
Ympäristösitoumusehtojen muutokset 2020 

4.7. Koulutuspäivävaatimus 

Viljelijän on osallistuttava paikallisen yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisen, elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ja sidosryhmien yhteistyössä järjestämään yhden päivän koulutukseen 

ympäristökorvausjärjestelmään liittyvistä asioista. Koulutusvaatimuksen voi suorittaa myös itsenäisesti 

sähköisesti toteutettuna tenttinä. Koulutukseen on osallistuttava kerran ohjelmakauden 2014 - 2020 aikana 

joko ennen sitoumuskauden alkua tai kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana (v. 2015 sitoutuneet 

30.4.2017 mennessä). Tenttiin pääsee kirjautumaan Vipu-palvelun etusivulta.  

Lisäys kursiivilla:  

Viljelijän, jolle on siirretty peltojen hallinta v. 2019 ja jonka perusteella sitoumus siirretään, tulee suorittaa 

koulutuspäivävaatimus 30.4.2020 mennessä. Jos peltojen hallinta on siirretty vuonna 2020, 

koulutusvaatimusta ei tarvitse enää suorittaa. 

5.7.3. Saneerauskasvit 

Lisäys kursiivilla: Ympäristökorvausta saneerauskasveista voidaan myöntää vuodesta 2020 eteenpäin sille 

peruslohkon alalle, jolle on ilmoitettu perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja vuonna jonakin 

kolmena tukihakua edeltävänä vuonna. Avomaan puutarhakasveihin luetaan kaikki muut puutarhakasvien 

korvaukseen oikeutetut kasvit kuminaa lukuun ottamatta. 

Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. Öljyretikaksi 

katsotaan myös muokkausretikka. Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden 

kuukauden kuluttua kylvöstä. Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana. Sama kasvulohko 

voi olla saneerauskasvilla kylvettynä enintään 2 vuotta peräkkäin. Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla 

tavalla kuin luonnonhoitopeltonurmea. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti. 

Saneerauskasveista maksetaan ympäristökorvausta enintään 25 prosentista ympäristösitoumuksen kohtee-

na olevasta korvauskelpoisesta peltoalasta. 

6.4. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopuminen 

Lisäys kursiivilla: 

- Lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua, jos sitoumus tai sitoumuksen osa siirretään, johon 

toimenpide liittyy (1305/2013 47 artiklan 2 kohta)  

o Et voi luopua toimenpiteestä, jos hallintaasi jää lohko, jolla toteutat koko sitoumuskauden 

ajan toteutettavaa toimenpidettä. 



- Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu toimenpiteestä on luovuttava, jos viljelijä antaa 

sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta  

- Puutarhatilan lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee 

alle yhden hehtaarin.  

- Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteestä voi luopua, jos maatilan sitoumusalasta 

vähintään 80% kohdentamisalueella tai vähintään 60% kohdentamisalueen ulkopuolella on 

suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, 

monimuotoisuuspelto, monivuotisten puutarhakasvien katettu ala tai edellisten ohjelmakausien 

erityistukisopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, ravinnekuormituksen tehostetusta 

vähentämisestä tai turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmiviljelystä vuonna 2020. 

- Lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi luopua jatkovuoden takia. 
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