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Tukien hakeminen 2022
Noora Malkamäki



Tukihaun aikataulu

15.6. Päätukihaku päättyy
Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista.

30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä.

11.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä (19 % 
vähennys tukeen myöhästymispäivistä johtuen).

12.7. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto.

21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta.

27.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus 
toimenpiteiden pinta-aloista.

21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn 
ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista (17 % vähennys tukeen).



• Viimeinen viljelijöille lähetettävä paperipostitus.

• Lähetetään tiloille arviolta viikolla 15.

• Sisältää 

• Tieto tukihaun alkamisesta.

• Tietoa hakuoppaan 2022 muutoksista.

• Alustavaa tietoa uudesta CAP-kaudesta.

Viljelijäpostitus



Muutokset haussa

• Vipu-palvelun muutoksista kerrotaan erikseen toisissa puheenvuoroissa.

• Lomakkeisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia.
• 101B: sitoumusten ja sopimusten jatkot kuten viime vuonna.

• 102B: tarkennettu listaa kasvulohkon lisätiedoissa ilmoitettavista tiedoista.

• Vuonna 2023 tukihaku on mahdollista vain sähköisesti eli useimmat 
paperilomakkeet jäävät historiaan.



Viljelijätukien hakuopas 2022

• Oppaaseen on tehty vain pieniä muutoksia.
• Uutta on Perusoppaan luku 9. johon on koottu seuraavaan CAP-

kauteen liittyviä muutoksia, jotka ovat tiedossa hakuoppaan 
julkaisuhetkellä.

• Vuoden 2022 opas julkaistaan maaliskuun loppupuolella.



Syksyn koulutukset

• Ruokavirasto ei järjestä syksyllä 2022 alueellista koulutuskiertuetta CAP-
kauden muutoksista.

• Syksyllä 2022 koulutamme hallintoa tulevista muutoksista pienempinä 
kokonaisuuksina esimerkiksi tukimuoto kerrallaan etäkoulutusten, 
kyselytuntien ja tallenteiden avulla.

• Kerromme koulutuksista tarkemmin aikataulujen tarkentuessa. 
• Koulutukset kootaan Pikanttiin.
• 22.-24.11.2022 Maatalousosasto ja verkostoyksikkö järjestävät Syyspäivät 

Ikaalisten kylpylässä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille sekä ELY-
keskuksille.



Muutokset eri tukimuotoihin



Tukioikeudet
• Vuonna 2022 tehdään viimeisen kerran:

• Tukioikeuksien varantoonveto kahden vuoden käyttämättömyyden 
perusteella.

• Tukioikeuksien hallinnan ja omistuksen siirrot.
• Tukioikeuksien myöntö kansallisesta varannosta.

• Vielä alkuvuodesta 2023 tehdään tukioikeuksien varantoonvetoja 
vuoden 2022 valvonnan perusteella.

• Huomioikaa, että tukioikeudet lakkaavat tämän hetken tiedon 
mukaan 31.12.2022. 



Luonnonhaittakorvaus ja kotieläinkorotus
• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.

Kansalliset peltotuet

• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.

Perustuki

• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.



Täydentävät ehdot

• Täydentäviin ehtoihin ei ole tullut uusia vaatimuksia pelloille.

• Täydentävien ehtojen oppaan luvussa 2 on listattu tarkemmin 
esimerkiksi eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin sekä 
kirjanpidon säilytysaikoihin tulleet muutokset.



Ympäristökorvaus
Lohkoasiat
Luomukorvaus



Yleistä sitoumuksista ja sopimuksista



Hakuasetus ja yleistä tukihausta

• Hakuasetus on hyväksytty helmikuussa.

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

• Lomakkeet 215, 262 ja 253 on julkaistu 



Sitoumusten ja sopimusten huomautusteksti
• Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi lisätään 

teknisistä syistä jo tässä vaiheessa päättyviin sitoumuksiin ja sopimuksiin.
• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta/sopimusta on 

siitä huolimatta haettava. 



• Ympäristösitoumus sekä 2015, 2016 
ja/tai 2017 annetut 
luomusitoumukset ja 
ympäristösopimukset päättyvät. 
Yhden vuoden jatkoa voi hakea 
sähköisesti Vipu-palvelussa.

• Jatkovuoden hakeminen tulee 
näyttämään suurin piirtein tältä:

Sitoumusten ja sopimusten jatkot



Ympäristösitoumus



Ympäristösitoumus 2022
• Sitoumuksen jatkaminen

• Vipussa tai lomakkeella 101B
• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479

• Sinun tulee luopua ”Ympäristönhoitonurmet”- toimenpiteestä, jos et ilmoita enää 
suojavyöhykettä lohkollasi, muutoin alalle seuraa takaisinperintä

• Voit luopua toimenpiteestä 15.6. jälkeen, kuitenkin ennen mahdollista valvontaa (myös 
hallinnollinen tarkastus) 

• Jos et jatka koko ympäristösitoumusta → sitoumus päättyy ilman 
seuraamuksia

• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia
• Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia

• Hae ajoissa! 
• Lomake 160



Jatkovuosi 2022

• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen v. 
2022

• Vuonna 2022 ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki vuonna 
2021 sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot

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



Korvauskelpoiseksi ja sitoumuksiin haettavat 
lohkot
• Korvauskelpoiseksi voi hakea tilakohtaisesti enintään 5 ha 

tilusjärjestelyssä tilan hallintaan tullutta alaa.
• Sitoumuksiin voi liittää 5 ha ja alle viiden hehtaarin 

sitoumuksiin 1 ha.
• Korvauskelpoiseksi voi hakea edelleen muita aloja

• Hakuoppaan luku 2. ”Peruslohkon korvauskelpoisuus”



Jatkovuosi 2022

• 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 ja monivuotisen ympäristönurmen 
toteuttamisesta.

• Muut toimenpiteiden muutosmahdollisuudet edelleen voimassa



Jatkovuosi 2022

• Joudut palauttamaan korvauksen lohkon osasta sitoumuksen alkuun 
saakka, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2022 ja 

• poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität 
lohkon)

• et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua 
toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen 
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, vaikka et jatka sitoumusta 2022 
• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2022 saakka, vaikka et jatka 

sitoumusta.

• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4.2022 kasvipeitteisenä
• Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä
• Koskee myös hallinnanmuutostilanteita

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



Ehtomuistutus viime vuodelta

• Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 
3 vuoden välein

• Esim. jos ruisku on testattu 1.1.2021, seuraava testaus pitää 
tehdä viimeistään 1.1.2024.

• Ennen 1.1.2021 testausta koskee aiemmat säännöt
• Esim. jos ruisku on testattu 31.12.2020, seuraava testaus pitää 

tehdä viimeistään 31.12.2025



Ehtomuistutus viime vuodelta

• 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



Ympäristösopimukset 2022



Uudet sopimukset 2022

• Uutta Kosteikkojen hoitosopimusta (lomake 262) tai  Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta (lomake 253) voi hakea:

• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajien lisäksi myös muut
• Esim. jos jäi jatkovuosi viime vuonna hakematta

• 30.4.2022 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, 
vaan tällaiselle sopimukselle haetaan jatkovuotta

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen on jo 
auki Hyrrässä



Uudet sopimukset 2022

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimusta haetaan lomakkeella 214 
alueen ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä. Tätä voi hakea mikäli 
ei haeta samalle alkuperäiskasvilajikkeelle jatkovuotta 2022.

• Alkuperäiskasvilajike on rekisteröitävä Ruokavirastoon



Sopimuksen jatkovuoden hakeminen
• Vuosina 2015, 2016 ja/tai 2017 alkaneet sopimukset
• 30.4.2022 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukselle tai Kurki-, hanhi ja 
joutsenpeltosopimukselle haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai 
paperilomakkeella 101B.

• Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa.
• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2022 ja niille 

voi hakea jatkovuotta ajalle 1.5.2022 - 30.4.2023. 
• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-

palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita 
tukia, silloin alkuperäisrotujen jatkoa ja maksua haetaan paperilomakkeella 
218M. 

• Uuden kauden alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset tehdään ajalle 
1.5.2023-31.12.2024, eli 1 vuotta 8 kuukautta. Sama tehtiin aikaisemmin eläinten 
hyvinvointikorvauksessa.



218M Alkuperäisrotujen kasvattaminen 2022

• 218M lomakkeella voi hakea 
sopimukseen jatkovuotta 2022. 

• Niille APR sopimuksen tehneille, jotka 
eivät jätä 101B:tä.



Alkuperäisrotujen kasvattaminen, rodun lisääminen 
jatkovuoden aikana

• Mikäli rodun lisäysehto sopimuskautena on jo täytetty 
sopimuseläimen osalta, eläintä ei tarvitse käyttää rodun 
lisäämiseen jatkon aikana. 

• Jatkoaikaa voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon 
täyttämiseen. 

• Lisäysehdon toteutuminen tarkastellaan ELY-keskuksessa 
30.4.2023 jälkeen.



Pinta-alaperusteisen sopimuksen jatkovuotta 
hakiessa
• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin
• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa 

yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia 
toimenpiteitä. 

• Esim. jos joka toinen vuosi toteutettava raivausvaatimus oli vaatimuksena 
vuonna 2020, se toteutetaan myös vuonna 2022

• Vakuutetaan, että sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen 
vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen 
saakka. 

• Jatkovuoden hakemuksen palauttamiseen sovelletaan 25 päivän 
myöhästymissääntöä. (EU) N:O 640/2014 13 artikla.



Siirtotilanteet ja jatkovuosi

• Jotta voi hakea sopimukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee 
sopimuksen siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä 
palauttamalla lomake 160 ELY-keskukseen.

→ tukivuoden 2022 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa 
haetaan 15.6 mennessä. Tämän jälkeen maksu menee aina 
sopimuksesta luopujalle, pois lukien kokotilan hallinnan 
siirtotilanteita.

• Jos sopimus on päättynyt, etkä hae enää jatkovuotta, ilmoita sellaiset 
lohkot pysyvästi viljelemättömäksi.



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen ilman 
takaisinperintää

• Sopimuksesta voidaan luopua
• Jättämällä jatkovuosi hakematta
• Siirtämällä sopimus toiselle 

• Lohkon poisjättäminen sopimukselta hallinnanmuutoksen takia: 
• Lohkon poisjättämisen syynä on lohkon hallinnan muutos silloin, kun esim. 

vuokrasopimusta ei ole jatkettu, tai lohko ei enää ole tuenhakijan omassa 
hallinnassa eikä sitä ilmoiteta päätukihakemuksella. 

• Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta.



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen, 
josta aiheutuu takaisinperintä

• Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden

• Lohkon/-jen poisjättäminen sopimuksesta, kun lohko jää omaan 
hallintaan: 

→ syynä voi olla lohkon maankäytön muutos, esim. tonttimaaksi. Jos 
lohko edelleen jää tuenhakijan hallintaan, se poistetaan 
sopimukselta ja aiemmin maksetut tuet peritään takaisin. 

Uusia lohkoja ei voi lisätä sopimukselle.



Luomusitoumus 2022



Luomusitoumus 2022

• Päättyviin sitoumuksiin on haettavissa yhden vuoden jatko Vipussa tai 
lomakkeella 101B (koskee vuosia 2015, 2016 ja 2017)

• Uudet luomusitoumukset on haettavissa lomakkeella 215 

• Uutta sitoumusta hakevan suoritettava koulutus ja ilmoittauduttava 
valvontaan 30.4.2022 mennessä 

• Lisäalaa voi liittää enintään 5 ha, jos yli 5 ha annettava uusi sitoumus.



Luomusitoumus 2022

• Sitoumuksen voi siirtää lomakkeella 160
• Jotta voi hakea sitoumukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee 

sitoumuksen siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun 
päättymistä palauttamalla lomake 160 ELY-keskukseen. (Koskee 
vuosien 2015, 2016 ja 2017 sitoumuksia)

• Vaihtaa tilatyyppiä lomakkeella 215 

• liittää toisen luomutilan edellisvuoden luomusitoumuslohkot omalle 
sitoumukselle ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan



Luomusitoumus 2022
Jatkamisen ehdot v.2017 sitoumuksissa:

• Vuonna 2017 kasvitilan sitoumuksen antaneiden tilojen, jotka ovat 
käyttäneet sadon omien tav.om. karjan rehuksi, tulee ilmoittaa vähintään 
30 % sitoumusalasta myyntikasveille tai siirtää pääosan rehuista käyttäneen 
eläinlaji luomuvalvontaan 30.4.2022 mennessä

• Luomukotieläintilan, joka vuonna 2017 on antanut sitoumuksen 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, tulee toimittaa sitoumuskauden 
ajalle päivätty myyntikuitti luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai –
tuotteiden myynnistä

• Kuitti tulee palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa tai Elyyn
15.6.2022 mennessä, jos ei ole aiemmin palauttanut



Luomusitoumus 2022

• Edellä mainittu ehto koskee myös tiloja, joilla vuoden 2017 sitoumus 
on korvattu uudella sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 
2018 tai 2020-2021.

• Mikäli edellä mainittua ehtoa ei toteuta, kesken oleva sitoumus 
raukeaa ja jo maksettuja korvauksia ei tarvitse palauttaa.



Luomusitoumus 2022

• Syksyllä ristiintarkastus myyntikasvivaatimuksesta

• Vaatimus lasketaan keskimääräisinä vuosilta, joita vaatimus koskee
• Paitsi jos sitoumus v. 2017 ja tav.om. eläimille rehu 

 vuonna 2022 tulee olla myyntikasveja 30% sitoumusalasta







Vipuun, päätukihakuun ja 
peruslohkomuutoksiin tulevia 
muutoksia/uudistuksia keväälle 2022

Kati Törmä

MAALI / MAO/ Viljelijätukiyksikkö

Tukihakukoulutus 2022

16.3.2022



Mitä muutoksia on tehty ja miksi

• Peruslohkomuutoksia ja päätukihakua on uudistettu teknisistä syistä eli 
toteutustekniikka on uudistettu. 

• Uudistus näkyy muun muassa erilaisina välilehtinä ja näkyminä.
• Toteutuksessa on otettu huomioon myös saavutettavuus.
• Isoimmat muutokset näkyvät lohkotiedoissa.
• Toiminnot eivät ole muuttuneet, mutta niiden toteutustapa on uusittu.

• Diojen otsikkoväreillä on tarkoitus kertoa mitkä asiat säilyvät ennallaan ja
mitkä muuttuvat 



Sähköisen asioinnin nimi on muuttunut  Hae/ilmoita 



Peruslohkomuutokset 2022



PLM - Lohkotiedot -välilehti

• Peruslohkomuutokset 
Vipussa on tarkoitus 
tehdä kokonaan uudella 
tekniikalla vaikka mitään 
uusia asioita ei tulekaan

• Osiossa perustetaan 
uudet peruslohkot, 
jaetaan ja yhdistetään 
peruslohkoja sekä 
poistetaan peruslohkoja 
maatalouskäytöstä 



PLM - Yhteenveto ja lähetys-
välilehti
• Tällä välilehdellä ei enää näytetä 

tehtyjä rajakorjauksia, koska ne 
lähtevät päätukihaun yhteydessä.



Päätukihaku 2022



Päätukihaun esitäyttö
• Päätukihaulle mentäessä 

ensimmäisenä avautuu 
kasvulohkojen esitäyttö.

• Valitaan kasvulohkojen 
esitäyttö edellisen vuoden 
tiedoilla tai vain peruslohkot.

• Kasvulohkotiedot voidaan 
tuoda myös 
viljelysuunnitteluohjelmasta.



Päätukihaussa ei enää kahta erillistä yläosiota 
(ilmoita tiedot/hae tukia)
• Jatkossa 6 välilehteä kaikilla tiloilla

• Lohkotiedot, Lohkotietojen yhteenveto, Haettavat tuet, Maatilan tiedot, Vipuneuvoja, (Vältä 
seuraamukset), Yhteenveto ja lähetys.

• Vältä seuraamukset –välilehti tulee näkyviin jos hakee ympäristökorvausta.

• Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen mahdollista vihreille ja sellaiset 
välilehdet, joille ei voi vielä siirtyä ovat harmaita.



Yleiskuva lohkotiedot välilehdestä

• Suurin muutos liittyy tietojen 
muokkaukseen, joka tehdään erikseen 
avautuvassa dialogissa

• Kaikkia peruslohkon tietoja voi kerralla 
muokata

• Myös kasvulohkojen tiedot annetaan 
yhdellä kertaa omassa dialogissaan 



Lohkotiedot tarkempana kuvana

• Lohkotiedot



Lohkotiedot -välilehti
• Peruslohkolistassa on kolme 

saraketta: tunnus, nimi sekä ala
• Liitä uusi peruslohko hallintaan –

toiminto on peruslohkolistan 
alapuolella

• Isolle kartalle pääsee sinisestä 
painikkeesta Avaa kartta sekä 
kartalla olevasta kynänkuva 
ikonista.



Lohkotiedot-välilehti, peruslohkon tiedot

• Peruslohkotiedot näytetään 
aluksi selailutilassa

• Peruslohkon tiedoissa on  
peruslohkon valinta 
yhteiskäyttöiseksi.

• Myös Poista lohko hallinnasta –
painike löytyy täältä. 



