassa sarakkeessaan G.
Korvauksen perimistä varten käytetään lisäk-
si maaseutuelinkeinorekisterissä olevia haki-

jaa ja pinta-aloja koskevia tietoja. Tiedot
luovutetaan Siemenkauppiaitten yhdistyksel-
le, joka huolehtii jalostajien puolesta em. lais-
sa tarkoitettujen maksujen perimisestä.
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Liitteet E-H

Nämä liitteet E–H ovat vain verkko-oppaas-
sa.

Liite E. Säädökset ja määräykset71

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet

201572

Liite G. Eräitä tukien saamisen edellytyksiä
vuonna 201573

Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 201574

71http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Liite-E.-saadokset-ja-
maaraykset.pdf

72http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Liite-F.-Maa-ja-
puutarhatalouden-tuet-20151.pdf

73http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Liite-G.-Eraita-tukien-
saamisen-edellytyksi-vuonna-2015.pdf

74http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/liite-h.-esimerkkeja-
tukitasoista-2015-2.pdf
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Lukuohjeet ja tulostus

Voit lukea Hakuopasta kaikilta päätelaitteilta
näyttökoosta riippumatta. Taulukot, kaaviot
ja kuvat suurentuvat, kun klikkaat niitä.

Jos luet julkaisua tietokoneeltasi, voit siirtyä
seuraaville sivuille näytön alareunan tai näp-
päimistön nuolinäppäimillä. Avaamalla va-

semmalta Sisällys-välilehden voit siirtyä suo-
raan haluamaasi lukuun klikkaamalla si-
tä. Kosketusnäytöllisellä päätelaitteella siir-
ryt seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä kuva-
ruutua oikealle tai vasemmalle.

Tulosta Hakuopas tästä75

75http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/70/pdf
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Muutokset hakuoppaassa 2015

Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän lis-
taan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muu-
tokset.

16.3. jälkeen tulleet muutokset

Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki
tukihaun päättymistä koskevat päivämäärät
30.4.2015→ 12.5.2015.

1. Johdanto

Painettu Hakuopas 2015 on kirjoitettu
6.3.2015 tiedon mukaisesti.
→
Painettu Hakuopas 2015 on kirjoitettu
24.3.2015 tiedon mukaisesti.

3. Hakijan tukikelpoisuus

Valtuutettu hakija
Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuo-
linpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun hen-
kilön allekirjoittamaan puolestaan tukihake-
muksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja
siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuutta-
ja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitou-
musten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa.
Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viran-
omaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pe-
sän osakkaille. Hakuoppaan 2015 verkkover-
siossa ja sivustolla suomi.fi on esimerkki val-
takirjasta.

5. Tukien hakeminen

25.5. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa
tukihakemus (vain paperihakemus)
→ 8.6.Viimeinen mahdollinen päivä palaut-
taa tukihakemus (vain paperihakemus)
25.5. 15 % vähennys tukeen myöhästymispäi-
vistä johtuen
→ 8.6. 18 % vähennys tukeen myöhästymis-
päivistä johtuen
26.5. Myöhästyneet hakemukset hylätään
→ 9.6. Myöhästyneet hakemukset hylätään

15.5. Ensimmäinen tuotantotarkastus tulee
olla tehtynä (uusi luomutila)
→15.6. Ensimmäinen tuotantotarkastus tu-
lee olla tehtynä (uusi luomutila)

6. Maatalousmaa, perus- ja kasvuloh-
kot

Puita ovat myös tuotantoeläinten ravinnok-
si soveltumattomat puuvartiset kasvit, jotka
ovat 0,35–2 metrin korkuisia.
→
Puita ovat myös tuotantoeläinten ravinnok-
si soveltumattomat puuvartiset kasvit, jotka
ovat 0,5–2 metrin korkuisia.

9. Viherryttämistuki

Kaavion 1. yläpuolelle on lisätty virke:

Kun tarkistetaan vapautuuko tila viljelyn mo-
nipuolistamisesta, nurmipoikkeukset otetaan
huomioon ensin, vasta sen jälkeen tutkitaan
tilan peltoala.

Kaavion 2. yläpuolelle on lisätty virke:

151



Kun tarkistetaan vapautuuko tila viljelyn mo-
nipuolistamisesta, nurmipoikkeukset otetaan
huomioon ensin, vasta sen jälkeen tutkitaan
tilan peltoala.

Kaavion 3. yläpuolelle on lisätty virke:

Kun tarkistetaan vapautuuko tila ekologisen
alan vaatimuksesta, nurmipoikkeukset ote-
taan huomioon ennen peltoalatarkistusta.

