
Ympäristökorvaus

Kainuun viljelijätukikoulutus 29.4.2021  

Jari Korhonen

Maaseutuhallinnon Sotkamon yhteistoiminta-alue



Ympäristökorvauksen sitoumus



Hakuasetus ja yleistä tukihausta

• Valtioneuvosto hyväksyi tukiasetuksen 22.4.2021

• Uusia sitoumuksia ei voi tehdä

• Sitoumuksen voi siirtää tai jakaa

• Hae sitoumuksen ja sopimuksen siirto tai jako (lomake 160) ennen 
päätukihaun palauttamista. Kun siirto saadaan käsiteltyä ajoissa, jatkon 
haku onnistuu Vipussa ja Vipu-neuvoja toimii oikein.



Sitoumusten ja sopimusten huomautusteksti

• Sitoumuksen jatkoa on haettava erikseen

• Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi on lisätty 
30.4.2021 päättyvien sitoumusten ja sopimusten osalta.

• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, se on tekninen merkintä ja voi harhauttaa



Ympäristökorvauksen 
sitoumus 2021, sisältö



Ympäristösitoumus 2021

• Sitoumuksen jatkaminen
• Yhden vuoden jatkositoumus

• Vipussa tai lomakkeella 101B

• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479 

• Jos et jatka sitoumusta -> sitoumus päättyy ilman seuraamuksia

• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia



Jatkovuosi 2021

• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina vuonna 2021
• Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan

• Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta aiemmasta

• Parannus laajentuneille tiloille

• Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen lisätään kaikki vuonna 2020 
sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot
• Lisäys voi vaatia muutoksia tukihaussa, optimointitarvetta

• Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle -> ilmoita asiasta peruslohkon lisätiedoissa tai 
vapaamuotoisesti



Jatkovuosi 2021

• Toimenpiteestä luopuminen jatkon yhteydessä

• Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä 
ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. 

• Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.

• Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun 
pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös 
luonnonhoitopeltonurmen 2v ja monivuotisen ympäristönurmen 
toteuttamisesta.



Jatkovuosi 2021

• Pinta-alan ilmoittaminen puutarhakasvien joka vuosi toteutettaville 
toimenpiteille

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla tai puutarhakasvien 
vaihtoehtoinen kasvinsuojelu; muista ilmoittaa alaa joka vuosi!

• Voit luopua puutarhakasville valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä 
ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. 



Jatkovuosi 2021

• Tuen palauttaminen

• Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen silloin, jos lohko säilyy 
omassa hallinnassasi vuonna 2021 ja 
• poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)

• et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä 
(esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen - osittain - muuhun viljelyyn)

• Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä 
(esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu 
seuraamusta edelliselle viljelijälle.



Nykyinen sitoumusaika joka tapauksessa 
loppuun 

• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2021 saakka, vaikka et jatka sitoumusta

• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4.2021 kasvipeitteisenä
• Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä

• Koskee myös hallinnanmuutostilanteita

• Tuensaaja 2021 on vastuussa siitä, että sitoumusvuoden ehdot täyttyy 
sitoumuskauden loppuun (esim. kasvipeite)



Muutoksia ehtoihin

• Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 3 
vuoden välein

• Esim. jos ruisku testataan 3.5.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 
3.5.2024.

• Jo myönnetyt ”pitkät” viisivuotiset leimat pätevät



Muutoksia ehtoihin

• Lietelannan sijoittaminen sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen
• korvaukseen oikeuttava pinta-ala 60 % → 80 % sitoumusalasta

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista 

materiaalia, lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on 
kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.



Vipussa ”Vältä seuraamukset” välilehti

• Taustaa
• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %:n rajan

• Virheprosentti kasvaa -> maatiloille tehtävien valvontojen määrää joudutaan 
lisäämään 

• Jos puutteita on paljon -> voi myös vähentää EU:n Suomelle maksamia 
tukimaksut voivat vähentyä

• Pitää yrittää tehdä jotain, että virhetaso pysyy kurissa

• Vipun ”Hae tukia” -osio
• Uutena auki klikattava osa ”Vältä seuraamukset”

• Koottu eniten seuraamuksia aiheuttaneet ehtopuutteet

• Muistuttamassa mitä pitää tehdä



Kiitoksia ajastanne!