Muokkaa peruslohkon tietoja

• Peruslohkon tietojen muokkaus aloitetaan 
painikkeesta Muokkaa lohkon tietoja

• Kaikkia tietoja voi muokata samalla kertaa;
• Peruslohkon nimi
• Hallinnan peruste
• Vuokranantaja
• Maankäyttölaji
• Viljelijän ilmoitus hukkakaurasta
• Lisätiedot



Kasvulohkojen lisäys

• Silloin kun kasvulohkoja ei ole 
esitäytetty, painikkeesta Lisää uusi 
kasvulohkoa aloitetaan 
kasvulohkojen muodostaminen 
peruslohkolle

• Uusi kasvulohko avautuu suoraan 
muokkaustilaan



Kasvulohkotietojen muokkaus

• Kasvulohkojen muokkaus alkaa tällaisesta 
näkymästä

• Pakollisina tietoina annetaan kasvulohkon 
kasvitiedot sekä luomun vaihe. Omassa 
kentässä annetaan myös tarvittaessa 
lisätiedot. 

• Riippuen valitusta kasvista, näkymä 
muokkautuu ja antaa lisää valintoja



Luomun oletusvalinta

• Jos esitäyttö tehdään vain
peruslohkotiedoilla, annettaessa 
ensimmäisen peruslohkon 
ensimmäistä kasvulohkotietoa, 
tulee uusi kysymys liittyen luomun 
vaiheeseen.

• Luomuvaihe on pakollinen tieto ja     
sen voi valita oletukseksi kaikille 
seuraaville kasvulohkoille.



Kasvulohkoille lisäkysymykset
• Lajike, kysytään mm. viljoilta
• Sertifioitu siemen
• Hampusta on annettava suunniteltu 

kylvöpäivämäärä ja siemenmäärä
• Ympäristökorvauksen valinnainen 

toimenpide: kerääjäkasvit, orgaanisen 
katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla, ryhmä 1 ja 2 
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu –torjuntatoimi

• Tietyille kasveille on lisävalintoja,  
esimerkiksi viljelykasvin juuret irti maasta



Kasvulohkojen muokkaus ja kasvitietojen tallennus
• Isolle kartalle päästään pienemmän kartan alareunasta 

(kynän-kuvasta) tai oikeasta ylälaidasta(Avaa kartta-
painikkeesta).

• Ison kartan yläreunassa ovat kasvulohko- ja 
peruslohkotyökalut.

• Kuvassa avattuna kasvulohkotyökalut –kohta. Näkyviin avattu 
kaikki kasvulohkon piirtämiseen tarvittavat työkalut.



Uuden lohkon hallintaan otto 

• Uuden lohkon hallintaan oton 
yhteydessä kysytään kaikki 
peruslohkon tiedot kerralla.

• Uuden lohkon hallintaan otto –valinta 
on peruslohkolistan alla



Peruslohko hallintaan otto kartalla
• Peruslohkon hallintaan liittäminen tapahtuu klikkaamalla kartalla 

peruslohkoa, joka ei ole tilan hallinnassa (valkoinen reunaviiva).



Kasvulohkojen ryhmä-
tallennus
• Kasvulohkojen ryhmätallennus 

helpottaa täyttöä, kun monta yhden 
kasvulohkon peruslohkoa samalla 
kasvilla saadaan täytettyä kerralla

• Jos valittu kasvi ei ole kelvollinen 
peruslohkon  maankäyttölajiin nähden, 
ei sellaisen peruslohkon valinta ole 
mahdollista

• Kasvulohkojen ryhmätäytön voi tehdä 
monta kertaa peräkkäin



Lohkotietojen yhteenveto- välilehti

• Osioon ei ole tullut suurempia muutoksia. Täältä löytyvät:
• Yhteenveto kasvilajeittain
• Yhteenveto peruslohkoittain
• Päätukihakua varten tehdyt rajakorjaukset



Haettavat tuet- välilehti
• Haettavat tuet kohdassa, valitaan 

tukien hakija ja haettavat tuet
• Jos hakijana on yhtymä, kysytään 

myös hakijan tyyppi ja  yhteisön 
hakija

• Välilehdelle on tuotu listat tilan  
ympäristösitoumukselle 
valituista toimenpiteistä. 



Jatkovuosien haku ympäristösitoumukselle ja 
sopimuksille
• Jatkovuoden hakeminen tapahtuu kuten edellisenä vuonna.
• Viljelijä valitsee päätukihaullaan rastilla, jatkaako 

ympäristösitoumustaan ja/tai sopimuksia.



Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuosi

• Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuotta haetaan kuten viime 
vuonnakin

• Jos sitoumus on annettu vuonna 2018 tai sen jälkeen, haetaan vain tuen 
maksua



Liitteiden lisääminen on pysynyt ennallaan

• Haettavat tuet –välilehdellä voidaan tallentaa tarvittavia liitteitä pdf-muodossa
• Ennen liitteen lisäämistä valitse liitteen tyyppi ja kun liite on valittu, klikkaa painiketta ’Lisää liite’

• Hakemukselle lisätyt liitteet tulevat näkyviin Lisätyt liitteet alle ja ne voidaan poistaa Poista liite -
painikkeesta



Maatilan tiedot -välilehti

• Maatilan tiedot- välilehdellä 
voidaan muuttaa tilan tietoja

• Tilan tiedot tulevat 
esitäytettynä edelliseltä 
vuodelta



Vipuneuvoja-välilehti

• Kasvulohkotietoihin on 
lisätty yksi uusi tarkiste, joka 
näkyy myös Vipuneuvojassa

• Se huomauttaa jos 
sitoumuksen ulkopuoliselle 
lohkolle ilmoittaa 
ympäristökorvauksen 
toimenpiteitä



Vipuneuvoja – Monivuotisten 
toimenpiteiden tarkisteet
• Tukioikeudet-paneelilla näet tukioikeuksien 

tilanteen
• Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet –

paneelilla käy tarkistamassa mm. 
suojavyöhykkeiden, luonnonhoitopeltojen 
ja/tai monimuotoisuuspeltojen 
säilyttämisvelvoitteet

• Näet tilaa koskevan alustavan tukiarvion



Vältä seuraamukset -välilehti



Yhteenveto ja lähetys -välilehti

• Yhteenveto ja lähetys –välilehdeltä näet päätukihakemuksen yhteenvedon ja 
pystyt tulostamaan hakemustiedot

• Ennen lähetystä tarkista, että sähköpostiosoite on oikea johon vahvistusviesti 
lähetetään

• Sähköposti esitäytetään ensisijaisen viljelijän tiedoista
• Kun tiedot on tarkastettu ja hakemus kunnossa, lähetä hakemus käsiteltäväksi



Lähettämisen jälkeen

• Lähetyksen jälkeen välilehdelle tulee vihreä ilmoitus hakemuksen 
vastaanotosta ja hakemuksen lähettämisestä tulee vahvistusviesti 
ilmoitettuun sähköpostiin

• Hakemuksen lähetyksen voi vielä peruuttaa, mutta se on muistettava 
lähettää uudelleen hakuajan puitteissa. Vain lähetetty hakemus on 
vastaanotettu!



Yhteenvetotuloste 

• Hakemustiedot tulosteelle tulee esille lähetyshetki lähettämisen jälkeen
• Varmista tulosteelta, että siellä on hakemuksen tiedot lähetetty käsiteltäväksi sekä lähetysaika ja 

päivämäärä



Viljelysuunnitteluohjelmistot 2022



Viljelysuunnitteluohjelmistojen käytössä 
huomioitavaa tukihaussa 
• Esimerkkitilanne: Peruslohkoihin on tehty muutoksia, jakoja tai 

yhdistämisiä, pääsääntöisesti valvonnan johdosta 2021
Uudet lohkonumerot muodostettu 2022, ovat mukana esitäytössä.

• Viljelijä ei välttämättä tiedä uusista lohkonumeroista, jolloin VSO-
ohjelmassa käytetään vanhoja tunnuksia ja hakemus yritetään muodostaa 
vanhoilla lohkotunnuksilla. 



VSO

• Esitäytössä Vipu huomauttaa noiden vanhojen lohkojen osalta että niitä ei 
olemassa, ei kasvulohkoja. 



VSO

• Esitäytössä uusien lohkojen osalta sovellus poistaa ne hallinnasta, koska 
niillä ei ole kasvulohkoja viljelysuunnitteluohjelman datassa. Nämä lohkot 
voidaan palauttaa hallintaan lohkotietonäkymässä.



VSO

• Nyt käyttäjän olisi viimeistään tuotava uudet lohkot VSO-ohjelmaan ja poistaa 
vanhat sieltä. 

Miten on vältettävissä lohkojen tahaton häviäminen tukihaulta?
> 1. Hae Vipusta VSO-ohjelmaan viimeisin tilan peruslohkojen tilanne jo ennen kuin 
teet viljelysuunnitelmaa. Näin VSO-ohjelmaan tulee ajantasainen lohkotilanne.
> 2. Lue tarkkaan esitäytön antamat dialogit.
> 3. VSO-datan siirto Vipuun vain kerran, alussa. Jos lohkotietoihin tulee muutoksia, 
tee muutokset Vipussa ja siirrä muuttunut data VSO-ohjelmaan. Aina kun data 
siirretään VSO:sta Vipuun, kasvulohkojen kohdennukset on tehtävä uusiksi. 
Kohdennukset purkautuvat jos peruslohkolla on enemmän kuin 1 kasvulohko. Tästä 
aiheutuu ylimääräistä muistettavaa, jos kasvulohkoille ei ole tullut muutoksia, 
mutta silti ne täytyy kohdentaa aina uudelleen. 



VSO

• Tässä viljelijä on itse 
lisännyt 
suunnitteluohjelmaan 
uusia peruslohkoja, ja 
niiden liittäminen tilan 
hakemukselle ilmoitetaan 
tällaisen viestin kautta. 



Saako uudet lohkot hallintaan jo ennen 
tukihakua?
• Kysymys: Viljelijä haluaisi hallintaan tulevat lohkot Vipuun hallintaan jo vuoden 

alusta, jotta voisi hyödyntää niitä viljelysuunnittelussaan. Onko asiaa mahdollista 
hoitaa kunnassa?

Vastaus: Hallinnan siirtojen tekeminen viljelijän puolesta peruslohkohallinassa ei 
ole suositeltavaa. Lohkojen sitoumus ja sopimustiedot eivät automaattisesti 
päivity, jolloin kunnassa olisi kuitenkin myöhemmin huolehdittava näiden päivitys.

Toimintaohje: Viljelysuunnitteluohjelmien toiminnolla viljelijä voi hakea 
hallintaansa minkä tahansa peruslohkon, jos lohkotunnus on tiedossa. Käyttäjä 
tekee sitten esitäytön Vipussa, jolloin uusi lohko lisätään siellä automaattisesti 
tilan hallintaan ja samalla lohko siirtyy automaattisesti oikein sitoumuksille.





Vipua mobiilisti
Hallinnon ja viljelijän välisen tiedonvaihdon kehittäminen 

Janne Aho

Viljelijätukien valvontayksikkö /

Maatalousosasto / Ruokavirasto

Viljelijätukihakukoulutus 

16.3.2022



Mikä on ”Vipumobiili”-sovellus?

- Älypuhelimeen asennettava sovellus, joka mahdollistaa tuenhakijaa 
hyödyttävien tietojen esittämisen sekä kahdensuuntaisen tiedonvaihdon 
tuenhakijan ja hallinnon välillä.

- Työkalu paikkaan sidottujen valokuvien ottamiseen ja lähettämiseen. 
- Sovellus neuvoo ja opastaa viljelijää tukiehtojen täyttämisessä sekä muissa 

ajankohtaisissa asioissa.
- Sovelluskehitys on vauhdissa ja Ruokavirasto tulee lanseeraamaan 

ensimmäisen version vuoden 2022 kesällä (Google Play ja Apple Store).
- Sovellusta kehitetään jatkuvasti käyttäjäpalautteen avulla. 

Toiminnallisuuksia lisätään vaiheittain.
- Tavoitteena luoda tuenhakijaa palveleva sovellus, jonka käyttö on helppoa 

ja hyödyllistä.



Miksi sovellusta tehdään nyt?
- Uusi ohjelmakausi ja uusi toimeenpanomalli edellyttävät tehokasta 

tiedonvaihtoa tuenhakijan ja hallinnon välillä. Vipu on edelleen ensisijainen 
asiointikanava tukien hakemiseksi ja mobiilisovellus täydentää sitä.

- Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan satelliittidataan perustuvan kasvukauden
aikaisen maataloustoiminnan seurannan (monitorointi). 

- Monitoroinnin tiedot ovat myös tuenhakijoiden käytettävissä, jolloin 
tuenhakija voi varmistaa tukiehtojen täyttymisestä ja/tai muokata 
hakemustaan kasvukauden aikana.

- Tarvittaessa hallinto voi pyytää lisätietoja tuenhakijalta paikkaan sidotuttujen
valokuvien avulla 

- Mobiilisovellus mahdollistaa luotettavasti paikkaan sidottujen valokuvien
ottamisen ja lähettäminen.



Uusi ohjelmakausi – viljelijän roolin muutos
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• Sähköistä vuorovaikutusta 
hallinnon kanssa. 

• Tuenhakijalla aiempaa laajempi 
mahdollisuus tukihakemuksen 
muuttamiseen.

• Tuenhakijalla on jatkuvasti 
ajantasaista tietoa saatavilla 
sovelluksen avulla.

• Vähemmän valvontaa ja 
enemmän ennakoivaa 
ohjeistusta ja avointa dataa.

•  Vähemmän tahattomia 
virheitä mahdollisuus välttää 
sanktiot / takaisinperinnät



Milloin?

- 2022 
- Lanseerataan sovellus yleiseen jakoon. Annetaan käyttäjille aikaa tutustua 

sovellukseen ja uuden ohjelmakauden toimintamallin muutokseen. 
- Tuodaan pikku hiljaa lisää ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia sekä 

parannetaan sovelluksen käytettävyyttä käyttäjäkokemuksen perusteella. 
- Hyödynnetään sovellusta myös tulevan ohjelmakauden viestinnässä.

- 2023 
- Ohjelmakausi alkaa. 
- Sovelluskehitys jatkuu.



CAP27
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CAP-suunnitelmien jatkokäsittely 1/4

• Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat perusasetukset 
hyväksyttiin 6.12.2021.

• Komissio antanut delegoituja ja täytäntöönpanoasetuksia joulu-
tammikuussa (kiireelliset) ja lisää annetaan kevään ja kesän 2022 aikana.

• Jäsenmaiden tuli toimittaa kansalliset CAP-suunnitelmat komissiolle 
1.1.2022 mennessä sähköisen SFC-järjestelmän kautta.

• Kuusi jäsenvaltiota myöhästyi. Tällä hetkellä (2.3.2022) vielä puuttuu 
Romanian ja Belgian ohjelmat.

• Suunnitelmien pituus 400 – 4000 sivua, Suomen suunnitelma n. 1100 
sivua.
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CAP-suunnitelmien jatkokäsittely 2/4

• Komissiossa analyysivaihe käynnissä. DG AGRI johtaa prosessia, DG 
ENV, DG CLIMA, DG SANTE ja komission pääsihteeristö erityisesti 
mukana työssä.

• Komission pääosastojen yhteistä havaintokirjettä odotetaan maaliskuun 
lopussa tai huhtikuun alussa. Komissio julkistaa kaikille jäsenmaille 
osoitetut havaintokirjeet.

• Komissio julkaisee samassa yhteydessä koosteen jäsenmaiden 
toimittamista suunnitelmista ja niiden kunnianhimosta erityisesti ympäristö-
ja ilmastoasioissa.

3



CAP-suunnitelmien jatkokäsittely 3/4

• Komission havaintoihin vastaaminen huhti-toukokuussa, neuvottelut 
komission kanssa

• tekniset muutokset ja selvennykset (työ jo nyt käynnissä)
• poliittiset kysymykset, mahdolliset muutokset toimitettuun suunnitelmaan

• Tarkennettu CAP-suunnitelma

• Neuvottelut komission kanssa päätökseen kesällä 2022 (tavoite)
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CAP-suunnitelmien jatkokäsittely 4/4

• Suomen CAP-suunnitelman hyväksyminen komissiossa 
kesällä/alkusyksyllä 2022

• Kansallinen toimeenpano 1.1.2023 mennessä
• kansallisen lainsäädännön käsittely ja hyväksyminen
• valtioneuvoston asetukset
• hakuohjeiden laadinta
• IT-järjestelmien valmistelu (tukien haku, seuranta, valvonta…)
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Ehdotus Suomen CAP-suunnitelmaksi

Esitettävät tiedot ja diat perustuvat 22.12.2021 Euroopan 
komissiolle toimitettuun Suomen CAP-suunnitelmaan, eivätkä 

siten mahdollisesti vastaa lopullista CAP-suunnitelmaa.
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Perustulotuki

• Maksetaan ilman tukioikeuksia tukikelpoiselle maatalousmaalle. 

• Tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022.

• Kaksi tukialuetta AB ja C säilyvät.

• Perustulotuen määrä (e/ha) vahvistetaan vuosittain. Tukitaso ehkä hieman 
alhaisempi kuin nyt.