Kesantoalat (efa-kesanto)

Efa-kesannon on oltava peltoalaa. Jos ilmoi-
tat vuonna 2015 yli 5-vuotiaan viherkesannon
ekologisena alana, se säilyy peltoalana, eikä
sille määritetä pysyvän nurmen ominaisuutta.
Ekologiseen alaan ei hyväksytä luonnonhoito-
peltonurmia, joista maksetaan ympäristökor-
vausta.
→

Kesantoalat (efa-kesanto)

Efa-kesannon on oltava peltoalaa. Jos ilmoi-
tat vuonna 2015 yli 5-vuotiaan viherkesannon
ekologisena alana, se säilyy peltoalana, eikä
sille määritetä pysyvän nurmen ominaisuut-
ta. Mikäli ilmoitat viherkesantoa ekologiseksi
alaksi selvästi yli tarpeen, se voidaan tulki-
ta pysyvän nurmen sääntöjen kiertämiseksi.
Ekologiseen alaan ei hyväksytä luonnonhoi-
topeltonurmia, joista maksetaan ympäristö-
korvausta.

Lisätietoa viljelykasveista ja niiden il-
moittamisesta
Viherryttämistuen viljelykasvien luettelossa
on joitakin ryhmiä, kuten Muut viljat, Muut
valkuaiskasvit, Muut rehukasvit, Siemen-
mausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinap-
pi), Koristekasvit, alle 5 v. ja Leikkovihreä
ja leikkohavu, alle 5 v. kasveista, joissa ei
ole erikseen nimettyä kasvia. Näillä ryhmil-
lä voit ilmoittaa vain sellaisia kasveja, joille
ei löydy omaa nimikettä kasviluettelosta. Jo-

kainen ryhmä lasketaan maatilallesi vain yh-
deksi kasviksi. Jos ilmoitat näitä aloja, kirjoi-
ta tukihakemuksen lisätietoihin, mitä kasveja
näillä aloilla tosiasiallisesti viljelet, niin voim-
me täydentää kasviluetteloa ensi vuonna.

Huomaa että joitakin tukihakemuksella ilmoi-
tettavia kasveja tai käyttömuotoja ei laske-
ta kasviksi. Näitä ovat kasvikoodit Muut vi-
hannekset, Kasvimaa, Kasvihuoneala, Erityis-
tukisopimusala, pelto, Ympäristösopimusala,
pelto ja Maisemapiirre. Ilmoita näissä vaan
sellaisia aloja, joille et löydä muuta sopivaa
nimikettä kasviluettelosta. Jos ilmoitat näi-
tä aloja, kirjoita tukihakemuksen lisätietoi-
hin, mitä kasveja näillä aloilla tosiasiallisesti
viljelet, niin voimme täydentää kasviluetteloa
ensi vuonna. Katso näiden nimikkeiden tar-
kempia ohjeita Hakuoppaan kasviluettelosta
(Liite B).

Viljan ja nurmen yhdistelmien ilmoittamisen
esimerkkejä. Voit ilmoittaa nimikkeellä Kaura
suojaviljakauran, jos alla on yksivuotinen tai
monivuotinen nurmi ja jos kaurasta otetaan
jyväsato. Kasvikoodilla Vihantavilja (kaura)
voit ilmoittaa kauran, joka korjataan vihan-
tana myös silloin, jos alle on kylvetty moni-
vuotinen nurmi. Jos kylvät seoksen, jossa on
viljaa ja yksivuotista nurmea, ilmoita se joko
kasvikoodilla 1-vuotinen kuivaheinä-, säilö-
rehu- ja tuorerehunurmi tai 1-vuotinen lai-
dunnurmi.

11. Ympäristökorvaus: ympäristösi-
toumus

Taulukko. Ympäristökorvauksen maksaminen
maankäyttölajiltaan peltoa oleville pysyville
nurmille ja luomutisitoumuslohkoille
→
Taulukko. Ympäristökorvauksen maksaminen
ravinteiden tasapainoisesta käytöstä, pysyvis-
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tä nurmista ja luomulohkoista

12. Ympäristökorvaus: ympäristöso-
pimukset

Vuonna 2014 tai aiemmin syntyneiden suo-
menvuohien osalta riittää viljelijän oma ilmoi-
tus esim. lomakkeella 218L.

→

Vuonna 2013 tai aiemmin syntyneiden suo-
menvuohien osalta riittää viljelijän oma ilmoi-
tus esim. lomakkeella 218L.

