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Ympäristösitoumuksen ehtoihin ei ole tulossa muutoksia Vna:ssa
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Vipuun on mahdollista tehdä huomautus tai esto, jolloin kevytmuokattua alaa ei laskettaisi 

lainkaan kasvipeitteisyyteen ->  ei tarvitsisi huomioida valvonnassa tai RT-ajolla.
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• Ympäristökorvausten haku v. 2015 ylitti etukäteisarviot

• 2016 rajoitettiin toimia (mm. suojavyöhykenurmet, kerääjäkasvit)

• Edelleen menekki on suurempi kuin määrärahat
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• Ilman ohjelman sisäisiä rahansiirtoja ympäristösitoumuksia ei voitaisi maksaa v. 2020

• Siirtojen jälkeen ympäristökorvausta on v. 2020 käytettävissä noin 130-140 milj. €/v

- nykyinen taso noin 250 milj. €/v

- ohjelmassa käyttämättä jääviksi arvioituja varoja siirretään mm. neuvonnasta     

ja EHK:sta ympäristökorvaukseen ja maatalouden investointeihin

- tavoitteena turvata ympäristötoimia maataloudessa, kohdentaa 

ympäristötoimet aktiiviseen toimintaan ja käyttää ohjelmarahoitus 

täysimääräisesti

• Ympäristösitoumukset ja vuonna 2015 tehdyt ympäristösopimukset päättyvät 

huhtikuussa 2020

• Ko. sitoumuksia ja sopimuksia jatketaan yhdellä vuodella v. 2020

• Sitoumuksia jatketaan toimenpiteiltään rajoitettuina määrärahatilanteen vuoksi

• Viljelijä voi tällöin irtisanoutua ilman korvauksen takaisinperintää

• Myös lohkokohtaisesta toimesta voi luopua
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• Muutokset suunniteltu keväällä/kesällä 2018

• Neuvottelut komission kanssa => loppuvuosi 2018

• Seurantakomitea hyväksyi muutokset 5.12.2018

• Esitys komissiolle tammikuussa 2019

⇒ ohjelmaneuvottelut, kansalliset säädökset ja toimeenpanon suunnittelu v. 2019 aikana

• Haku keväällä 2020
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• Valmistelussa pohdittuja rajausmahdollisuuksia:

• %-rajojen muuttaminen

• korvaustasojen muuttaminen

• toimien ehtojen muuttaminen

• toimien poistaminen

• Valittu menettely: Rajataan sellaisia lohkokohtaisia toimia, jotka eivät liity 

maataloustuotantoon

• Ravinteiden tasapainoiseen käyttöön sijoitetaan loput määrärahat

• RTK:n ehdot eivät muutu

• Ei tehdä uudelleen: 5-vuotinen viljelysuunnitelma, koulutus ja peltomaan laatutesti

• Suojavyöhykkeille ei makseta ympäristökorvausta valtaojien varsilla

• pohjavesialueet ja Natura-alueet edelleen korvauskelpoisia

• Suojavyöhykenurmien korvaustasoa lasketaan mm. kertaluonteisten kustannusten 

poistamiseksi
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Ei muutoksia ehtoihin:

lietelannan sijoittaminen

ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

valumavesien hallinta (säätösalaojitus ym.)

monivuotiset ympäristönurmet

kerääjäkasvit

peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

orgaaninen kate puutarhakasveilla

puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 

Muutosten periaatteita

Rajauksissa pyritty säilyttämään toimien ympäristöllistä vaikuttavuutta

Kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa olevat merkittävimmät toimet säilytetty 

(ammoniakki- ja kasvihuonekaasupäästöt, vesiensuojelu, monimuotoisuus)

=> mahdollinen siirtymä uudelle rahoituskaudelle

Pyritään ottamaan huomioon uuden rahoituskauden mahdollisuudet jatkaa toimia
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• V. 2020 päättyviä ympäristösopimuksia jatketaan yhdellä vuodella

• Sopimusten sisältöihin ei tehdä muutoksia

• Voimassa olevat ympäristösopimukset jatkuvat normaalisti, mutta uusia sopimuksia ei 

tehdä

• Poikkeus: ei-tuotannollisten investointien jälkeen tehtävät sopimukset 

(kosteikkojen hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 

hoito)
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