• Maksetaan aktiiviviljelijälle
• Saanut enintään 5 000 e suoria tukia edellisenä kalenterivuotena TAI
• Y-tunnuksen päätoimiala maatalous ja alv-velvollisuus alkutuottajana (YTJ)
• Ehdot voi täyttää myös sivutoiminen tai osa-aikainen viljelijä. 
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Nuorten viljelijöiden tulotuki

• Uutena kriteerinä ammattitaitovaatimus (sama kuin aloitustuessa)

• Enintään 150 hehtaarille (nyt rajana 90 ha). 

• Pääsääntöisesti tukea maksetaan 5 vuoden ajan. 

• Nykyistä tukea 1-4 vuotta saaneiden tuki jatkuisi viiteen vuoteen asti 
(ilman ammattitaitovaatimusta).
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Uudelleenjakotuki

• Asetus: 10 % suorien tukien kokonaismäärästä kohdennettava pienille ja 
keskikokoisille tiloille. Jos perusteita, niin pienempi prosenttikin 
mahdollinen. 

• Suomen tavoitteena on kohdentaa vähemmän. 

• Uusi tukijärjestelmä. Suomessa maksettaisiin kaikille tiloille max. 50 
hehtaarista. 

• Palaveri komission kanssa
• Malli OK
• Kohdentamisprosentin perusteita pitää tarkentaa. 



Eläinpalkkioiden valmistelutilanne

• Toimenpiteiden kuvaus CAP-suunnitelmassa yleisellä tasolla 
Mahdollisuus tarkentaa ehtoja. 

• EU:n IACS-säädökset viimeistelyvaiheessa  reunaehdot 
kohta selvillä. 

• Merkintä- ja rekisteröintisäädökset tärkeitä jatkossakin (ei 
nykyisiä valvontahelpotuksia, viitepäivä)

• Uusien mallien suunnittelu meneillään (MMM, RV, tuottajat ja 
lihatalot). 

• Mallien läpikäynti komission kanssa. 
10
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Tuotantoon sidotut tuet CAP-suunnitelmassa
Toimenpide Euroa Osuus 
Emo- ja lypsylehmät (AB-manner) 41 900 000 41 %
Emo- ja lypsylehmät (Ahvenanmaa) 2 000 000 2 %
Sonnit (AB-alueen manner ja Ahvenanmaa) 14 600 000 14 %
Sonnit (C-alue) 19 400 000 19 %
Naudat (AB-alueen ulkosaaristo) 2 200 000 2 %
Teurashiehot (AB-alue) 1 600 000 2 %
Uuhet (AB-alueen manner) 1 120 000 1 %
Uuhet (Ahvenanmaa ja ulkosaaristo), kutut (AB-alue) 880 000 1 %
Teuraskaritsat 1 100 000 1 %
Tärkkelysperuna 3 700 000 4 %
Erikoiskasvit 13 200 000 13 %

101 700 000 100 %



Luonnonhaittakorvaus

• Oleellisin muutos on kotieläintilan korotuksen poistuminen

• Muuten tukijärjestelmä säilyy kuluvan kauden kaltaisena
• Tukitasot nykyisellään (toki ilman kotieläintilan korotusta)
• Korvauskelpoisuus pääosin nykyisellään
• Tukijärjestelmä sisältää degressiivisyyden
• Korvauskelpoista maatalousmaata pitää olla vuosittain vähintään 5 ha. 

Saaristoalueiden 3 ha minimialan poikkeus poistuu. 
• Avo-, viher- ja sänkikesantojen (pl. ehdollisuuden GAEC 8:n kesannot) sekä 

ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien osuus saa olla enintään 25 % korvaukseen 
oikeutetusta luonnonhaittakorvausalasta. 
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Geenivaratoimenpiteet 
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen 1/2

• Tuensaaja on viljelijä, ei tarvitse olla aktiiviviljelijä
• Yksivuotinen sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta
• Rotupuhtaat alkuperäisrotuiset eläimet tukikelpoisia (jalostusjärjestö todentaa)
• Eläimiä pitää olla sopimuksella:

• lampaita, vuohia, nautoja tai hevosia vähintään 1 ey 
• maatiaiskanoja tai kukkoja vähintään 20 kpl.

• Tukikelpoista eläintä on pitänyt käyttää jälkeläisten tuottamiseen:
• Nauta ja lammas viimeisen kahden vuoden aikana; hevonen ja vuohi viimeisen kolmen 

vuoden aikana.
• Kanan osalta vain vaatimus kuulumisesta Maatiaiskanan säilytysohjelmaan. 
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Geenivaratoimenpiteet 
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen 2/2

• Sopimuseläinten määrä voi vähentyä sopimusvuoden aikana ja eläimiä voi korvata tilan omilla eläimillä.

• Korvaus maksetaan niistä eläimistä, jotka ovat olleet tuensaajan hallinnassa koko sopimusvuoden

• Eläimen kasvattamisen lisäksi vaaditaan:

• Naudoilta vuodesta 2025 alkaen sopimuseläimen sukusiitosaste on oltava riittävän alhainen 
(jalostusjärjestö todentaa)

• Vuohilta ja lampailta ajantasaista jalostussuunnitelmaa rotupuhtaiden eläinten jalostamiseksi. Voi 
teettää tai tehdä itse.

• Suomenhevoselle ei muita vaatimuksia

• Kanojen lisävaatimukset Maatiaiskanan säilytysohjelman kautta

• Alustavat korvaustasot: 

• Naudat 683 €/ey

• Suomenlammas 300 €/ey

• Ahvenanmaanlammas, kainuunharmas, suomenvuohi, suomenhevonen 350 €/ey

• Maatiaiskana 300 €/tila
14



Uusi toimeenpanomalli

• Komissio seuraa tuotosten ja tulosten toteutumista, ja siten myös tulosten 
oikeellisuutta (tukiehtojen ja komission kanssa sovitun CAP-suunnitelman 
noudattamista). Siirrytty erilaiseen sääntöjen noudattamisen 
tarkastelutapaan. 

• Pinta-alamonitorointi. 

• Vain sähköinen haku (kaksisuuntainen tiedonvaihto, korjauskehotuksia ja 
–mahdollisuuksia pinta-alamonitoroinnin alaisista asioista pitkin 
kasvukautta). 

• Paikkaansidotut valokuvat (siirtymäkausi mahdollinen). 
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Pohjoinen tuki

• Viime vuoden joulukuussa saatiin uusi komission päätös pohjoisen tuen 
jatkosta. Päätös kattaa vuodet 2022-2027 eli kuusi vuotta

• Uuteen päätökseen ei sisältynyt muutoksia aiempaan verrattuna. Maksuvaltuus 
kasvoi hieman.

• Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin tuella ollaan korvaamassa luonnonhaittakorvauksen 
kotieläintilan korotuksen poistumista pohjoisen tuen määrää lisäämällä

• Kuitenkin EU:n kokonaan rahoittaman tuotantoon sidotun tuen ongelmallinen tilanne 
eläintukien määräytymisen osalta saattaa johtaa tarpeeseen muuttaa kansallisena 
tukena maksettavaa sonnien tukea
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Etelä-Suomen kansallinen tuki ja muut 
kansalliset tuet
• Tulevaa Etelä-Suomen kansallisen tuen tukiohjelmaa vuosille 2023-2027 

valmistellaan
• Komissiolle on tarkoitus toimittaa Suomen esitys tukiohjelmasta vappuun mennessä
• Tuen kokonaismäärän on alennuttava 1/3 vuoden 2022 tasosta vuoteen 2027 

mennessä
• Tuen alenemisen kohdentaminen sika- ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden 

välillä on keskustelussa
• Tukimuodot olisivat nykyisen kaltaiset

• Muissa kansallisissa tuissa (esim. sokerijuurikaan viljelyn kansallinen tuki 
ja mehiläistalouden tuki) ollaan jatkamassa nykyisin tuen ehdoin
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CAP-suunnitelma:
Ympäristö- ja ilmastoviisas 
maatalous

Tukihakukoulutus 16.3.2022

Pia Lehmusvuori ja Riikka Knaapi
MMM/maatalousyksikkö



Ehdotus Suomen CAP-suunnitelmaksi

Esitettävät tiedot perustuvat 22.12.2021 Euroopan komissiolle 
toimitettuun Suomen CAP-suunnitelmaan, eivätkä siten 

mahdollisesti vastaa lopullista CAP-suunnitelmaa.
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CAP-suunnitelman luonnos

• CAP-suunnitelman luonnos: https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

• Tähän esitykseen keskeisesti liittyviä osioita CAP-suunnitelmassa:
• Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen 3.1.
• Ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset 3.10.
• Ekojärjestelmä 5.1.
• Ympäristökorvaus ja luomukorvaus 5.3.

• Luken arvio CAP-suunnitelman toimien ympäristö- ja ilmastovaikutuksista: 

https://mmm.fi/cap27/ymparistovaikuttavuusarvio
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CAP:lle asetetut EU-tason tavoitteet
Edistetään osaamista, innovaatioita ja digitalisointia

Varmistetaan älykäs, 
kestävä ja monipuolinen 

maatalousala, jolla 
parannetaan 

elintarviketurvaa

1. Turvataan viljelijöiden tulotaso ja     
ruuantuotanto

2. Lisätään tuotannon 
kilpailukykyä ja laatua

3. Parannetaan viljelijöiden 
markkina-asemaa

Tuetaan 
ympäristönhoitoa ja 

ilmastotoimia ja 
edistetään yhteisiä 

ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita

4.Hillitään ilmastonmuutosta ja 
sopeudutaan siihen

5. Edistetään ympäristön tehokasta 
hoitoa ja suojelua

6. Edistetään luonnon 
monimuotoisuuden, elinympäristöjen 
ja maiseman säilyttämistä

Lujitetaan 
maaseutualueiden 
sosioekonomista 

rakennetta

7.Kannustetaan nuoria alalle, 
helpotetaan maaseudun 
yritystoiminnan kehittämistä

8. Edistetään maaseudun työllisyyttä, 
kasvua ja paikallista osallisuutta

9. Parannetaan turvallisen, terveellisen 
ja kestävän ravinnon saantia sekä 
eläinten hyvinvointia ja torjutaan 
mikrobiresistenssiä
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Vaikuttavuuden logiikka CAP-suunnitelmassa
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” 

Tarpeista reunaehtojen puitteissa 
toimenpiteet

Tarpeet
tavoitteittain Vaikuttavuuden arviointi 

- Ulkopuolinen ennakkoarviointi 
ja ympäristövaikutusten 

arviointi
- Tulosten ja tuotosten määrät 

suhteessa tavoitteisiin
- Vaikuttavuusindikaattorit

- Ympäristövaikutusten arviointi 
jälkikäteen

Toimenpiteille tuotokset ja 
tulokset

1. varmistaa maataloustuottajille kohtuulliset tulot
2. parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä
3. muuttaa elintarvikeketjun voimasuhteita

4. tukea ilmastotoimia
5. suojella ympäristöä
6. säilyttää maisemat ja biodiversiteetti
7. tukea sukupolvenvaihdoksia
8. säilyttää maaseutualueet elinvoimaisina
9. varmistaa elintarvikkeiden laatu ja täyttää 



Huomioita vaikuttavuudesta
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• EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on
• Vanhoja ja uusia tavoitteita, politiikkaa, historiaa, kompromisseja, intressien yhteensovitusta ja 

rahanjakoa 
• Väline, joka sisältää erilaisia rahoituslähteitä, monimutkaisia lainsäädäntökehikoita ja paljon 

reunaehtoja

• Vaikuttavuus syntyy yksittäisistä CAP-suunnitelman toimenpiteistä
• Tekeminen ja toimet monivaikutteisia
• Reunaehtojen takia välineet hyvin rajattuja



Ympäristö- ja ilmastonäkökulman 
vahvistaminen: CAP:n ”vihreä arkkitehtuuri”

Viljelijöille 
vapaaehtoinen

I pilarin eko-
järjestelmät 

(€)

II pilarin 
ilmasto- ja 
ympäristö-
toimet (€)

Täydentävät ehdot (§)

I pilarin 
viherryttämistuki (€)

Vaatimustaso

II pilarin ilmasto-
ja ympäristö-

toimet (€)

Ehdollisuus (§)

Nykyinen 
arkkitehtuuri

Uusi 
arkkitehtuuri

Vi
lje

lijö
ille
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en
 *
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 *
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n

Viljelijöille 
pakollinen *

+

Neuvontapalvelut Osaamisen siirto Innovaatiot Yhteistyö

* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi



CAP-suunnitelman 
ympäristö- ja ilmastotoimet

• Ehdollisuus
• Hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimukset (GAEC)
• Lakisääteiset hoitovaatimukset (SMR)

• Suorat tuet
• Ekojärjestelmä

• Maaseudun kehittämisen toimenpiteet 
• Ympäristökorvaukset

• Ympäristösitoumus
• Ympäristösopimukset

• Luonnonmukaisen tuotannon korvaukset

• Maaseudun kehittämisen toimenpiteet jatkuu
• Eläinten hyvinvointikorvaukset
• Investoinnit

• Maatalousinvestoinnit
• Ei-tuotannolliset investoinnit 

(kosteikkoinvestoinnit)
• Yhteistyö

• Yhteistyötoimet
• Leader
• Maaseudun innovaatioryhmät (EIP) 

• Digitalisaatio ja innovaatiot 
• läpileikkaava teema

• Tietämyksen vaihto ja tiedottaminen
• läpileikkaava teema
• Koulutus, tiedonvälitys, neuvontapalvelut
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Ehdollisuus



Ehdollisuus, mikä se on? 
• Ehdollisuus korvaa nykyisen täydentävien ehtojen järjestelmän vuodesta 2023 

alkaen. Siihen sisällytetään lopetettavan viherryttämistukijärjestelmän 
vaatimukset ja lisäksi uusia ympäristö- ja ilmastovaatimuksia. 

• Tavoitteena 
1) edistää kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat tietoisemmiksi 

vaatimuksista
2) saada CAP vastaamaan paremmin yhteiskunnan odotuksiin. 

• EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja osarahoittamien maaseudun 
kehittämisen viljelijäkorvausten täysimääräisen saamisen ehtona. 

• Muodostaa perustason ekojärjestelmälle, ympäristökorvaukselle, 
luonnonmukaisen tuotannon korvaukselle ja eläinten hyvinvointikorvaukselle. 



Ehdollisuus

Hyvän maatalouden ja 
ympäristön 
vaatimukset (GAEC)

• Ympäristö- ja 
ilmastovaatimuksia

• Jäsenvaltio määrittelee EU-
asetuksessa säädetyn 
perusteella.

Sosiaalinen 
ehdollisuus

• Suomessa ehdollisuuteen v. 
2025 alusta

• Vaatimuksia, jotka koskevat 
tuensaajien työntekijöiden 
työsuojelua ja työehtoja

• EU:n lainsäädännön 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
EU-säädöksiä tarkentavan 
kansallisen lainsäädännön 
perusteella

Lakisääteiset 
hoitovaatimukset 
(SMR)

• Vaatimuksia, jotka koskevat 

• ympäristöä ja ilmastoa

• kansanterveyttä

• kasvien terveyttä

• eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia

• EU:n lainsäädännön 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
joko EU-säädösten tai niitä 
tarkentavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella



Lakisääteiset hoitovaatimukset (SMR)
Ympäristö- ja ilmasto SMR:t (tietyt artiklat 
seuraavista)

SMR 1: Vesipuitedirektiivi

SMR 2: Nitraattidirektiivi

SMR 3: Lintudirektiivi

SMR 4: Luontodirektiivi

SMR 7: EU:n kasvinsuojeluaineasetus

SMR 8: Torjunta-ainedirektiivi

Muut SMR:t (tietyt artiklat seuraavista)

• SMR 5: EU:n yleinen elintarvikeasetus 

• SMR 6: Hormonikieltodirektiivi

• SMR 9: Vasikkadirektiivi

• SMR 10: Sikadirektiivi

• SMR 11: Yleinen tuotantoeläinten suojelua 
koskeva direktiivi 

Uudet SMR-vaatimukset merkitty vihreällä, muuttumassa olevat sinisellä  

Poistuu ehdollisuudesta v. 2023 alkaen: 
• Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin SMR:t (edelleen jatkossakin eläintukijärjestelmien ehtona) 
• TSE-tautia koskeva SMR  



Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset 
(GAEC) 

• GAEC 1 Pysyvän nurmen alan 
kansallinen seuranta

• GAEC 2 Turvemaiden suojelu ja 
ylimääräinen GAEC Muiden alojen suojelu

• GAEC 3 Sängen polttokielto

• GAEC 4 Suojakaistat vesistöjen varrella 
(vähintään 3 m)

• GAEC 5 Kaltevien vesistöjen varsien 
maanmuokkaus (kuten GAEC 4)

• GAEC 6 Talviaikainen 
vähimmäismaanpeite ja kesantojen 
kasvipeite kesällä 

• GAEC 7 Viljelyn monipuolistaminen*
• GAEC 8 

• Vähintään 4 % peltoalasta kesantoa 
(Varsinais-Suomi, Uusimaa, 
Ahvenanmaa)*

• Maisemapiirteiden säilyttäminen
• Puiden leikkauskielto lintujen 

pesimäaikana
• Haitallisten vieraskasvilajien torjunta

• GAEC 9 Pysyvän nurmen säilyttäminen 
Natura 2000 -alueilla 

*Kuten nykyisin, vapautus pienille ja nurmi-, kesanto- ja 
palkokasvivaltaisille tiloille. Lisäksi luomutiloille vapautus GAEC 7:sta.