Liite A. Koko tilan hallinnan siirrot

Koko tilan hallinnan siirrot tilatuessa ja
tukioikeudet

Luopujan on haettava tilatukea, jos koko ti-
lan hallinnan siirto tehdään 30.4.–31.8.2015
välisenä aikana. Tilatukihakemus voidaan
siirtää uudelle haltijalle, jos edellä mainitut
koko tilan hallinnan siirron edellytykset täyt-
tyvät.
→
Koko tilan hallinnan siirrot perustuessa
ja tukioikeudet

Luopujan on haettava perustukea, jos koko
tilan hallinnan siirto tehdään 30.4.–31.8.2015
välisenä aikana. Perustukihakemus voidaan
siirtää uudelle haltijalle, jos edellä mainitut
koko tilan hallinnan siirron edellytykset täyt-
tyvät.

Liite D. Suojatut kasvilajikkeet ja
TOS-maksut

Nämä tiedot kerätään Tukihakemuksen kas-
vulohkolomakkeen 102B yhteydessä omassa

sarakkeessaan U.
→ sarakkeeseen G

Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2015

15.4.2015 tehty muutos lukuun 14.
Luonnonhaittakorvaus

Lisätty alkuun Uutta 2015 –kohtaan lause:

HUOM. Muutos tulossa vuodelle 2016.
Suojavyöhyke laskettaisiin vuonna 2016 ke-
santorajoitteeseen kuuluvaksi kasviksi. Muu-
tos kannattaa ottaa jo huomioon ympäristö-
korvauksen toimenpiteitä suunnitellessa. Li-
sätietoja MMM:n tiedotteessa 10.4.2015.

20.4.2015 tehty muutos lukuun 5. Tu-
kien hakeminen

Poistettu lomake 101C kohdasta: 5.2. Vipu-
palvelu:

Vipu-palvelun kautta voit palauttaa sähköi-
sesti seuraavien lomakkeiden tiedot 101A,
101B, 101D, 102A, 102B, 102C, 117,
184, 463 ja 470.
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21.4.2015 tehty muutos liitteeseen B.
Kasviluettelo

Lisätty ennen Puutarhakasveja kappale:

Viljan ja nurmen yhdistelmien ilmoittamisen
esimerkkejä. Voit ilmoittaa nimikkeellä Kau-
ra suojaviljakauran, jos alla on monivuotinen
nurmi ja jos kaurasta otetaan jyväsato. Ni-
mikkeellä Vihantavilja (kaura) voit ilmoittaa
kauran, joka korjataan vihantana, myös sil-
loin, jos alle on kylvetty monivuotinen nurmi.
Jos kylvät seoksen, jossa on vihantana kor-
jattavaa kauraa ja yksivuotista nurmea, voit
ilmoittaa sen joko kasvikoodilla 1-vuotinen
kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmi tai
1-vuotinen laidunnurmi, jos kasvusto on pää-
osin nurmea. Jos kasvusto on pääosin kau-
raa, voit ilmoittaa sen nimikkeellä Vihanta-
vilja (kaura).

22.4.2015 tehty muutos lukuun 14.
Luonnonhaittakorvaus

Lisätty alkuun Uutta 2015 –kohtaan lause
ja pdf-linkki: Suojavyöhykkeet ympäristökor-
vauksessa ja luonnonhaittakorvauksessa.

HUOM. Muutos tulossa vuodelle 2016.
Suojavyöhyke laskettaisiin vuonna 2016 ke-
santorajoitteeseen kuuluvaksi kasviksi. Muu-
tos kannattaa ottaa jo huomioon ympäristö-
korvauksen toimenpiteitä suunnitellessa. Li-
sätietoja MMM:n tiedotteessa 10.4.201576

ja Suojavyöhykkeet ympäristökorvauksessa ja
luonnonhaittakorvauksessa.77

22.4.2015 tehty muutos lukuun 11.
Ympäristökorvaus: Ympäristösitou-
mus

Taulukko. Ympäristökorvauksen maksaminen
ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpi-
teestä maankäyttölajiltaan peltoa oleville py-
syville nurmille ja luomusitoumuslohkoille.

Taulukossa kohta: Ympäristönhoitonurmet;
Suojavyöhykkeet. Oikean puoleinen sarake,
jossa aikaisemmin luki: Ei makseta, jos lohko
kuuluu luomusitoumukseen, on muutettu →
Suojavyöhykkeen korvaus maksetaan. Luon-
nonmukaisen tuotannon korvausta ei makse-
ta.

27.4.2015 tehty muutos lukuun 6.
Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot

Poistettu lause kappaleesta 6.2.3 Perusloh-
kon korjaukset

4) Peruslohkon rajaviivan tyyppi (reunavii-
va/valtaoja/vesistö) on virheellinen.