Suomessa uudet GAEC-vaatimukset merkitty vihreällä, muuttumassa olevat sinisellä.



GAEC 2 Turvemaiden suojelu + 
Ylimääräinen GAEC Muiden alojen suojelu
• Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai 

muutoin otettu ala on oltava pysyvästi nurmella. 

• Nurmikasvusto voidaan uusia suorakylvönä tai kevennetyllä 
muokkauksella niin, että uusi nurmikasvusto kylvetään välittömästi 
aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. 

• Tämä nurmivaatimus ei koske tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja 
eikä lohkon muotoa parantavia muutoksia.

• Suunniteltu koskevan raivauksen lisäksi myös vanhoja 
turvetuotantoalueita.
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Huomaa pellonraivauksesta

• Huomaa myös metsäkadon ehkäisyä koskevan EU:n asetusehdotuksen 
vaikutukset

• Ehdotuksen mukaan vuonna 2021 tai sen jälkeen raivatulla 
maatalousmaalla tuotettu naudanliha ei olisi markkinakelpoista. Ehdotuksen 
käsittely alkanut EU:ssa. Valmistuu arviolta v. 2023.

• Lue tarkemmin MMM:n tiedotteesta täältä
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GAEC 6 Talviaikainen vähimmäismaanpeite

• Vähintään 30 % viljelijän peltoalasta ja pysyvien kasvien alasta on oltava 
kasvipeitteistä syksystä kevääseen. 

• Hyväksyttäviä aloja ovat tiettyjen muokkaamattomien viljelykasvien, 
muokkaamattoman sängen ja kevennetyn muokkauksen alat sekä tiettyjen 
viljelykasvien alat, joiden pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä.

• Ei koske v. 2023 ja 2024 viljelijöitä, joiden peltoalasta ja pysyvien kasvien 
alasta yli 70 % on yksi- tai monivuotisten avomaan vihannesten 
tuotannossa ja/tai perunantuotannossa.

33



Ekojärjestelmät



Uusi tukijärjestelmä

• Ympäristö- ja ilmastotavoitteita edistävä tukijärjestelmä 

• Voimaan v. 2023 

• Kuuluu EU:n kokonaan rahoittamiin I pilarin suoriin tukiin 

• Jäsenvaltioille pakollinen, viljelijöille vapaaehtoinen

• Ekojärjestelmään 16,5 % suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä 
= 86 milj. euroa/v



Kansallisen valmistelun periaatteet
• EU-asetuksen mukaisesti tuki voidaan 

myöntää ekojärjestelmistä: 
• jotka menevät pidemmälle kuin 

ehdollisuuden vaatimukset, unionin ja 
kansallisen lainsäädännön 
vaatimukset sekä maatalousmaan 
säilyttämistä avoimena koskevat 
vaatimukset.  

• jotka eroavat ympäristökorvauksen 
toimenpiteistä.

• Päällekkäisen maksun estämiseksi tietyt 
ehdollisuuden vaatimusten ja 
ympäristökorvauksen alat eivät voi saada 
ekojärjestelmän tukea. 

Ekojärjestelmien kansallisen valinnan 
perusteet:

1) Ekojärjestelmän toimet täyttävät CAP:n
ympäristö- ja ilmastotavoitteita 
tehokkaasti ja yksinkertaisesti. 

2) Toimet ovat mahdollisimman laajan 
viljelijäjoukon valittavissa. 

3) Toimet ovat yksivuotisia, jolloin 
ekojärjestelmän sitoumuksetkin ovat 
yksivuotisia.
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Ekojärjestelmät (1/2)

1) Talviaikainen kasvipeite

2) Luonnonhoitonurmet 

3) Viherlannoitusnurmet 

4) Monimuotoisuuskasvit

• Toimenpiteet ovat tuttuja nykyisestä
ympäristökorvauksesta. Toimenpiteiden
ehdot muuttuvat osittain. 

• Yksivuotiset sitoumukset: Viljelijä voi 
päättää vuosittain, valitseeko hän 
ekojärjestelmän toimenpiteitä 0-4 kpl. 

• Kullekin ekojärjestelmälle määritetään 
tavoitetukitaso (euroa/ha) ja tukitason 
minimi ja maksimi. Lopulliseen tukitasoon 
vaikuttaa vuosittain ekojärjestelmän 
hehtaareiden määrä. Minimi voidaan 
alittaa, jos suorien tukien 
kokonaisrahamäärä muutoin ylittyisi. 
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Ekojärjestelmät (2/2) 
• Ekojärjestelmä 1: Talviaikainen kasvipeite

• Ala, joka muokkaamattomana sängellä tai tietyillä kasveilla seuraavan kevään kylvötöiden ajankohtaan asti. 
Ei kevennetyn muokkauksen aloja. Tukitasoa ei kytketty tiettyihin osuuksiin tilan alasta. 

• Ekojärjestelmä 2: Luonnonhoitonurmet*
• Monivuotinen nurmikasvusto. Monilajiseksi kehittyneet luonnonvaraisia heiniä ja ruohovartisia kasveja 

sisältävät nurmikasvustot hyväksyttäviä. Siemenseoksen painosta enintään 20 % typensitojakasveja. Ei 
lannoitusta eikä kasvinsuojeluaineita. Niitettävä joka toinen vuosi, paitsi vaikeissa rikkakasvitilanteissa joka 
vuosi.

• Ekojärjestelmä 3: Viherlannoitusnurmet*
• Nurmiheinäkasvien ja typensitojakasvien seos. Vähintään 4 lajia ja seoksen painosta vähintään 20 % 

typensitojakasvia. Ei lannoitusta eikä kasvinsuojeluaineita. Samalle alalle tuki enintään 3 vuotta peräkkäin. 
Niitto 2. vuonna, paitsi vaikeissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi.

• Ekojärjestelmä 4: Monimuotoisuuskasvit*
• Pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvien seos/riistakasvien seos/niittykasvien ja peltolintukasvien seos. 

Vähintään 2 lajia. Lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö vain kasvuston perustamiseen liittyen. Ei 
tarvitse niittää, ei saa niittää ennen määriteltävää ajankohtaa. Ei saa laiduntaa eikä korjata satoa paitsi 
riistakasvien sadon riistaeläinten ruokintaa varten. 

* Luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien tukia enintään 25 %:lle viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta. Lisäksi C-tukialueella 
luonnonhoitonurmien tukea enintään 10 %:lle. 



CAP-vihreä arkkitehtuuri
Ympäristökorvaukset

Luomu



Ympäristökorvaukset – mitä sisältää?

• Ympäristösitoumus: tilakohtainen ja lohkokohtaiset toimenpiteet
• Tilakohtainen toimenpide: Yhteisenä viljavuusnäytteet, lohkokirjanpito ja ympäristö-

ilmastosuunnitelma. Lisäksi valittava vuosittain kaksi valinnaisista toimenpidettä
• Lohkokohtaiset toimenpiteet: Vapaaehtoisia
• Ravinteiden käyttörajat siirtyvät kaikkien viljelijöiden noudatettavaksi lainsäädännön 

kautta.
• Korvauskelpoinen ala säilyy 

• Ympäristösopimukset:
• kosteikkojen hoito,
• monimuotoisuuden ja maiseman hoito,
• alkuperäisrotujen kasvattaminen ja alkuperäiskasvien viljely.
• lisäksi toimenpiteet geenivaraohjelman toteuttamiseksi.
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Ympäristösitoumus – tilakohtainen toimenpide
• Ympäristöteemainen koulutus (esim. hiiliviljely, monimuotoisuus tms.)
• Monimuotoisuuskaistat (monivuotinen toimi)

• Kahden yksivuotista kasvia kasvavan lohkon ympärille 3m monimuotoisuuskaista

• Maaperän seurantatieto
• laaja maa-analyysi, joka sisältää hiilen määrän ja orgaanisen aineksen määrän analyysit sekä 

jonkin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaavan tutkimuksen; tai  analyysi peltomaan 
laatutekijöistä maaperän skannauslaitteistolla.

• Lanta/biokaasutoimenpide
• Käytössä separattori tai laskeutusallas, tai luovutetaan lantaa/nurmea biokaasulaitokseen tai 

lantaa toiselle tilalle

• Pölyttäjien ravintokasvit
• kahdella eri peruslohkolla pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- ja monivuotisia tuotantokasveja

• Täsmäviljely – käytössä jokin monista täsmäviljelylaitteista
• Käytössä kasvinsuojelun seuranta- ja tunnistussovellus

41



Ympäristösitoumus – lohkokohtaiset toimet
• Maanparannuskasvit & saneerauskasvit

• lohkoilla, jotka ovat olleet edellisenä vuonna yksivuotisten tuotantokasvien viljelyssä. Sama 
kasvulohko voi olla maanparannuskasveilla tai saneerauskasvilla kylvettynä enintään kaksi 
vuotta peräkkäin

• Kerääjäkasvit
• yksivuotisen tuotantokasvin aluskasvina tai sen sadonkorjuun jälkeen.

• Kiertotalouden edistäminen
• levitettävä peltolohkolle lietelantaa, virtsaa, lietelannasta erotettua nestejaetta tai nestemäistä 

orgaanista lannoitevalmistetta sijoittavilla tai multaavilla laitteilla tai lisättävä peltolohkolle 
orgaanista materiaalia

• Liete voi olla omalta tilalta, kuiva lanta ei

• Suojavyöhyke –kohdentamisaineiston perusteella
• Turvepeltojen nurmet

• Tuotantonurmi
• Sadon voi korjata, lannoittaa saa 
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Ympäristösitoumus – lohkokohtaiset toimet
• Valumavesien hallinta

• Toteutettava säätösalaojitetulla lohkolla vedenpinnan nostoa/laskua
• Toteutettava altakastelu- tai kuivatusvesien lohkoilla veden kierrätys
• Turv- & hapan sulfaattimaa

• Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät
• Toteutettava vähintään yhtä biologista tai mekaanista torjuntamenetelmää koko 

sitoumuskauden ajan

• Lintupellot
• Lintupeltoja koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä viljelijän on viljeltävä 

luonnonvaraisten kurkien, hanhien tai laulujoutsenten suosimia tuotantokasveja 
tavanomaisen viljelykäytännön mukaan tavoitteena normaalisatoa tuottava kasvusto.

• Paikkatietoaineisto

4343



Ympäristösopimukset
• Alkuperäisrotutoimenpide 1-vuotiseksi.

• Suojavyöhykkeistä ja lintupelloista laadinnassa kohdentamisaineisto lohkoista, 
joilla toimenpidettä voi soveltaa.
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Luomukorvaukset

• Luomukorvauksiin merkittävä lisärahoitus ja tavoitealan nosto
• Luomusitoumus sisältää kolme korvaustasoa: peltokasvituotannon korvaus 

tai avomaavihannesten korvaus ja kotieläinluomulle lisäksi oma korvaustaso. 
Osittainen sitoumus mahdollinen avomaavihanneksille. 

• Kotieläinluomu maksetaan myös hehtaariperusteisesti. Maksu niin monelle 
hehtaarille kuin tilalla riittää 0,5 ey/ha sitoumusalaa.

• Saa olla pellot luomussa ja eläimet tavanomaiset
• Myyntikasvivaatimus kaikille, mutta luomu kotieläintilat ja niiden yhteistyötilat 

vapautuvat tietyin edellytyksin. Avomaavihannessitoumuksissa viljelykierron 
osoittaminen. Myyntikasvivaatimus ei koske siirtymävaiheessa olevaa alaa. 
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CAP-vihreä arkkitehtuuri
Kohdentaminen



Vihreän arkkitehtuurin kohdentaminen
• Kohdennus tilan lähtökohdista – tavoitteena kestävä ja 

kannattava tuotanto
• Ei alueellista kohdennusta, koska karkeaa –> ei kohdentamisalueita
• Vihreän arkkitehtuurin kaikki toimenpiteet ovat valittavissa kaikkialla Suomessa
• EKO:n Luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien tukia 

enintään 25 %:lle viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta. C-tukialueella 
luonnonhoitonurmien tukea enintään 10 %:lle. 

• Täsmäkohdennusta ehtojen kautta (esimerkkejä):
• Maalaji: turvemaiden ilmastonurmet (YMP), säätösalaojitus (YMP), 
• Sijainti: vesistöjen varret ja eroosioherkät alueet ympäri Suomea: suojakaistat 

(ehdollisuus), suojavyöhykkeet (YMP)
• Tuotantosuunta: ravinteiden kierrätys (YMP), eläinten hyvinvointi (EHK)
• Tavoitteittain (ongelmien ratkaisu): ilmasto, vesistö, luonnon monimuotoisuus, 

maaperä, kannattavuus 47



Kohdentaminen – toimenpiteitä eri tavoitteisiin
• VESISTÖ

• Lannoiterajoitukset, Pohjaveden suojelu, Kasvinsuojelun vaatimukset  (ehdollisuuden 
lakisääteiset hoitovaatimukset) sekä  Suojakaistat (ehdollisuuden GAEC) Viherlannoitusnurmet, 
Luonnonhoitonurmet, Talviaikainen kasvipeite (EKO),

• Suojavyöhykkeet, Kerääjäkasvit, Maanparannuskasvit ja saneerauskasvit, Valumavesien hallinta, 
Turvemaiden nurmet, Kosteikkojen toimet, tilakohtaisen toimenpiteen lannankäyttöä edistävä 
sekä täsmäviljelyä edistävät toimet (YMP)

• Luomu

• ILMASTO hillintä&sopeutuminen
• Sängen polttokielto, Uusien maatalousmaiden nurmivaatimus (raivauksen vähentämiseksi)

(ehdollisuus),
• Viherlannoitusnurmet, Luonnonhoitonurmet, Talviaikainen kasvipeite (EKO)
• Kerääjäkasvit, Maanparannuskasvit ja saneerauskasvit, Valumavesien hallinta (=säätösalaojitus 

yms.), Turvemaiden nurmet, Kosteikkojen hoito ja Kosteikkoinvestoinnit (YMP)
• Pellon vesitalouteen liittyvät investoinnit
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Kohdentaminen – toimenpiteitä eri tavoitteisiin
• MONIMUOTOISUUS

• Tuottamattomat alat, Haitallisten vieraslajien torjunta (ehdollisuus)
• Luonnonhoitonurmet, Viherlannoitusnurmet, Monimuotoisuuskasvit, Talviaikainen kasvipeitteisyys (EKO),
• Pölyttäjien ravintokasvit ja monimuotoisuuspientareet (tilakohtainen toimi, Suojavyöhykkeet (YMP), 

Kosteikkojen toimet (sis. kaksitasouomat), Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito –
sopimus (sis. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet), alkuperäisrotujen kasvattaminen ja muut 
geenivaratoimenpiteet (YMP), Luomu 

• MAAPERÄ
• Sängen polttokielto (ehdollisuus), Viljelyn monipuolistaminen (ehdollisuus)
• Välineitä viljelykiertoon: Viherlannoitusnurmet (EKO), Monimuotoisuuskasvit (EKO), Maanparannus- ja 

saneerauskasvit (YMP), Kerääjäkasvit (YMP), tilakohtaisen toimenpiteen pölyttäjien ravintokasvit (YMP), 
Luomu

• KANNATTAVUUS - Välineitä tuoton kestävään kasvattamiseen 
• Viljelykierron kautta: viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit (EKO), maanparannus- ja 

saneerauskasvit, kerääjäkasvit ja turvepeltojen monivuotiset tuotantonurmet (YMP) ja Eläinten 
hyvinvointikorvaus ja luomu 

• Välineitä tilan ja osaamisen kehittämiseen matalalla kynnyksellä (tilakohtainen toimi YMP) 49



Miten koko CAP-suunnitelma edistää 
esim. ilmastotavoitteita?
• Vihreä arkkitehtuuri

• Ehdollisuus §: pysyvän nurmen, uusien maatalousmaiden nurmivaatimus, sängen polttokiellon ja 
vähimmäismaanpeitteen vaatimukset ym.