29.4.2015 tehty muutos lukuun 5. Tu-
kien hakeminen

Muutettu päivämäärät kappaleesta 5.1 Ha-
kuajat ja muut päivämäärät

31.10 . → 2.11.Viimeinen mahdollinen palau-
tuspäivä satovahinkokorvaushakemukselle
15.12 . → 30.11.Viimeinen mahdollinen pa-
lautuspäivä sokerijuurikkaan satovahinkokor-
vaushakemukselle

76http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/150410_suojavyohykkeet.html
77http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/Suojavyohykkeet.pdf
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6.5.2015 tehty muutos lukuun 17.
kansalliset peltotuet

Yleinen hehtaarituki

Tukeen ei kuitenkaan ole oikeutettu vilje-
lemätön lohko, hoidettu viljelemätön pelto,
luonnonlaidun ja -niitty, kasvimaa eikä kasvi-
huoneala.

→

Tukeen ei kuitenkaan ole oikeutettu vilje-
lemätön lohko, hoidettu viljelemätön pelto,
luonnonlaidun ja -niitty, suojavyöhykenurmi
(sopimukset ennen 2015), suojavyöhyke (si-
toumus 2015), suojakaista, kasvimaa eikä
kasvihuone-ala.

Nuorten viljelijöiden tuki

Tukea maksetaan maatalous- puutarha- ja
energiakasvien viljelyssä olevalle peltoalalle;
ei kuitenkaan viljelemättömälle lohkolle, hoi-
detulle viljelemättömälle pellolle, luonnonlai-
tumelle ja -niitylle, kasvimaalle eikä kasvihuo-
nealalle.

→

Tukea maksetaan maatalous- puutarha- ja
energiakasvien viljelyssä olevalle peltoalalle;
ei kui¬ten¬kaan viljelemättömälle lohkolle,
hoidetulle viljelemättömälle pellolle, luonnon-
laitumelle ja -niitylle, suojavyöhykenurmelle
(sopimukset ennen 2015), suojavyöhykkeelle
(sitoumus 2015), suojakaistalle, kasvimaalle
eikä kasvihuonealalle.

11.5.2015 tehty muutos lukuun 11
Ympäristökorvaus: Ympäristösitou-
mus

Siirtymäsäännökset lannoituksessa: To-
teuta kasvukauden 2015 lannoitus uuden ym-

päristösitoumuksen vaatimusten ja lannoitus-
taulukoiden mukaisesti. Kuitenkin, syksyllä
2014 levitetyn lannan ja osalta typestä huo-
mioidaan 75 % ja kokonaisfosforista 85 %
vuoden 2015 lannoituksessa. Vuonna 2015
syksyllä levitettävät ravinnemäärät huomioi-
daan täysimääräisesti.

Jos fosforintasaus on kesken ohjelmakauden
vaihtuessa, on siirtyvät fosforilannoituksen
ylitykset otettava lannoituksessa huomioon.
Myös fosforilannoituksen alitukset voidaan
ottaa huomioon viljelijän niin halutessa. Jos
lohkollasi on fosforintasaus kesken, voit aloit-
taa lohkolla uuden fosforintasauksen vasta
edellisen fosforintasauksen loputtua.

Sinun tulee käyttää ja varastoida kasvinsuo-
jeluaineita myyntipäällystekstissä annettu-
jen ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Myynti-
päällysmerkinnät sisältävät valmistekohtaiset
levittämistä koskevat rajoitukset. Lisäksi si-
nun tulee noudattaa integroidun torjunnan
yleisiä periaatteita, joiden mukaan kasvinsuo-
jelutoimien tulee olla taloudellisesti ja ympä-
ristön kannalta kannatettavia siten, että vä-
hennetään ihmisten terveydelle ja ympäristöl-
le aiheutuvia riskejä.

Merkitse lohkokirjanpitoon kasvinsuojeluai-
neiden nimet, käytön ajankohta, kohdeala,
käytön kohteena oleva viljelykasvi, käyttö-
määrät, havaitut taudit ja tuholaiset ja käy-
tön syyt. Saat levittää kasvinsuojeluaineita,
jos olet suorittanut kasvinsuojeluaineista an-
netun lain mukaisen tutkinnon, sinulla on oi-
keus kyseisen tutkinnon järjestämiseen tai jos
sinulla on edelleen voimassa ohjelmakauden
2007– 2013 mukainen koulutus. Tutkinto on
voimassa viisi vuotta. Jos viljelijä käyttää tai
ostaa kasvinsuojeluaineita tai tekee päätöksiä
kasvinsuojelutoimista, tulee koulutus/tutkin-
to olla voimassa.
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22.5.2015 tehty muutos lukuun 19.1
Tukien takaisinperintä

Takaisin perittävälle määrälle voidaan mää-
rätä suoritettavaksi korkoa 6 prosentin vuo-

tuisen koron mukaan.