• Suorien tukien ekojärjestelmä €: peltojen talviaikainen kasvipeite, luonnonhoito ja viherlannoitusnurmet

• Ympäristökorvaukset €: kerääjäkasvit, maanparannus- ja saneerauskasvit, kiertotalouden edistäminen, 
suojavyöhykkeet ja turvemaiden nurmet, valumavesien käsittely (säätösalaojitus ym.), kosteikkojen hoito 

• Luonnonmukaisen tuotannon korvaukset (€)

• Investointien tukeminen (€): kosteikkojen perustaminen, maatilojen ympäristö- ja 
energiainvestoinnit, maaseutualueiden uusiutuva energia ja biopolttoaineet ja yleishyödylliset 
ympäristöinvestoinnit

• Yhteistyö, koulutus, neuvonta, innovaatioiden edistäminen (€)
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Eläinten hyvinvointisitoumukset
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Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027

• Suomen CAP-suunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 16.12.2021

• Seuraava esitys pohjautuu komissiolle 22.12.2021 
toimitettuun esitykseen (mmm.fi → CAP27)

• Neuvottelut komission kanssa kesken 



Komission alustavia havaintoja

• Hyvinvointisuunnitelmat olisi tarpeen kytkeä vahvemmin toimenpiteisiin, ei 
vain suunnittelua vaan konkreettista tekemistä

• Antimikrobiasioissa ja hyvinvoinnissa kytkentä koulutukseen ja 
neuvontaan

• Tarkennettu ehtojen perustason ylittämiset

• Väärinymmärrysten selvittelyä



Komission delegoitu asetus
(EU) 2022/126 
• Johdantolause 24: Pakolliset vaatimukset ylittävät ehdot, ei tavanomaista

maatalouskäytäntöä eikä rokotuksia.
• 46 artikla, kohdat a-g: Eläinten hyvinvointisitoumuksien perustuttava ainakin

yhteen esitetyistä aiheista.
a) vesi, rehu ja hoito luonnollisten tarpeiden mukaisesti
b) eläinsuojien olosuhteet
c) elinympäristön virikkeistäminen tai myöhäinen vieroitus;
d) pääsy ulkotiloihin ja laiduntaminen;
e) käytännöt, joilla lisätään eläinten vastustuskykyä ja elinikää
f) käytännöt, joissa vältetään eläinten typistämistä ja/tai kastrointia.
g) toimenpiteet, joilla ehkäistään tauteja (ei rokotteita, hyönteisten torjunta-aineita tai
loislääkkeitä)



CAP-suunnitelma:
Eläinten hyvinvointisitoumukset (1/3)

• Eläinten hyvinvointisitoumuksien avulla edistetään tuotantoeläinten 
hyvinvointia ja terveyttä sekä kehitetään tilan toimintaa

• Valmistelun pohjana oli nykyisen kauden toimeenpanokokemukset, 
valvontatulokset, viljelijöiltä tulleet palautteet, uudet tutkimustiedot ja 
eläinsuojelulain uudistus sekä yleinen vaatimus tukijärjestelmien 
yksinkertaistamisesta ja hallinnon keventämisestä. EU-tasolla uusina 
asioina on noussut bioturva ja antibioottien käytön vähentäminen

• Eläinten hyvinvointikorvaukset muodostuvat peruslainsäädännön 
yläpuolelle, toimenpiteiden on oltava todennettavissa ja tuottajalle järkeviä

• Kyseessä ei ole suora tulotuki vaan korvaukset perustuvat aiheutuneisiin 
kustannuksiin ja tulonmenetyksiin



CAP-suunnitelma:
Eläinten hyvinvointisitoumukset (2/3)

• Eläinten hyvinvointikorvauksia on valmisteltu v. 2018 olleen laajan 
työpajan jälkeen eläinlajikohtaisissa ryhmissä

• Valmisteluun on osallistunut mm. tuottajia, tutkijoita, eläinlääkäreitä, lihataloja, 
neuvojia, järjestöjä, virkamiehiä, kuluttajia

• Tavoitteena oli edelleen hyvät tulokset ja hyvä vaikuttavuus sekä 
tilakohtaisen joustavuuden lisääminen. Samalla pyrittiin vähentämään 
tahattomien virheiden mahdollisuuksia.



CAP-suunnitelma:
Eläinten hyvinvointisitoumukset (3/3)

• Eläinten hyvinvointisitoumuksen tehneellä viljelijällä on oltava 
hallinnassaan koko sitoumusvuoden ajan kyseisen eläinlajin eläinyksiköitä 
maatilallaan

• Keskimääräinen vähimmäiseläinmäärä on sikojen ja nautojen osalta 15 ey, 
lampaat ja vuohet 5 ey, broilerit ja kalkkunat 60 ey sekä munivat kanat ja 
näiden emot 14 ey

• EU-direktiivit on toimeenpantu kansallisella lainsäädännöllä. Nämä 
muodostavat perustason, jonka yli eläinten hyvinvointisitoumukset 
menevät.



Eläinlajikohtaiset toimenpiteet
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(EHK 01, 07, 13 ja 16) 
Hyvinvointisuunnitelmat
• Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja 

kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia eläinten 
hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta 

• Viljelijä tekee suunnitelman vuosittain ja kehittää sitä tilan olosuhteet ja 
tuotantotapa huomioon ottaen

• Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava olosuhteet, varautuminen 
häiriötilanteisiin, tuotannon- ja ruokinnan toteuttaminen, tautisuojaus, 
hyvinvoinnin parantaminen sekä mahdolliset havainnot ja 
kehittämistarpeet

• Viljelijä voi suunnitella ja arvioida kehittämiskohteita yhdessä 
eläinlääkärien, neuvojien ja/tai muiden asiantuntijoiden kanssa



(EHK 02) Nautojen poikima-, hoito- ja 
sairaskarsinat
• Toimenpide kaikilla naudoille
• Jokaista alkavaa poikimatonta 50 naudan ryhmää kohti on oltava vähintään yksi kiinteä tai 

osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa 
tai poikivaa nautaa varten. Ryhmä- tai yksilökarsinassa alle 12 kk ikäisillä naudoilla on 
oltava tilaa vähintään 6 m2 eläintä kohden ja yli 12 kk ikäisillä naudoilla tilaa on oltava 
vähintään 9 m2 eläintä kohden

• Poikineilla lypsylehmillä ja emolehmillä on oltava jokaista alkavaa 20 lehmän ryhmää 
kohden vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu 
vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten. Ryhmä- tai 
yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään 9m2 eläintä kohden

• Lypsylehmiä tulee olla mahdollista lypsää koneellisesti

• Ryhmäkarsinoissa eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava. Makuualueen on oltava 
kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä. 

• Yli 6 kk ikäisillä naudoilla hyväksytään myös rakolattiakarsinat, jos niissä on makuualueella lattiaa 
pehmentäviä rakenteita



(EHK 03) Vasikoiden olosuhteiden 
parantaminen
• Toimenpide kaikille tilan alle 6 kk ikäisillä naudoille
• Vasikoilla on oltava runsaasti kuivitettu, kiinteäpohjainen ja pehmeä makuualue
• Ryhmäkarsinassa tilaa tulee olla 2,25 m2/vasikka tai mikäli vasikka on emän 

kanssa, tilaa tulee olla 10 m2

• Vähintään kuukauden ikäisiä vieroitettuja vasikoita on pidettävä 
ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei ole syytä (ryhmästä erotetulla 
vasikalla tulee säilyä näköyhteys muihin nautoihin)

• Tilalla tulee olla pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta (ennen 
pakastamista ternimaidon laatu on mitattava)

• Pakastetun ternimaidon laadusta pidetään kirjaa

• Vasikan tulee saada maito tai maitojuoma imemällä nisästä tai tutista koko 
juottokauden ajan



(EHK 04) Urospuolisten nautojen 
olosuhteiden parantaminen
• Toimenpide kaikilla vähintään 6 kk – 18 kk ikäisille urospuolisille naudoille
• Jokaista nautaa kohden on oltava pinta-alaa lämminkasvattamossa 

vähintään 3,5 m2, kylmäkasvattamossa vähintään 5,5 m2

• Makuualuetta on oltava vähintään puolet eläinkohtaisesta vähimmäispinta-
alasta. Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 
tai rakolattiakarsinoissa makuualueella on käytettävä lattiaa pehmentäviä 
rakenteita kuten rakolattiapehmikkeitä tai kumitettuja palkkeja.

• Ei saa pitää kytkettynä
• Eri sukupuolta olevia yli 8 kk ikäisiä nautoja ei saa pitää samassa 

karsinassa, ylämaankarjalla ikärajana on 10 kk



(EHK 05) Nautojen laidunnus
• Toimenpide naaraspuoleisille vähintään 6 kk ja enintään 2 v. ikäisille naudoille 

ja/tai yli 2 v. ikäisille naudoilla
• Laidunnusaika on vähintään 90 päivää. Tila voi valita joko molemmat (a ja b) tai 

vain toisen (a / b)
• a) Nuorkarjan laidunnus (vähintään 6 kk - 2 v. naaraspuolet naudat)
• b) Emo ja –lypsylehmien laidunnus (yli 2 v. naaraspuoleiset naudat)

• Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa
• Jos tilalla on sitoumus nautoja koskevasta luonnonmukaisesta 

kotieläintuotannosta, toimenpidettä nautojen laidunnuksesta ei voi valita
• Laiduntamiseen liittyviä toimenpiteitä ei voi valita tila, jolla on vain läpi vuoden 

ulkona kasvatettavia nautoja



(EHK 06) Nautojen ulkoilu

• Toimenpide tilan kaikille vähintään 6 kk ikäisille naudoille

• Naudat on päästettävä ulkoilemaan vähintään 120 päivää vuodessa
• Mikäli laidunnuksen (EHK 05) valinnut tila valitsee myös ulkoilun (EHK 06), on 

noudatettava kummankin ehtoja (laidunnus 90, ulkoilu tämän lisäksi 120)

• Ulkoilusta on pidettävä kirjaa

• Jos tilalla on sitoumus nautoja koskevasta luonnonmukaisesta 
kotieläintuotannosta, toimenpidettä nautojen ulkoilusta ei voi valita

• Ulkoiluun liittyviä toimenpiteitä ei voi valita tila, jolla on vain läpi vuoden 
ulkona kasvatettavia nautoja



(EHK 08) Vapaa porsitus (1/2)

• Vapaaporsituksessa ensikko/emakko on vapaana ennen porsimista, koko 
porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan

• Liikkumista voidaan rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti 
hoitotoimenpiteen ajan, jos se on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden 
hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi 
(nämä rajoittamissyyt ja -toimenpiteet on kirjattava)

• Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa ja riittävästi sopivaa materiaalia 
pesäntekoa varten sekä tongittavaksi ja kuivikkeeksi. Muokkautuvaa ja 
irtainta pesäntekomateriaalia (esim. olkea, purua tai paperia) on oltava 
tarjolla koko ajan porsimiseen asti. Virikemateriaalia ja kuiviketta on oltava 
koko ajan. 



(EHK 08) Vapaa porsitus (2/2)

• Karsinassa on oltava katettu porsaspesä, jonka katto voidaan tarvittaessa avata.

• Karsinassa ensikon/emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri 
(kääntöhalkaisijan tulee olla vähintään 170 cm). Porsituskarsinan pinta-alan on 
oltava vähintään 7 m2 (tästä tilasta porsailla on oltava vähintään 1 m2) 

• Mikäli viljelijä on investoinut 6 m2 porsituskarsinoihin ja aloittanut rakennustyön ennen 
31.12.2021, pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimukset eivät koske tällaista investointia 
muiden vapaaporsituksen ehtojen täyttyessä. Tämän päivämäärän jälkeen 
peruskorjauksen tai uuden sikalanrakentamista koskevat 7 m2 ja 170 cm 
kääntöhalkaisijan ehdot.

• Viljelijä, joka on valinnut vapaa porsitus -toimenpiteen (2.2), ei voi valita 
parannetut porsimisolosuhteet –toimenpidettä (2.3).



(EHK 09) Parannetut 
porsimisolosuhteet
• Parannetuissa porsimisolosuhteissa ensikko/emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin 2 vrk 

ennen laskettua porsimista ja emakko voi olla häkissä korkeintaan 3 vrk porsimisesta. 
• Porsimisen jälkeen ensikko / emakko voidaan pitää porsitushäkissä tilapäisesti enintään 7 vrk, jos 

emakko on aggressiivinen, levoton tai häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy. Porsitushäkki 
on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen niin, ettei se rajoita emakon liikkumista 
karsinassa. Porsitushäkin käyttöaika ja –syy kirjattava.

• Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään 6 m2 (tästä tilasta porsailla on oltava 
vähintään 1m2)

• Karsinassa ensikon/emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri
• Porsailla on oltava karsinarakenteiden suojaamalla alueella hyvin kuivitettu makuualue
• Pesäntekomateriaalia (esim. olkea, purua tai paperia) on oltava tarjolla koko ajan 

porsimiseen asti.
• Viljelijä, joka on valinnut parannetut porsimisolosuhteet -toimenpiteen (2.3), ei voi valita 

vapaa porsitus –toimenpidettä (2.2).



(EHK 10) Emakoiden/ensikoiden 
olosuhteiden parantaminen
• Toimenpide kaikilla tilan ensikoille ja emakoille
• Emakot ja ensikot on tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa, joissa emakot 

ja ensikot ovat vieroituksesta seuraavaan tiinehtymisen varmistamiseen koko 
tiineysajan.

• Ensikkoa tai emakkoa saa pitää tiineytyshäkissä enintään kahdeksan päivän ajan 
siemennyksen yhteydessä

• Häkin käytöstä on pidettävä kirjaa

• Ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava 
vähintään 2,25 m2/eläin ja tästä tilasta vähintään 1,3 m2/eläin on oltava 
kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualuetta tai sikojen esteettömästi saatavilla on 
heinää tai olkea

• Enintään 600 mm pitkiä lapaerottimia ei pidetä häkkeinä



(EHK 11) Vieroitettujen porsaiden 
olosuhteiden parantaminen
• Toimenpide tilan kaikille 2–3 kk ikäisille porsaille
Viljelijän on huolehdittava jatkuvasti vieroitettujen porsaiden hyvistä olosuhteista (kuivitus, 
päivittäin lisättävät virikkeet, tila, ruokinnan sopivuus ja saatavuus, ruokintakertojen määrä 
kirjataan), jotta siat voisivat hyvin. Stressaantuneet siat purevat toistensa saparoita. 
Olosuhteisiin vaikuttamalla voidaan vähentää saparoiden purentaa ja näin vähennetään 
myös tulehduksiin tarvittavien antibioottien käyttöä.

• Vieroitetuilla porsailla on oltava:
• Katoksellinen kiinteälattiainen makuualue, joka on lämmitettävissä (kaksi-

ilmastokarsina)
• Porsailla tulee olla koko ajan helposti saatavilla heinää, olkea tai muuta muokattavaa 

ja syötävää ainesta virikemateriaalina



(EHK 12) Lihasikojen olosuhteiden 
parantaminen
• Toimenpide kaikilla tilan 3-8 kk ikäisille lihasioille
Viljelijän on huolehdittava jatkuvasti lihasikojen hyvistä olosuhteista (sikojen hyvinvoinnin 
tarkempi seuranta, kuivitus, päivittäin lisättävät virikkeet, tila, ruokinnan sopivuus ja 
saatavuus, ruokintakertojen määrä), jotta siat voisivat hyvin. Sikalan olosuhteita ja sikojen 
hoitoa mitataan ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla. Teurastamon lihantarkastuksessa 
seurataan hännänpurentaa ja mittarina on riippumattoman tahon hännänpurennan analyysi.

• Olosuhteisiin vaikuttamalla voidaan vähentää saparoiden purentaa ja näin 
vähennetään myös tulehduksiin tarvittavien antibioottien käyttöä

• Viljelijä kirjaa toimet



(EHK 14) Lampaiden ja vuohien 
olosuhteiden parantaminen (1/2)
• Lampaita ja vuohia on pidettävä ryhmäkarsinoissa

• kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue, jonne kaikki eläimet 
mahtuvat samanaikaisesti makaamaan

• Jos lammasta tai vuohta pidetään hyväksyttävästä syystä yksinään, 
karsinan on oltava vähintään 2 m² ja muodoltaan sellainen, että lammas 
tai vuohi pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri (näköyhteys muihin 
säilyttävä)

• Pässit ja vuohipukit tulee pitää ryhmäkarsinassa, ellei 
eläinlääketieteellinen syy tai aggressiivinen käytös edellytä eristämistä. 
Jos tilalla on vain yksi pässi/vuohipukki, tulee noudattaa edellä mainittuja 
yksilökarsinan kriteereitä. Ryhmäkarsinassa pässiä/vuohipukkia kohden 
tulee olla tilaa vähintään 2 m²



(EHK 14) Lampaiden ja vuohien 
olosuhteiden parantaminen (2/2)
• Uuhelle ja sen vastasyntyneille karitsoille on oltava karitsointikarsina, jossa 

eläinten käytössä olevaa lattiapinta-alaa on vähintään 2,2 m² ja jossa on 
lämmitysmahdollisuus ja/tai tilan tulee olla lämpöeristetty. Karitsoilla on oltava 
karitsakamarit kahden viikon iästä alkaen vieroitukseen saakka. 

• Karitsakamarit ovat rajattuja alueita, jonne kaikki karitsat mahtuvat samanaikaisesti ja 
karitsoille sopiva rehustus

• Vaatimukset karitsointikarsinoista ja karitsakamareista eivät koske uuhia ja karitsoita, 
jotka ovat laitumella

• Sairas- ja hoitokarsinat voivat olla myös usean eläimen yhteiskäyttöisiä, mutta 
eläimen eristämiseen on varauduttava, kkarsinan on oltava kiinteäpohjainen ja 
sen makuualueen hyvin kuivitettu, pehmeä ja siinä on oltava eläimen 
lämmitysmahdollisuus

• Useamman eläimen yhteisesti käyttämässä sairas- ja hoitokarsinassa tai yksilökarsinassa 
tilaa on oltava vähintään 2 m2 vähintään 3 kk ikäistä lammasta tai vuohta kohden



(EHK 15) Lampaiden ja vuohien 
laidunnus
• Toimenpide kaikille tilan yli 3 kk lampaille ja yli 12 kk vuohille

• Lampaat ja vuohet on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä
• Pässien ja vuohipukkien laidunnus voidaan korvata ulkoilulla

• Laitumella vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa luontaista 
kiipeilytarvettaan

• Laidunnus on kirjattava

• Jos tilalla on sitoumus lampaita ja/tai vuohia koskevasta 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, toimenpidettä lampaiden ja 
vuohien laidunnuksesta ei voi valita



(EHK 17) Siipikarjan olosuhteiden 
parantaminen (1/2)
• Toimenpide kaikille tilan broilereille, kalkkunoille ja muniville kanoille sekä 

munivien kanojen emoille

• Viljelijän on huolehdittava jatkuvasti eläinten hyvinvoinnin tarkemmasta 
seurannasta, kasvattamon lämmityksestä, ilmanvaihdosta, kosteudesta ja muista 
olosuhteista, jotta linnut voivat hyvin. Kasvattamossa on oltava kaikkien lintujen 
käytössä virikkeitä, tasoja, ramppeja tai orsia. Viljelijä on kirjattava mitä 
toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi tehdään ja virikkeitä tilalla on 
käytössä.