→

Takaisinperittävälle määrälle voidaan periä
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa.
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Liite E. Säädökset ja määräykset 
 
Vain kulloinkin voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä. 
 
Säädöksiin on tulossa myöhemmin muutoksia, joita ei ole voitu huomioida vielä tässä 
vaiheessa. 
 
Kansalliset säädökset valtion säädöstietopankki: 
www.finlex.fi 
sekä 
www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/lainsaadanto.html 
 
Mavin määräykset linkistä: 
www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001 
 
Euroopan unionin voimassaoleva lainsäädäntö: 
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm 
 
Lakisääteisiin hoitovaatimuksiin (täydentävät ehdot) liittyvä lainsäädäntö on kerrottu 
Täydentävien ehtojen oppaassa. 
 

Suorat tuet (perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki) 

Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 
 
 
 

(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, 
(EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 

(EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 kumoamisesta 

Komission delegoitu 
asetus 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja 
mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta 

(EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn 
hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/lainsaadanto/kansallinenlainsaadanto.html
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm


 maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten 
seuraamusten osalta 

 

Komission 
täytäntöönpanoasetus 

(EU) N:o 641/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:O 1307/2013 
soveltamissäännöistä 
 
(EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja 
täydentävien ehtojen osalta 

Laki Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 
(muutoksineen) 
 
Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen) 

Valtioneuvoston asetus VNa 25/2014 pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 
2015 
 
VNa 59/2015 perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä 
 
VNa x/2015 perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän 
tuesta 
 
VNa x/2015 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 
noudatettavasta menettelystä 
 

Maaseutuviraston 
määräys 

Määräys 7/15 tukioikeuksien siirroista 
 
Määräys 8/15 pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 
2015 
 
Määräys x/15 tukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta 
varannosta vuonna 2015 
 
Määräys x/15 tukien hakemisesta ja tukien korvausten perusteena 
olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 
2015 

Tuotantosidonnaiset tuet (mm. lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio, peltokasvipalkkio, lammas- 
ja vuohipalkkio)  



Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 
 
(EU) N:o 1307/2013: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 kumoamisesta 

Komission delegoitu 
asetus 

(EU) N:o 639/2014: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 
yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille 
myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta 
 
(EU) N:o 640/2014: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 
täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä 
suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin 
sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä 
hallinnollisten seuraamusten osalta 

 

Laki Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen) 
 
Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 
(muutoksineen) 

Valtioneuvoston asetus VNa x/2015 vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä- ja 
nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja 
öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta. 

EU:n kokonaan rahoittamat eläinpalkkiot 
Säädökset on lueteltu Euroopan unionin eläinpalkkiot -oppaassa. Opas on luettavissa 
osoitteessa www.mavi.fi Oppaat ja ohjeet  Eläintukien ja palkkioiden oppaat. 

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, ohjelmakausi 2000 – 2006 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (muutoksineen) 

Komission asetus (EY) N:o 817/2004 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä (muutoksineen) 

Laki Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 329/1999 (muutoksineen) 

http://www.mavi.fi/


Valtioneuvoston asetus 
 

VNa 644/2000 luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden 
ympäristötuesta (muutoksineen) 
 

Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus 

MMMa 646/2000 ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä 
maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta 
(muutoksineen) 
 
MMMa 647/2000 maatalouden ympäristötuen erityistuista 
(muutoksineen) 
 
MMMa 106/2000 erityistukisopimusten tekemisestä (muutoksineen) 
 

Ympäristökorvaus ja luonnonmukainen tuotanto ohjelmakausi 2014 - 2020 

Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta 
 
(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 
 
(EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 kumoamisesta 
 
 

Komission delegoitu 
asetus 

(EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen 
epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten 
osalta 
 
(EU) N:o 807/2014 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä 

Laki Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen) 
 



Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 
(muutoksineen) 
 
Laki 1360/2014 eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 

Valtioneuvoston asetus VNa x/2015 ympäristökorvauksesta 
 
VNa x/2015 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 
noudatettavasta menettelystä 
 
VNa 4/2015 täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista 
 
VNa x/2015 luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta 
 
VNa x/2015 ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten 
hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisten investointien korvauksen 
hakemisesta vuonna 2015 

 
VNa 213/2007 toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan 
tunnusmerkeistä 

Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus 

MMMa x/2015 ympäristökorvauksesta 

Maaseutuviraston 
määräys 

Määräys x/15 tukien hakemisesta ja tukien korvausten perusteena 
olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 
2015 

Eläinten hyvinvointikorvaus, ohjelmakausi 2014 - 2020 

Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 
 

(EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta 
 
(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta. 
 
(EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 kumoamisesta 
 



Komission asetus 
 
 
 
 

(EU) N:o 808/2014: Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä 
 

Komission delegoitu 
asetus 

(EU) N:o 807/2014: Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä 
 
(EU) N:o 640/2014 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen 
epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten 
osalta 

Laki Laki 1360/2014 eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 

Valtioneuvoston asetus VNa xxx/2015 eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa 
 
VNa xxx/2015 eläinten hyvinvointikorvauksesta 
 
VNa x/2015 ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten 
hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisten investointien korvauksen 
hakemisesta vuonna 

Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus 

MMMa xxx/2015 eläinten hyvinvointikorvauksesta 

Maaseutuviraston 
määräys 

Määräys x/15 tukien hakemisesta ja tukien korvausten perusteena 
olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 
2015. 

Luonnonhaittakorvaus, ohjelmakausi 2014 - 2020 

Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 
 
 
 
 

(EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta 
 
(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 



 
 
 
 
 

 
(EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 kumoamisesta 
 
 

Komission delegoitu 
asetus 
 

(EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen 
epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten 
osalta 
 
(EU) N:o 807/2014 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä 
 

Laki Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen) 
 
Laki 1360/2014 eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 

Valtioneuvoston asetus VNa 4/2015 täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista 
 
VNa 213/2007 toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan 
tunnusmerkeistä 
 
VNa x/2015  luonnonhaittakorvauksesta 
 
VNa x/2015 ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten 
hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisten investointien korvauksen 
hakemisesta vuonna 2015 
 
VNa x/2015 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 
noudatettavasta menettelystä 
 

Maaseutuviraston 
määräys 

Määräys x/15 tukien hakemisesta ja tukien korvausten perusteena 
olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 
2015 

Kansalliset peltotuet 



Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 

(EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) 
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 
  

Komission päätös Päätös K(2009)3067/EY Suomen pohjoisten alueiden maataloutta 
koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä 
(muutoksineen) 
 
Päätös C(2014)510 Etelä-Suomen kansallisen tukijärjestelmän 
hyväksymisestä vuosiksi 2014 - 2020 

Laki Laki 1559/2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
(muutoksineen) 
 
Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen) 
 
Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 
(muutoksineen) 

Valtioneuvoston asetus VNa 23/2015 vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen 
kansallisesta tuesta 
 
VNa 44/2015 vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta 
 
VNa 24/2015 vuonna 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan 
kansallisesta tuesta 
 
VNa x/2015 vuodelta 2015 maksettavien kansallisten kas-
vintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 
 
VNa x/2015 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 
noudatettavasta menettelystä 
 
VNa 213/2007 toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan 
tunnusmerkeistä. 

Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus 

MMMa x/2015 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien 
kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2015 
 
MMMa x/2015 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien 
hallinnosta vuonna 2015 
 

Maaseutuviraston 
määräys 

Määräys x/1x vuoden 201x kansallisen maidon tuotantotuen 
maksamisesta 
 



Määräys 3/15 kansallisten tukien hakuajoista vuonna 2015 
 

Yhdennetty järjestelmä 

Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
 
 
 

(EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 

Komission delegoitu 
asetus 
 
 
 
 

(EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen 
epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten 
osalta 
 

Komission 
täytäntöönpanoasetus 

(EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja 
täydentävien ehtojen osalta 

Laki Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutoksineen). 

Valtioneuvoston asetus VNa 4/2015 täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista 
 
VNa 7/2015 täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista 
sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten 
noudattamisen valvonnasta 
 
VNa x/2015 pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten EU-rahoitteisten 
tukien valvonnasta 
 
VNa x/2015 EU-rahoitteisten eläintukien valvonnasta 
 
VNa x/2015 vuodelta 2015 maksettavien kasvintuotannon tukien ja 
kotieläintukien valvonnasta 
 
VNa x/2015 ei-tuotannollisten investointien korvauksen valvonnasta 
 
VNa 400/2009 ohjelmakauden 2000–2006 luonnonhaittakorvauksen 
ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995–1999 
erityisympäristötukisopimuksen valvonnasta (muutoksineen) 



Maa- ja metsätalous- 
ministeriön asetus 

MMM päätös 31/1999 peltolohkorekisteristä 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2015 
 

Tukea maksetaan tukialueilla 
 

Tuen hakumenettely 

EU-TUET JA OSARAHOITTEISET 
TUET 

AB C1 C2 C2P +  
saaristo 

C3 C4  

Perustuki X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 
102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117. Hampun 
vakuustodistukset kuntaan 
viimeistään 30.6.2015. 

Viherryttämistuki X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 
102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117. Hampun 
vakuustodistukset kuntaan 
viimeistään 30.6.2015. 

Nuoren viljelijän tuki X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 
102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117. Hampun 
vakuustodistukset kuntaan 
viimeistään 30.6.2015. 

Peltokasvipalkkio X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 
102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 



ja 117. Hampun 
vakuustodistukset kuntaan 
viimeistään 30.6.2015. 
Avomaanvihanneksille 
maksetaan pelkästään AB-
alueella. 

Luonnonhaittakorvaus X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 
102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117. Hampun vakuustodis-
tukset kuntaan viimeistään 
30.6.2015.  
Eläinmääräilmoitus 
kotieläinkorotusta varten 
kuntaan sähköisesti tai 
lomakkeella 461 viimeistään 
29.1.2016. 

Ympäristökorvaus X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 111, 
102A, 102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117.  

Eläinten hyvinvointikorvaus X X X X X X Haetaan kunnasta 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeella 188. 

Luonnonmukainen tuotanto X X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
paperilomakkeella 215. 
Kotieläinsitoumuksessa 
siipikarjan osalta 
eläinmääräilmoitus kuntaan 
sähköisesti tai lomakkeella 
461 viimeistään 29.1.2016. 

Maatalouden 
erityistukisopimusten 
maksaminen 

      Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti VIPU-palvelusta 
tai lomakkeilla 101B, 102A, 



102B ja 102C sekä jos 
muutoksia, myös 101A, 101D 
ja 117.  

Ympäristösopimukset X X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
viimeistään 12.5.2015 
lomakkeilla 262, 262B, 253, 
253B, 521, 102A, 102B, 102C 

Ei-tuotannolliset investoinnit X X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
viimeistään 30.6.2015 
lomakkeilla 195, 195B, 196, 
196B 

 
EU:N ELÄINPALKKIOT 

EU:n lypsylehmäpalkkio X      Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai osallistumis-
ilmoituslomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

EU:n nautapalkkio 
 

Emolehmät ja emolehmähiehot X X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai osallistumis-
ilmoituslomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

Sonnit ja härät 
 

X X  X X X X 

Teurashiehot X      

Saaristohiehot X      

Lammas- ja vuohipalkkiot 
 

Uuhet X      Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai osallistumis-
ilmoituslomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

Kutut 
 

X      

Teuraskaritsat X X X X X X 

Teuraskilit  X X X X X X 

KANSALLISET TUET 

Pohjoinen hehtaarituki  X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti Vipu-palvelusta tai 
lomakkeilla 101B, 102A, 102B 
ja 102C sekä jos muutoksia, 
myös 101A, 101D ja 117. 
Hampun vakuustodistukset 
kuntaan viimeistään 
30.6.2015. 

Yleinen hehtaarituki   X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 



sähköisesti Vipu-palvelusta tai 
lomakkeilla 101B, 102A, 102B 
ja 102C sekä jos muutoksia, 
myös 101A, 101D ja 117. 
Hampun vakuustodistukset 
kuntaan viimeistään 
30.6.2015. 

Nuorten viljelijöiden tuki  X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti Vipu-palvelusta tai 
lomakkeilla 101B, 102A, 102B 
ja 102C sekä jos muutoksia, 
myös 101A, 101D ja 117. 
Hampun vakuustodistukset 
kuntaan viimeistään 
30.6.2015. 

Sokerijuurikkaan kansallinen 
tuki 

X X X X X X Haetaan kunnasta 
päätukihaun yhteydessä 
viimeistään 12.5.2015 
sähköisesti Vipu-palvelusta tai 
lomakkeilla 101B, 102A, 102B 
ja 102C sekä jos muutoksia, 
myös 101A, 101D ja 117.  

Sokerijuurikkaan kuljetustuki X X X X X X Haetaan kunnasta erillisellä 
haulla lomakkeella 178 
keväällä 2015. 

Maidon tuotantotuki  X X X X X Jatkuva haku. Lomake 282 
palautetaan kuntaan.  

KOTIELÄINTALOUDEN TUET 1) 

Sika- ja siipikarjatalouden 
tuotannosta irrotettu tuki 

X X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 101B 
viimeistään 12.5.2015. 
Eläinmääräilmoitus 
toimitettava kuntaan 
sähköisesti tai lomakkeella 
461 viimeistään 29.1.2016. 

Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet 

Emolehmät, emolehmähiehot, 
sonnit ja härät 

 X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

Uuhet  X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

Kutut   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 184 



viimeistään 12.5.2015. 
Selvitys kutun maidon 
käytöstä (lomake 410) 
toimitettava kuntaan 
viimeistään 29.1.2016. 

Hevoset  X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 101C 
viimeistään 12.5.2015. 