• Olosuhteiden mittareina käytetään broilereilla jalkapohja-arviointeja ja vesipöhön 
vuoksi hylättyjen prosenttiosuutta, kalkkunoilla ilmapussitulehdusten 
prosenttiosuutta ja munivilla kanoilla lannasta haihtuvan ammoniakin arvoja.



(EHK 17) Siipikarjan olosuhteiden 
parantaminen (2/2)
• Broilerien kasvatusaikaista hyvinvointia mitataan lihantarkastuksessa 

tarkastuseläinlääkärin antamilla eräkohtaisilla jalkapohjatulehdusarvioinnin tuloksilla ja 
vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen prosenttiosuudella. 

• Puolivuosittaisissa teuraseräraporteissa vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen %-osuus ei saa ylittää 1 
% ja jalkapohjatulehdusarvioinnin tuloksen on oltava alle 30 pistettä. Mikäli 
jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on alle 25 pistettä, vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen osuutta ei 
huomioida.

• Kalkkunoiden hyvinvointia mitataan lihantarkastuksessa ilmapussintulehdusten 
kokoruhohylkäysten prosenttiosuudella, jonka puolivuosittaisten arvojen on oltava alle 
2%.

• Munivien kanojen hyvinvointia mitataan hallin ilman laadun ja ilman 
ammoniakkipitoisuuden arvoilla. Kanalan ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuusarvo 
tulee avokanalassa olla alle 18 ppm ja virikehäkkikanalassa alle 8 ppm.

• Kanalan ilman ammoniakkipitoisuus on kirjattava.





Maatalouden rakennetuet tulevalla rahoituskaudella

Aktiivinen ruuantuotanto 
Uudistuva ja monipuolinen maaseutu 
Ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous

Tukihakukoulutus 16.3.2022

Sanna Koivumäki/Heini Lehtosalo MMM



Yleistä

Esitettävät tiedot perustuvat 22.12.2021 Euroopan komissioon toimitettuun 
Suomen CAP-suunnitelmaan, eivätkä siten mahdollisesti vastaa lopullista 
CAP-suunnitelmaa. 
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Yleistä

Tulevalla kaudella otetaan käyttöön uusi toimeenpanomalli, jossa painoarvo on 
saavutettavilla tuloksilla ja rahoituksen vaikuttavuudella. 

hankkeiden valinnan merkitys ja tulosten seurannan rooli korostuu, joten on 
tärkeää, että rahoitettavaksi valikoituvat ne hankkeet, jotka mahdollisimman 
hyvin vastaavat tulevan CAP-kauden tavoitteisiin. 

vaatimus nykyistä paremmalle rahoituksen vaikuttavuuden arvioinnille! Tämä 
tarkoittaa sitä, että on pystyttävä kertomaan, mitä on oikeasti saatu aikaan; 
paljonko ammoniakkipäästöt ovat vähentyneet tai paljonko energiaa säästetty. 

 lähtötilanteen ja muutoksen esittämisen rooli korostuvat
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Maatalouden investointituki
Neljä toimenpidettä

 Investoinnit maatalouden kilpailukyvyn kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen
 Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit
 Maatilojen energiainvestoinnit
 Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit

Tuetaan
 Tuotantorakennusinvestointeja
 Investointeja uuteen teknologiaan, tuotannon laatuun ja työympäristöön
 Siirtymistä uusiutuvaan energiaan
 Ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöönottoa
 Peltojen vesitalouden parantamista
 Investointeja, joiden tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia ja tuotannon bioturvallisuutta
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Maatalouden investointituki

Tuen ehdot

Ikää, määräysvaltaa ja ammattitaitoa koskevat edellytykset vastaisivat 
suurelta osin nykyisiä edellytyksiä

Jatkuvan kannattavan toiminnan edellytys kaikissa investoinneissa

Maatalouden kilpailukyvyn kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen liittyvissä 
investoinneissa nykyistä vastaava yrittäjätulovaatimus (25 000 euroa)

Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta, kaikissa 
hankkeissa huomioidaan niiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset 

Tukihakemus jätettävä ennen hankkeen aloittamista 
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Maatalouden investointituki
 Suunnitelmissa samat tukimuodot, kuin nykyisin: avustus, 

tuotantorakennusinvestoinneissa lisäksi lainan korkotuki ja mahdollisuus 
valtion takaukseen. 

Neljä avustustasoa: 

Nuoren viljelijän korotettu avustustaso (+10%) 7 vuotta tilanpidon 
aloittamisessa kilpailukykyä parantavissa ja maatalouden 
nykyaikaistamista edistävissä investoinneissa
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Maatalouden 
kilpailukyvyn kehittäminen 
ja nykyaikaistaminen

25%

Maatalouden 
kilpailukyvyn kehittänen 
ja nykyaikaistaminen

35%

Ympäristön tilaa ja kestävää 
tuotantotapaa, uusiutuvan 
energian käyttöä sekä eläinten 
hyvinvointia ja bioturvallisuutta 
edistäminen

40%

Biokaasu

50%



Maatalous investointituki
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1 500 000 €

1 200 000 € 300 000 €

>7000 >3000

Tuen enimmäismäärä kolmea verovuotta kohden

Avustuksen minimimäärä

maatilojen kilpailukykyä ja 
kannattavuutta parantavat investoinnit

muut



Nuoren viljelijän aloitustuki
Tuen ehdot

Nuoren viljelijän määritelmän mukaiset ikää, määräysvaltaa ja 
ammattitaitoa koskevat edellytykset vastaavat nykyistä

Jatkuvan kannattavan toiminnan edellytys
yrittäjätulovaatimus nykyisellään (25 000/15 000 euroa)
avustuksen enimmäismäärä on 40 000/10 000 euroa. 

 kertakorvaus, joka maksetaan kahdessa erässä, lisäksi takaus ja korkotuki

Jos maataloutta harjoitetaan maatalousyhtymänä tai hakijana on 
yksityisoikeudellinen yhteisö, jossa on useita tuen edellytykset täyttäviä 
osakkaita, aloitustuki voidaan myöntää kullekin tuenhakijalle

Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyn kautta 
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Mikä siis rakennetuessa muuttuu?
Hankkeen aloitus mahdollista heti tukihakemuksen jättämisen jälkeen

Sähköinen haku

Ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta parantavien 
investointien suurempi merkitys

Aloitustuki mahdollinen useammalle yhtymän tai yksityisoikeudellisen 
yhteisön jäsenelle

Hankkeiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus suuremmassa roolissa
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CAP-suunnitelma 2023-2027
Neuvontapalvelut
16.2.2022
tiina.malm@gov.fi
jussi.javanainen@ruokavirasto.fi



Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027

• Suomen esitys CAP-suunnitelmaksi hyväksyttiin valtioneuvostossa 
16.12.2021 ja toimitettiin komissiolle 22.12.2021

• Neuvottelut komission kanssa kesken

• Seuraava esitys pohjautuu komissiolle toimitettuun CAP-
suunnitelmaesitykseen
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CAP-suunnitelma:

Neuvontapalvelut 1/3

• Neuvontapalvelut ovat CAP-suunnitelman läpileikkaava ja jäsenmaalle 
pakollinen toimenpide ja liittyy kaikkiin erityistavoitteisiin.

• CAP-asetuksen johdantolauseessa 50 kattava kuvaus ja artiklassa 15 
mittava listaus velvoitteista.

• Tiiviisti: neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristölliset ja 
sosiaaliset seikat sekä välittävät uutta tietoa tutkimukselta ja innovaatioilta. 
Kytkentä AKIS-järjestelmään. 

• Sisällölliset velvoitteet laajenevat mm. digitaalinen ravinneväline, 
tuotannon suuntaaminen vastaamaan kuluttajien odotuksia, sosiaalinen 
ulottuvuus, bioturva.
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CAP-suunnitelma:

Neuvontapalvelut 2/3

• Nykyisellä rahoituskaudella hyväksytyt neuvojat voisivat jatkaa + uusien 
neuvojien valinta

• Koko neuvontajärjestelmä (neuvojien valinta ja hyväksyntä sekä 
tukihallinto) on tarkoitus toimeenpanna sähköisessä järjestelmässä.

• Neuvojilta edellytetään ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä 
moitteetonta toimintaa.

• Neuvonta on puolueetonta ja eturistiriidatonta.
• Kansallisissa säädöksissä tarvitaan toimeenpanon tueksi säädöksiä neuvojien 

sulkemisesta järjestelmästä.
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CAP-suunnitelma:

Neuvontapalvelut 3/3

• Neuvontatapahtumasta tulee antaa viljelijälle dokumentti
• mitä neuvonnassa on käsitelty + suositeltu

• Viljelijä vahvistaa neuvontaan käytetyn ajan
• Neuvonnan saajan vahvistus ja neuvontatapahtuman dokumentointi ovat tuen 

maksun edellytys.

• Kehittämistarpeita:
• Vaikka neuvonnan on oltava puolueetonta ja eturistiriidatonta, tulee 

eturistiriidattomuuteen löytää hyvät ratkaisut niin, ettei tarvittavaa osaamista menetetä
• Ammattitaitoa oltava: lähtötaso, täydennyskoulutukset + AKIS-kytkentä (uuden 

tutkimustiedon jalkautus)
• Holistinen ote: taustatyötä, isompi tiimi 
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Neuvonnan aiheet

1. Maatilojen muutoskestävyys 
• Liiketoimintaosaaminen, talouden suunnittelu ja johtaminen, 

tuotannon muutokset
• Investoinnit työympäristön parantamiseksi
• Riskienhallinta: maatilan riskikartoitus ja suositukset riskien 

minimoimiseksi, työturvallisuus, riskienhallintasuunnitelma
• Sosiaalinen ulottuvuus

• Hyvinvointi: jaksaminen, verkottuminen ja yhteistyötaidot, 
yhteistyötoimenpiteen viljelijäryhmähankkeet, sosiaalinen huolenpito 
maaseutuyhteisössä

• Työehdot ja työnantajan velvollisuudet, ammatillinen terveys ja 
turvallisuus
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Neuvonnan aiheet

2. Kilpailukyvyn parantaminen
• Tuotannon tehokkuuden lisääminen: tuotantotavan muutokset, 

alkutuotannon rakenteen kehittäminen

• Nykyaikainen maatalousteknologia: koneet, laitteet, digi ja älymaatalous

• Peltojen kiinteistörakenteen parantaminen: selvitykset esim. 
tilusjärjestelyjen, tilusvaihtojen sekä maan omistus- ja 
vuokrausjärjestelyjen mahdollisuuksista

• Investoinnit kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen

• Markkinaosaaminen, kuluttajalähtöisten lisäarvotuotteiden kehittäminen

• Tuottajaryhmät/organisaatiot (yhteistyö)
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Neuvonnan aiheet

3. Arvoketju
• Erikoistuminen, esim. erikoiskasvit
• Tuotekehitys ja yritystoiminnan kehittäminen, innovatiivisen 

maataloustoiminnan käynnistys
• Yhteistyön lisääminen tuottajien kesken 
• Lyhyet ketjut kotimarkkinoilla
• Investoinnit jalostusasteen nostamiseksi
• Laatujärjestelmät: EU:n nimisuojajärjestelmä, luomumerkit ja kansalliset 

laatujärjestelmät
• Luomukeruualueiden sertifiointi
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Neuvonnan aiheet

4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä 
kestävä energia 1/3

• Ilmastomuutoksen hillintä
• Pellon orgaanisen aineksen säilyttäminen
• Investoinnit biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoon ja käyttöön
• Investoinnit ympäristön tilan parantamiseen
• Turvemaiden viljely khk-päästöjä vähentävästi
• Uuden pellon raivaamisesta luopuminen ml. tilusjärjestelyt 
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Neuvonnan aiheet

4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä 
kestävä energia 2/3

• Ilmastomuutokseen sopeutuminen
• Vesitalouden hallinta muuttuvissa sääolosuhteissa: tulvat, kuivuus, lisääntyvät 

ravinnevalumat, uudet ojitusratkaisut, ojitusyhteistyö
• Uudet kasvilajikkeet ja viljelykasvit
• Tuholaistorjunnan uudet haasteet: resilienssin kehittäminen uusin keinoin 

tuholaispopulaatioiden tasapainottamiseksi, uudet taudit ja niiden hallinta, 
monipuolistaminen ja monimuotoisuus osana viljelyjärjestelmän resilienssiä
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Neuvonnan aiheet

4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä 
kestävä energia 3/3
• Energia- ja materiaalitehokkuus

• Tilakohtainen energiasuunnitelma
• Tilojen materiaalitehokkuus
• Uusiutuva energia
• Investoinnit materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen
• Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön (sis. puuenergian, tuuli- ja 

aurinkoenergian, maalämmön)

• Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 3 ja kivennäismaiden 
raivaukseen liittyvä kansallinen GAEC 
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Neuvonnan aiheet

5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat 
(vesi, maaperä ja ilma) 1/4

• Vesiensuojelu
• Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY, ml. SMR 1)
• Nitraattidirektiivi (91/676/ETY, ml. SMR 2)
• Kosteikkoinvestoinnit
• Kosteikon hoitosuunnitelma
• Luonnonmukainen vesienhallinta
• Digitaalinen ravinneväline 
• Ravinnetaselaskelmat
• Vesitalouteen liittyvät investoinnit
• Tilakohtaisen kuormituksen arviointi
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Neuvonnan aiheet

5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat (vesi, 
maaperä ja ilma) 2/4

• Maan rakenteen parantaminen
• Peltojen kasvukunto 

• Viljelysuunnittelu

• Viljelyn monipuolistaminen

• Hiiliviljely, orgaanisen aineksen lisääminen ja säilyttäminen maaperässä 

• Orgaanisten aineiden kierrätys, orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö, ravinteiden 
kierron tehostaminen, lannan ravinteiden hyväksikäyttö

• Muokkausta vähentävät ja kasvipeitteisyyttä lisäävät viljelymenetelmät esim. 
kerääjäkasvien viljely, viherlannoitusnurmet, talviaikainen kasvipeite 

• Peltojen vesitalous
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Neuvonnan aiheet

5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat (vesi, 
maaperä ja ilma) 3/4

• Ilmanlaatu ja sen parantaminen
• Direktiivi 2008/50/EY ilman laadusta ja sen parantamisesta
• Direktiivi (EU) 2016/2284 ilman epäpuhtauksien vähentämisestä 
• Ammoniakkipäästöjen vähentäminen (viljelytoimet, eläinten ruokintaohjeet, 

tuotantorakennusinvestoinnit)
• Ympäristökorvausten toimenpiteet kiertotalouden edistämisestä
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Neuvonnan aiheet

5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat (vesi, 
maaperä ja ilma) 4/4

• Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö
• Kasvinsuojeluaineiden käyttö (asetus (EU) 1107/2009 art. 55, ml. SMR 12) 
• Torjunta-aineiden kestävä käyttö (direktiivi 2009/128/EY, ml. SMR 13), torjunta-

aineiden käytön vähentäminen (Pellolta pöytään-strategia)
• Kasvintuhoojien vastaiset suojelutoimet (asetus (EU) 2016/2031)
• Integroitu torjunta, biologinen torjunta ja pölyttäjät
• Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7
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Neuvonnan aiheet

6. Luonnon monimuotoisuus 
• Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu (direktiivi 92/43/ETY, ml. SMR 4) 

• Maatalousympäristön linnuston edistäminen (direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, 
ml. SMR 3) 

• Lintuvahinkojen ehkäiseminen ja lintupellon hoito

• Monimuotoisuutta edistävien kohteiden ja käytäntöjen tunnistaminen

• Monimuotoisuuskasvit (pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit), luonnonhoitonurmet

• Vieraslajien hillintä

• Monimuotoisuuskosteikon hoito

• Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoito 

• Suunnitelma maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevaa ympäristösopimusta 
varten

• Luonnonmukainen tuotanto ja kotieläintuotanto

• Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 7, GAEC 8 16



Neuvonnan aiheet

7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät
• Sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta, ohjaus ja laskelmat

• Nuorten viljelijöiden tukea saavat

• Vertaistuen ja verkostojen luominen, osallistamisen hankkeisiin, jotka 
edesauttavat tilanpidon aloittamista
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Neuvonnan aiheet

8. Työllisyys ja kasvu
• Maatilan muu yritystoiminta

• Biotalous

• Maaseutuyritysten kehittämiseen voidaan myöntää innovointitukea ELY-
keskusten ja Leader-ryhmien kautta.
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Neuvonnan aiheet

9. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi
• Eläinten hyvinvointi ja terveys

• Antibioottiresistenssin vastustaminen ("A European One Health Action Plan against 
Antimicrobial Resistance”)

• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja tilan toiminnan kehittäminen
• Eläinten hyvinvointikorvausten toimenpiteet eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi
• Eläinten terveydenhoitosuunnitelmat

• Bioturva
• Tarttuvat eläintaudit ja eläinterveyssäännöstö (asetus (EU) 2016/429)

• Investoinnit eläinten hyvinvoinnin parantamiseen
• Ehdollisuus (SMR 5, SMR 6, SMR 9-11)
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Neuvontakorvaukset

• Neuvontakorvaus on 75 €/työtunti. Korvaus maksetaan 
neuvontatapahtumaa kohti.