Vuonna 2015 teurastetut 
hiehot 

 X X X X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

Eläintä kohti maksettava tuki 

Vuonna 2015 teurastetut sonnit ja 
härät  

    X X Haetaan kunnasta sähköisesti 
tai lomakkeella 184 
viimeistään 12.5.2015. 

PUUTARHATALOUDEN TUET 

Kasvihuonetuotannon tuki X X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
sähköisesti tai 
paperilomakkeella 109 
viimeistään 2.3.2015. 

Puutarhatuotteiden varastointituki X X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
hakemuslomakkeella 228 
syksyllä 2015. 

Metsämarjojen ja -sienten 
varastointituki 

 X X X X X Haetaan ELY-keskuksesta 
hakemuslomakkeella 237 
kesällä 2015. 

 

ELY-keskus = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto lukuun 
ottamatta ympäristösopimuksia ja luonnonhaittakorvausta, joita hallinnoi Ahvenanmaan maakuntahallitus 
 
1) Tuen ennakkoa haetaan kunnasta maaliskuussa sähköisesti tai lomakkeella 139 (Hakemus kansallisten 
kotieläintukien ennakoista vuonna 2015). 
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Liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2015 
 

Alla on lueteltu eräiden kasvien tukitasoja 2015 päätuotantoalueilla (euroa/ha). Tuet on pyöristetty täysiin 
euroihin. Eri tuotantoalueilla maksettavat tuet on esitetty kokonaisuudessaan hakuoppaassa. 
 
Alue Perus-

tuki 

Viher-

ryttämis-

tuki 

Nuoren 

viljelijän 

tuki
1 

Pelto-

kasvi-

palkkio 

Ympäristö-

korvaus 

Luonnon-

haitta-

korvaus
2 

Pohjoinen 

ha-tuki 

Yleinen 

ha-tuki 

Vehnä 
AB 118 74 50  54 217   

C1 102 66 50+36  54 242 20  

C2-C2p 102 66 50+36  54 242 20 14 

Ruis 
AB 118 74 50 60 54 217   

C1 102 66 50+36 60 54 242 100  

C2-C2p 102 66 50+36 60 54 242 100 14 

Rehuvilja 
AB 118 74 50  54 217   

C1 102 66 50+36  54 242   

C2-C2p 102 66 50+36  54 242  14 

Öljy- ja valkuaiskasvit 
AB 118 74 50 90 54 217   

C1 102 66 50+36 90 54 242 80  

C2-C2p 102 66 50+36 90 54 242 45 14 

C3 102 66 50+36 90 54 242  30 

C4 102 66 50+36 90 54 242  70 

Sokerijuurikas
3 

AB 118 74 50 70 54 217   

C1 102 66 50+36 70 54 242 100  

C2-C2p 102 66 50+36 70 54 242 100 14 

Avomaanvihannekset 
AB 118 74 50 180 200 217   

C1 102 66 50+36  200 242 348  

C2-C2p 102 66 50+36  200 242 348 14 

C3 102 66 50+36  200 242 348 30 

C4 102 66 50+36  200 242 348 70 

Marjat 
AB 118 74 50  200 217   

C1 102 66 50+36  200 242   

C2-C2p 102 66 50+36  200 242  14 

C3 102 66 50+36  200 242  30 



C4 102 66 50+36  200 242  70 

Nurmi
4 

AB 118 74 50  54 217   

C1 102 66 50+36  54 242   

C2-C2p 102 66 50+36  54 242  14 

C3 102 66 50+36  54 242  30 

C4 102 66 50+36  54 242  70 

Kesannot
5 

AB 118 74 50   217   

C1 102 66 50   242   

C2-C2p 102 66 50   242   

C3 102 66 50   242   

C4 102 66 50   242   

 
1)

  Sisältää nuorelle viljelijälle maksettavan EU-tuen ja kansallisen nuorten viljelijöiden tuen C-tukialueella. 
2)

 Kotieläintilalle maksetaan lisäksi kotieläinkorotusta 60 euroa/ha, jos eläintiheys täyttyy.  
3)

 Sokerijuurikkaalle maksetaan myös sokerijuurikkaan kansallista tukea, joka vuonna 2015 on 350 €/ha. 
4)

 Yksi- tai monivuotinen nurmi.  
5)

 Luonnonhoitonurmelle ja kesannoille maksetaan luonnonhaittakorvausta, jos niiden ala on yhteensä 
enintään 25 % korvauskelpoisesta kokonaispinta-alasta. Ympäristökorvausta maksetaan 
luonnonhoitopeltonurmille kohdentamisalueella 120 €/ha ja muulla alueella 100 €/ha. 
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