• Lisäksi voidaan korvata neuvontatapahtumaan liittyvä valmistelu ja 
kohtuulliset matkakustannukset. Kaikki relevantit kustannukset, joilla 
edistetään osaamisen kehittämiseen asetettuja erityistavoitteita, ovat 
tukikelpoisia (etukäteisvalmistelu + raportointi, neuvontatapahtuma). 

• Neuvontakäynnillä korvauskatto on 1 500 €. Enimmäiskorvaus 
hyödynsaajaan kohtaan rahoituskaudella on 10 000 euroa.
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Tarkemmin neuvonnan eri aiheista

Digitaalinen ravinneväline
• Digitaalinen ravinneväline, FaST: erikseen määrätyt kriteerit täyttävät 

viljelysuunnitteluohjelmat
• Sovellusten tulee mahdollistaa kahdensuuntainen tiedonsiirto suunnitteluohjelman ja 

hallinnon palvelujen välillä. Viljelijä tilaa ravinnesuunnitelman neuvojalta, joka 
toteuttaa sen hyväksytyllä digitaalisella ravinnevälineellä.
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Neuvojien täydennyskoulutus

• Neuvojille tarjotaan täydennyskoulutusta mm. tutkimuslaitosten, AgriHubin, 
maaseutuverkoston ja Ruokaviraston toimesta. 

• Ruokavirasto toimittaa kaikille neuvojille noin kerran kuussa ja tarvittaessa 
useamminkin sähköisen neuvojauutiskirjeen, jossa on neuvojia koskevia 
ajankohtaisia asioita ja esimerkiksi tietoa tulevista webinaareista.

• Aiemmat uutiskirjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta
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25.3.2022 

Tukihakukoulutus 16.3.2022 Kysymykset ja vastaukset 

Vuotta 2023 koskevat vastaukset perustuvat 23.3.2022 valmistelutilanteeseen ja 22.12.2021 Euroopan 
komissiolle toimitettuun Suomen CAP-suunnitelmaan, eivätkä siten mahdollisesti vastaa lopullista CAP-
suunnitelmaa. Lisäksi osa vaatimuksista tarkentuu kansallisten säädösten valmistelun yhteydessä. 

1. Mitä merkitsee käytännössä, kun tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022? 

o Ensi vuonna alkavalla politiikkakaudella ehdotuksemme mukaan perustulotuen (nykyinen 
perustuki) saamiseksi riittäisi tukikelpoinen ala ilman tukioikeuksia. Tukien saamiseksi tulee 
muidenkin ehtojen täyttyä, kuten aktiiviviljelijän ehto ja ehdollisuuden vaatimukset 
(nykyiset täydentävät ehdot). 

o Kun tukioikeusjärjestelmää ei käytetä, tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022. Niitä ei siis 
käytännössä olisi enää tämän vuoden jälkeen.  

o Itse perustulotuen määrään tukioikeuksista luopuminen ei vaikuta. Uusia tukia on tulossa, 
joten EU-rahapotti jaetaan uudella tavalla. Tästä tulee todennäköisesti hieman muutosta 
myös perustulotuen tukitasoon. 

o Aktiiviviljelijä voisi saada tukikelpoisille pelloilleen EU:n kokonaan rahoittamat niin sanotut 
suorat pinta-alatuet eikä tukioikeuksia olisi vuodesta 2023 alkavalla politiikkakaudella. 

o Tänä vuonna tukioikeuksia vielä tarvitaan. 

2. Jos sitoumus jaetaan tai siirretään, niin kuinka toimenpiteiden muutokset käyttäytyvät? Samoin kuin 
"normaali" tilanteessa? 

o Sitoumuksen toimenpiteitä voi muuttaa tietyin ehdoin. Ehdot esitetty ruokavirasto.fi  
Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutosmahdollisuuksia 

3. Jos perustaa nyt luonnonhoitopeltonurmen, riittääkö yhden vuoden kasvukausi? 

o Yksi vuosi riittää, koska luonnonhoitopeltonurmet ovat ensi vuonna eri järjestelmässä 
(ekojärjestelmä). Seuraamuksia ei tule, jos on ilmoittanut luonnonhoitopellon lohkolle 
ensimmäisen kerran vuonna 2022. 

4. Kun sitoumus jaetaan uudelle viljelijälle, voiko jatkaja vaihtaa vaikka kaikki toimenpiteet 
huomioimatta korvaustasoja? 

o Vaihtamisen ehdot on lueteltu ruokavirasto.fi Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden 
muutosmahdollisuuksia kohdassa 2. 

5. Voisiko ”vältä seuraamukset” -välilehden nimi olla ”vältä seuraamukset ympäristökorvauksessa”, 
jotta hakija ei ihmettele, miksi välilehti ei aktivoidu, jos hän ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen? 

o Uudessa toteutuksessa välilehti "Vältä seuraamukset" tulee näkyviin vasta kun tuenhakija 
on valinnut Haettavat tuet-välilehdellä ympäristökorvauksen. Eli ne viljelijät, jotka eivät hae 
ympäristökorvausta, eivät näe välilehteä lainkaan, edes harmaana. 

6. Kelpaako ekojärjestelmään vuoden 2022 tai aiemmin perustettu luonnonhoitopelto? 

o Kelpaa, jos kasvusto täyttää ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien vaatimukset. CAP-
suunnitelmassa näin: Luonnonhoitonurmien kasvusto koostuu kyseisenä vuonna tai 
aiemmin kylvetyistä monivuotisista nurmikasveista. Siemenseoksen painosta enintään 20 
prosenttia voi olla typensitojakasveja. Monilajiseksi kehittyneet luonnonvaraisia heiniä ja 
ruohovartisia kasveja sisältävät vanhat monivuotiset nurmikasvustot ovat hyväksyttäviä. 
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7. Jos luopuu ympäristösitoumuksesta vuonna 2022, miten tämä vaikuttaa vuoden 2023 
ympäristökorvaukseen kyseisillä lohkoilla? 

o Vuonna 2023 annetaan uudet sitoumukset, jolloin sitoumuksen voi antaa, jos on 
korvauskelpoisia lohkoja (5 ha tai puutarhakasvien osalta 1 ha). Vuoden 2022 sitoumuksella 
ololla ei ole merkitystä. 

8. Jos sopimus on päättynyt eikä haeta jatkovuotta, tarvitseeko näitä lohkoja enää ilmoittaa 
hakemuksella? Miksi pitäisi ilmoittaa pysyvästi viljelemättömäksi hakemuksella? 

o Jos lohkoa kuitenkin hoitaa (laiduntaa) ja lohkolla on LHK-korvauskelpoisuus, sen voi 
ilmoittaa esim. hakamaa avoin. Lohko on ilmoitettava pysyvästi viljelemättömänä siinä 
tapauksessa, että ei enää laidunna eikä saa lohkolle muitakaan tukia. 

o Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa hakemuksessaan kaikki maatalousmaa riippumatta siitä 
hakeeko hän alalle tukia vai ei. Tuottamatonta maatalousmaata koskee maatalousmaan 
säilyttämisvelvoite. 

9. Jos sopimuksen siirto ei ole mahdollinen, koska edellinen hakija ei allekirjoita 160 siirtolomaketta, 
jääkö alue ilman 5-vuotista sopimusta? 

o Edellisen hakijan allekirjoitusta ei tarvita. 

10. Tarvitseeko hoitosuunnitelma uusia jatkovuoden takia? 

o Viljelijän on toteutettava viisivuotiseksi laaditun suunnitelman vuosittain sekä määrävälein 
toistuvia toimenpiteitä jatkovuoden aikana. Hoitosuunnitelmaa ei tarvitse uusia.  

11. Onko Ruokavirastossa arvioitu, miten vallitseva tilanne vaikuttaa uusien luomusitoumusten määrään 
ja riittääkö määräraha? 

o Luomusitoumusten hakeminen on mahdollista vuonna 2022. Luomusitoumuksia voidaan 
tehdä myös uuden kauden alkaessa vuonna 2023.  

12. Markun esityksessä oli, että kasvipeitteisyys pitää säilyttää 30.4. asti? Onko talviaikaisessa 
kasvipeitteisyydessä nykyään tarkka päivä? 

o Kasvipeitteisyyden on säilytettävä lohkolla kylvömuokkaukseen tai vastaavaan 
viljelytoimenpiteeseen asti. Esityksessä luki, että sitoumuskauden loppuun asti, mutta 30.4. 
päivämäärärajoitusta ei ole. 

13. Onko mahdollista tehdä käytännössä yhden vuoden luomusopimus ilman takaisinperintää, jos ja kun 
ensivuodella ohjelmakausi vaihtuu? 

o Tänä vuonna tehdään normaalisti 5 vuoden luomusitoumuksia, koska lainsäädäntö ei anna 
mahdollisuutta muun pituisten sitoumusten tekemiseen, jos kyseessä on uusi sitoumus. 
Vuonna 2023 tavoite on, että tuenhakija kuitenkin antaisi aivan uuden viiden vuoden 
sitoumuksen ja voisi silloin luopua vuonna 2022 tai aiemmin tehdystä sitoumuksesta ilman 
takaisinperintää. Yksityiskohtia toteutuksesta ei vielä tiedetä.  

14. Lukeeko Vipussa selkeästi, että rajakorjaukset lähtevät käsittelyyn vasta päätukihaun yhteydessä? 
Tästä tulee joka vuosi kyselyitä, että miten rajakorjaukset saa lähetettyä peruslohkomuutosten 
puolella. 

o Lohkotietojen yhteenveto välilehdellä on otsikko Päätukihakua varten tehdyt rajakorjaukset 
ja sitten vielä Yhteenveto ja lähetys välilehdellä on listattuna kaikki rajakorjaukset saman 
otsikon alla. 

o Juuri tämän epäselvyyden takia, peruslohkomuutosten puolelta on poistettu viittaus 
rajakorjauksiin, koska niitä ei lähetetä peruslohkomuutosten yhteydessä. 
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15. Kun alkuperäiskasvisopimus päättyy 30.4.2022, voiko hakea 1 vuoden jatkon vai tuleeko hakea uusi 
5-vuotinen sopimus? 

o 30.4. päättyville sopimuksille tehdään vuonna 2022 yhden vuoden jatko.   

16. Tulevatko rajakorjaukset edelleen kuntaan näkyville jo peruslohkomuutosten yhteydessä, jotta ne 
voidaan palauttaa tarvittaessa uudelleen käsittelyyn vielä tukihaun aikana? 

o Rajakorjaukset eivät ole tulleet tähänkään asti näkyviin Tukisovelluksessa 
peruslohkomuutosten yhteydessä, vaan ainoastaan päätukihaun yhteydessä. Mikään ei 
tältä osin muutu. Ainoastaan se peruslohkomuutos-osion Yhteenveto ja lähetys -osio 
muuttuu niin, että siellä ei enää näytetä peruslohkojen rajakorjauksia, koska ne eivät sitä 
kautta välity eteenpäin käsittelyyn. 

17. Onko väliä/suositusta missä järjestyksessä välilehdet (4) kannattaa täyttää? 

o Välilehdet on asetettu siihen järjestykseen, joka meidän mielestämme on loogisin järjestys 
edetä tietojen täyttämisessä. Mikään pakko sitä ei ole noudattaa. Toki esim. Vipuneuvojaan 
ei ole mitään järkeä mennä, jos ei ole täyttänyt varsinaisia hakemustietoja sitä ennen. 

18. Jos ei jatka päättyvää maatalousluonnon monimuotoisuus -sopimusta ja LHK-kelpoinen peruslohko 
niin kai voi ilmoittaa kasvikoodilla luonnonlaidun ja -niitty, jotta saa luonnonhaittakorvauksen, ei kai 
tarvitse pysyvästi viljelemättömänä ilmoittaa? 

o Jos monimuotoisuussopimuksen pysyvää nurmea oleva lohko säilyy maatalousmaana ja sitä 
edelleen hoidetaan maatalousmaan avoimuus säilyttäen, se voidaan ilmoittaa 
luonnonlaidun ja niitty-koodilla. Jos alaa ei enää hoideta maatalousmaan vaatimalla tavalla, 
kyseistä koodia ei voi käyttää vaan ala on kannattaa passivoida päätukihakemuksella tai 
ilmoittaa pysyvästi viljelemättömänä. 

19. Onko opasvideot/ohjeet päivitetty? 

o Ei ole päivitetty, koska osa muutoksista on vielä ns. työpöydällä. Päätukihaun oppaat ja  
video päivitetään ennen haun alkua. Karttavideoiden päivityksestä on haaveiltu, mutta voi 
olla etteivät aika/resurssit riitä. 

20. Vaatiiko uusi Vipu hakijaa tarkistamaan viljelijän yhteystiedot?  

o Vipuun on tuotu kirjautuneen käyttäjän yhteistietojen tarkistus lokakuun versiossa. 

o Ensisijaisen viljelijän yhteystietojen tarkistus tulee myöhemmin tänä vuonna, mutta ei 
tähän ns. päätukihakuversioon. 

21. Voiko viljelijä vielä tehdä rajakorjauksen, vaikka kysymyksessä on uusi peruslohko  viljelijä siirtää 
rajan peruslohkon viereisen esim. 1 ha raivion ympäri? 

o Jos käyttäjä perustaa kokonaan uuden peruslohkon, kyseessä ei ole rajakorvaus vaan 
kokonaan uuden geometrian muodostaminen. Kun käyttäjä lähettää peruslohkoja 
käsiteltäväksi Peruslohkomuutos-osion kautta, kyse geometrioiden ilmoittamisesta uusille 
peruslohkotunnuksille, joita ei ole aiemmin ollut olemassa. Lohkot ovat voineet syntyä jaon 
tai yhdistämisen kautta, tai ne on perustettu täysin uuteen kohtaa, mutta yhtä kaikki ne 
ovat peruslohkoja, joita ei ole aiemmin ollut olemassa. Näin ollen niihin ei liity myöskään 
rajakorjausta, vaan kyseessä on uudelle peruslohkolle muodostettu uusi geometria. Sen 
jälkeen, kun YTA on käsitellyt/hyväksynyt lohkomuutoksen, peruslohkoon on mahdollista 
tehdä rajakorjauksia, ja nämä tehdyt rajakorjaukset välittyvät käsiteltäväksi päätukihaun 
kautta. 
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22. Täydentävä kysymys: jos peruslohkoa muutetaan, niin rajakorjauksena on voinut tehdä max.  5 aarin 
korjauksen. Lähes joka vuosi on joku tila lähettänyt tukihakemuksen 15.6. klo 23.30, jossa on ollut 
useita rajakorjauksia joissa, pinta ala on muuttunut yli 5 aaria eli rajakorjausta ei ole voinut hyväksyä 
ja ne on pitänyt muuttaa peruslohkomuutoksiksi eli jakamiseksi tai uuden lohkon perustamiseksi ja 
yhdistämiseksi. Eli estääkö ohjelma pinta-alaltaan "väärien" rajakorjausten tekemisen? 

o Tähän logiikkaan ei tule tälle vuodelle mitään muutosta, ensi vuosi on sitten eri asia 
tulkintojen suhteen. Sovellus ei voi mitenkään estää "vääriä" rajakorjauksia, sillä tulkinnan 
tekeminen edellyttää päättelyä ilmakuvan perusteella, ja tällaista ei ainakaan tähän 
mennessä ole vielä lähdetty rakentamaan Vipuun. Se on liian monimutkaista, 
todennäköisesti jopa mahdotonta. 

23. Käytetäänkö Vipuun ilmoitettuja tietoja metsistä ja muista pellon ulkopuolisista alueista muuhun 
kuin tilastokäyttöön? 

o Ei käytetä. 

24. Kenen sähköposti ilmoitetaan, jos viljelijällä ei ole sähköpostia? 

o Vipu edellyttää jatkossa tilan ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoitetta ja 
matkapuhelinnumeroa. Viljelijä voi itse päättää, kenen tiedot hän ilmoittaa. 

25. Jos luomutila, jolla ei ole kotieläimiä, ottaa kotieläimiä ja käyttää yli puolet pinta-alasta niiden 
ruokintaan, niin pitääkö tilan olla kotieläintila, vai voiko luomukasvinviljelytilakin tehdä niin 
välttääkseen myyntikasvivaatimuksen? Hassua kun nurmi ei ole myyntikasvi, vaikka sitäkin kyllä 
myydään. 

o Nykyisellä ohjelmakaudella kasvitila on voinut sitoumuksen hakuvaiheessa valita 
myyntikasvivaatimuksen sijaan käyttää pääosan sadosta omille tavanomaisille eläimille viisi 
ensimmäistä sitoumusvuotta. Nurmi ei kuulu myyntikasveihin, vaikka sitä myytäisiin. 
Myyntikasvien viljelyssä tavoitteena on saada luomuna tuotteita eteenpäin 
markkinoille/kuluttajille. 

o Kotieläinten on oltava luomussa. 

26. Pystyykö lohkojen yhdistämiset lähettämään ennakkoon eli ennen tukihakemusten lähettämistä? 

o Lohkojen yhdistämiset/jakamiset tehdään ennen tukihakua. Odotetaan kunnan käsittely, 
jotta lohkot saa uudet tunnukset ja sen jälkeen vasta tukihaun tekeminen. 

o Uusiin peruslohkoihin liittyvät ilmoitukset (yhdistämiset, jaot, uudet peruslohkot) on 
lähetettävä käsiteltäväksi ennen varsinaisen päätukihakemuksen lähettämistä. Jos käyttäjä 
on muodostanut uusia peruslohkoja Peruslohkomuutokset-osiossa, mutta ei ole lähettänyt 
niitä käsiteltäväksi, Vipuneuvoja antaa tästä lähetyksen estävän virheilmoituksen 
(punainen) ja siten pakottaa käyttäjän lähettämään peruslohkomuutokset käsittelyyn 
ennen päätukihaun lähettämistä. 

27. Koska mahdollisia peruslohkomuutoksia, jakoja ym. uusilla tunnuksilla voidaan ilmoittaa? 

o Peruslohkorekisterin ylläpitoa voidaan Tukisovelluksen peruslohkohallinnan kautta tehdä 
jatkuvasti. Vipussa peruslohkomuutokset on auki päätukihaun ajan. Peruslohkotunnuksen 
lohko saa vasta kun lähetetty peruslohkomuutos on hyväksytty yhteistoiminta-alueella, 
mutta ilmoituksia ja päätukihaun jättöjä on sallittu tehdä vaikka lohko ei olisi käsitelty ja 
näkyisi Vipussa U-tunnuksella. 
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28. Kevään pinta-alojen ristiintarkastuksissa saattaa lohkomuutoksia tulla myös siten, että viljelijä on jo 
ehtinyt jättää hakemuksen. Huomioiko uusi Vipu tämän vai pitääkö valvonnan edelleen muistaa 
ilmoittaa lohkomuutoksesta viljelijälle ennen tukihakuajan päättymistä?

o Kyllä pitää ilmoittaa. Viljelijähän voi olla jo jättänyt hakemuksen ja sovellus ei missään 
vaiheessa muuta hakemusta (pl. muutosmerkinnät). Tai voi olla tarpeen tehdä lohkojako. 
Automaatiota on siinä tilanteessa, kun valvonnan rajakorjaukset on tehty 
Tukisovelluksessa, niin sen jälkeen kun Vipuun mennään päätukihaun luonnokselle niin 
rajakorjaukset pakotetaan valvotuille lohkoille ja tästä näytetään Vipun käyttöliittymässä 
ilmoitus.

29. Jatkokysymys: Olisi hyvä, jos keväällä RT-valvonnan yhteydessä hakuvuodelle valvonnassa tehty 
jako/yhdistäminen esimerkiksi aiheuttaisi sen, että viljelijälle tulee siitä Vipun kautta ilmoitus 
välittömästi. Tuohon mobiilisovellukseen voisi sellaisen ominaisuuden ehkä saada?

o Vipuun on tulossa huhtikuussa uusi toiminnallisuus. Viljelijä pääsee jatkossa katsomaan 
tilansa valvontatietoja. RT-valvonnan tiedot löytyvät myös Vipusta. RT-valvonnassa 
muuttuneista lohkoista lähetetään viljelijälle tekstiviesti, jossa kehotetaan käymään Vipu-
palvelussa katsomassa listaus lohkoista, joiden pinta-ala on muuttunut.

o Mobiilisovellukseen tätä ominaisuutta ei ole tulossa ainakaan vielä.

30. Näkyvätkö lohkotiedot Vipussa vasta, kun tukihaku aukeaa vai aikaisemmin? Eli milloin kannattaa 
päivittää tiedot Vipusta viljelysuunnitteluohjelmaan?

o Tarkkaa päivämäärää ei voida sanoa. Digitointi vuoden 2021 osalta valmistuu maaliskuun 
lopulla, ja tämän jälkeen uudet lohkotiedot ovat haettavissa suunnitteluohjelmiin. Eli 
lohkotiedot ovat noudettavissa rajapinnan kautta suunnitteluohjelmiin ennen tukihaun 
avautumista. Sanoisin, että ainakin aprillipäivästä lähtien lohkotiedot ovat saatavissa 
viimeisimmillä digitointitiedoilla.

31. Pitääkö viljelijän valtuuttaa neuvoja/tukiavustaja erikseen tiedonvaihtoon paikkaan sidotun 
täydentävän tiedon osalta mobiilisovelluksen tullessa käyttöön 2023?

o Vielä ei ole tiedossa tarvitseeko 2023 osalta erikseen valtuuttaa neuvoja/tukiavustaja.

32. Voiko Sirppi-sovelluksen kuvia käyttää Vipu-sovelluksessa?

o Sirpin puolesta paikkaan sidottujen valokuvien lähetys onnistuu, jos hallinto ottaa kuvia 
vastaan rajapinnasta.

o Vaikea sanoa missä vaiheessa tällaista rajapintaa tuetaan.  On  pystyttävä varmistumaan 
siitä, että kuvat on otettu oikeasta sijainnista. Kaupasta löytyy sovelluksia, joilla sijaintia 
pystytään manipuloimaan, joten tähän liittyy haastetta muutenkin. Nyt sovellus on 
toteutettu niin, että sovelluksen kamera aktivoituu vain silloin, kun käyttäjä on 
kuvattavassa kohteessa.

33. Pitääkö jokaisella tuenhakijalla olla jatkossa älypuhelin.

o Ei tarvitse, mutta selvityspyynnöt tulevat jatkossa vipumobiiliin, jonka voi ladata joko 
älypuhelimeen tai tabletille. Laitteessa on oltava nettiyhteys ja paikannus.

34. Millä estetään vipumobiilin "huijaaminen"? GPS-sijainnin voi vaihtaa yksinkertaisella play-kaupan 
sovelluksella.

o Huijaamista voidaan vähentää sovelluksen sisäisellä logiikalla, jolloin kuvan ottaminen 
mahdollisuus vain tiettyjen edellytysten täyttyessä.
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35. Kesällä 2022 kokeillaan Vipu-mobiilia. Käytetäänkö valvonnassa kuitenkin 2022 vielä 
tekstiviestipohjaista vipukuva-työtapaa? 

o Tarkoitus on korvata viime kesänä käytössä ollut sovellus 16.3. koulutuksessa esitetyllä 
sovelluksella. Valvonnan uusintakäynnit voidaan sovittaessa tehdä uuden sovelluksen 
avulla. 

36. Voiko naapuri ottaa kuvan toisen naapurin huonosta viljelystä ja ilmiantaa? 

o Tällaista mahdollisuutta ei ole suunnitteilla. Paikkaan sidottu valokuvaus tarkoittaa myös 
sitä, että kuvan voi ottaa vain oikeasta sijainnista (sovelluksen kamera käynnistyy vasta kun 
käyttäjä on tietyn kasvulohkon sisällä tai kun käyttäjä suuntaa kameraa tiettyyn sijaintiin) 

37. Onko muissa EU-maissa vastaavaa Vipumobiilin kaltaista sovellusta tai menetelmää käytössä? 

o Kyllä on ja on ollut jo useita vuosia. 

38. Mitä kattaa perustulotuen tukikelpoinen maatalousmaa? 

o Suurin piirtein vastaavaa alaa kuin nykyisin perustukeen tukikelpoinen ala. Joitakin aloja on 
tarkoitus sulkea pois maatalousmaasta, kuten kiinteärakenteisten kasvihuoneiden alat, 
vaikka viljely olisikin maapohjaviljelyä. Maatalousmaan tulisi olla viljelyyn soveltuvaa. Tätä 
on tarkoitus täsmentää nykyisestä, esim. metsänpohjan kasvillisuutta kasvava ala ei olisi 
maatalousmaaksi kelpaavaa. Tukikelpoisuus tarkoittaa myös, kuten nykyisinkin, että 
viljelykasvien juurilla tulee olla mahdollisuus kasvaa maaperään. 

o Tukikelpoiseksi on tarkoitus sisällyttää myös sellainen maatalousmaa, jossa viljellään 
kosteikkoviljelyyn soveltuvia lajeja (esim. ruokohelpi, järviruoko) siten, että pohjaveden 
pinta on nostettu lähelle muokkauskerrosta. Tämä mahdollistaisi osaltaan saavuttaa 
hallituksen tavoitetta kosteikkoviljelyalojen lisäämisestä. Kasvustot tulisi kuitenkin perustaa 
tätä tarkoitusta varten. 

39. Voiko uudella kaudella eläinpalkkioihin mahdollisesti tulla takaisin aiemman sonni- ja 
emolehmäpalkkion tyyppinen järjestelmä tilallapitoaikoineen? 

o Periaatteessa voi, mutta se ei näytä kovin todennäköiseltä. Päätöksiä ei ole vielä tehty.  

40. Onko sika- ja siipikarjatiloille tulossa uutta tukea, jos kotieläinkorotus jää pois? 

o Poistuva LHK-kotieläinkorotus on tarkoitus jakaa muihin tukimuotoihin. 

41. Jos alkuperäisroduilla on jatkossa vain yhden vuoden sopimus, miten jälkeläisvaatimus toteutuu? 

o Ehdon pitää täyttyä jo siinä vaiheessa, kun hakee tukea. Esimerkiksi sopimuseläimen pitää 
olla poikinut jo sopimusvuoden alussa (1.1.). 

42. Pääsevätkö korvauskelpoisuuteen uudella kaudella myös ne peltolohkot, jotka ovat nyt viljelyksessä 
olevia korvauskelvottomia peltolohkoja? 

o Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta alustavana linjana on, että korvauskelpoista alaa ei 
laajenneta muuten kuin pienten kulmien oikaisujen yms. ja tilusjärjestelyistä tulevien alojen 
perusteella.  

43. Pystyisikö monitoroinnissa poistamaan esim. tallautuneet alat tai luonnonolosuhteiden vuoksi 
kuorettuneet tai harvaan itäneet lohkot. Näkeekö yrittäjä nämä monitoroinnin satelliittikuvat 
jostakin? 

o Lähtökohtaisesti viljelijällä on suhteellisen laajat oikeudet muuttaa/ korjata hakemustaan 
kasvukauden aikana joko monitoroinnin tuloksen tai vaikkapa oman havainnon perusteella. 
Ensivaiheessa monitoroinnin tulos varmaankin välitetään viljelijälle ns. liikennevalon 
kautta. Tulevaisuudessa pitää pohtia, miten monitoroinnin pohjatiedot viljelijälle 
näytetään. Käytettävä satelliittiaineisto on vapaasti käytettävissä. 
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o Monitorointi ei välttämättä pysty havaitsemaan mainitun tasoisia muutoksia. 
Monitoroinnissa käytetään satelliittidataa, joka on joko ihmissilmin nähtävää eli optista 
ja/tai tutkadataa, josta ei silmällä erota juurikaan. Optisen kuvan resoluutio on 
tarkimmillaan 10m X 10m, joten kovin pieniä piirteitä siitä ei näe. Optista kuvaa 
tärkeämpää on tieto, mitä kuva pitää sisällään eri kanavissa.  Monitorointiprosessi ei ole 
vain kuvien katselua, vaan kaiken saatavilla olevan datan analysoinnilla aikaansaatuja 
tulkintoja lohkolla tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi kasvillisuusindeksistä voidaan 
havaita muutokset "käppyröissä", jotka kertovat kun nurmi on niitetty jne. 

44. Poistuuko pohjoinen kotieläintuki ja EU:n nautapalkkio C-tukialueella emolehmähiehoilta? 

o Todennäköisesti pohjoisessa maksetaan emolehmille vain kansallista tukea ja 
emolehmähiehot eivät saa tukea kummallakaan alueella. 

45. Vieläkö perustulotukea maksetaan maankäyttölajiltaan luonnonlaitumille? Maksetaanko näille 
lohkoille luonnonhaittakorvausta? 

o Perustulotukea ei erotella maankäyttölajeittain. Luonnonlaitumen tukikelpoisuus säilyy 
ennallaan. Ne ovat pysyviä nurmia. 

o Luonnonhaittakorvausta maksetaan edelleen korvauskelpoisuusmerkinnällä oleville 
luonnonlaitumille. 

46. Var hittar man en svenskspråkig översättning för CAP-programplanen som sänts till Kommissionen i 
december? 

o Översättningen av CAP-planen blir klar när planen har behandlad i kommissionen 

47. Onko GMO huomioitu listalla? 

o Vastaus työn alla 

48. Miten käytännössä valvotaan, onko naudanlihaa tuotettu vuoden 2021 jälkeen raivatulla pellolla? 

o Tämä asia liittyy EU:n metsäkatoehdotukseen. Sen käsittely on alkanut EU:ssa tämän 
vuoden alussa. Asetuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2023. Vielä ei ole tietoa siitä, 
miten valvonta käytännössä tehdään. 

49. Talviaikainen kasvipeitteisyys: onko glyfosaatilla ruiskutettu sänki edelleen kasvipeitteiseen 
hyväksytty ala, mutta glyfosaatilla päätetty nurmi ei ole hyväksytty? 

o Vuonna 2023 alkavan kauden osalta glyfosaatilla käsiteltyjen alojen 
hyväksyttävyys/hyväksymättömyys on selvityksen alla.   

50. Koskeeko nurmivaatimus myös lohkoja, jotka ovat olleet viljelemättä tai olleet tukien ulkopuolella? 
Katsotaanko kaikki uudet lohkot raivioiksi vai vain todelliset raiviot? 

o Ehdollisuuden uusien alojen nurmivaatimuksen olisi tarkoitus koskea sellaisia uusia aloja, 
jotka on otettu maatalousmaaksi vuoden 2022 jälkeen raivaamalla tai muutoin. 
Vaatimuksen on tarkoitus koskea myös vanhoja turvetuotantoaloja. Jos esim. raivattu ala ei 
täytä seuraavaa vaatimusta 31.12.2022, niin nurmivaatimus koskisi sitä: Muusta käytöstä 
maatalousmaaksi otetun alan olisi oltava viljelykelpoinen siten, että 
peruskunnostustoimenpiteet on tehty viimeistään 31.12.2022 ja alaa olisi voitava viljellä 
niin, että tavanomaisen sadon tuottaminen on mahdollista. 

o Vaatimus ei koske lohkon muotoa parantavia muutoksia eikä tilusjärjestelyn kautta tulevia 
muutoksia. 
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51. Jos tänä keväänä perustaa viherlannoitusnurmen nykyisillä säännöillä, kelpaako sama nurmi ensi 
vuonna viherlannoitusnurmeksi vai pitääkö nurmi perustaa uudelleen keväällä 2023 ja useammalla 
lajilla? 

o Niiden viherlannoitusnurmien, joille haetaan ekojärjestelmän viherlannoitusnurmien tukea 
uudella kaudella, tulee täyttää uuden kauden viherlannoitusnurmien edellytykset. Eli v. 
2023 on oltava vähintään neljää lajia. Tämä kannattaa huomioida jo vuonna 2022, jos 
haluaa ilmoittaa saman kasvuston vuonna 2023 ekojärjestelmän viherlannoitusnurmeksi. 

o CAP-suunnitelmassa: Kasvusto koostuu kyseisenä vuonna kylvetystä tai edellisenä vuonna 
suojakasvin kanssa kylvetystä nurmiheinäkasvien ja typensitojakasvien seoksesta. Sama 
kasvusto voidaan ilmoittaa viherlannoitusnurmeksi seuraavina toisena ja kolmantena 
vuonna. Siemenseoksessa on oltava vähintään neljää eri lajia, ja siemenseoksen painosta 
vähintään 20 % on oltava typensitojakasvia.  

52. Saako ekojärjestelmän toimenpiteille tuen myös luomutiloille esim. viherlannoitusnurmet? 

o Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tehneelle tuensaajalle ei voida maksaa 
ekojärjestelmän mukaista korvausta viherlannoitusnurmista. Luonnonmukaisen tuotannon 
korvausta ei makseta ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien tai monimuotoisuuspeltojen alalle. 

o Muiden ekojärjestelmien tukea voidaan myöntää luomutiloille.  

53. Voiko ekojärjestelmän toimenpiteitä toteuttaa kasvulohkotasolla vai pitääkö toimenpiteen (esim. 
monimuotoisuuspelto) kattaa koko peruslohko? 

o Toimenpiteitä voi toteuttaa kasvulohkotasolla. 

54. Saako korvauksen koko muokkaamattomalle kasvipeitteiselle alalle (myös 30 %:n pakolliselle alalle)? 

o Tämän hetken tiedon mukaan saa. 

55. Jos kylvää 2022 monimuotoisuuspellon niitty, jota tulisi säilyttää kaksi vuotta. Voiko sen ottaa 2023 
muille kasville kun ohjelma vaihtuu vai jatkuuko edelleen sen vuoden.  Näitä pohditaan useilla tiloilla, 
kun taloustilanne on tämä nyt, että mitä huonommille lohkoille tehdään 2022 vuonna. 

o Voi ottaa muuhun käyttöön vuonna 2023.  

56. Kerääjäkasvilla saa jatkossa perustaa seuraavan vuoden nurmen. Voiko 2022 kylvetyn kerääjäkasvin 
jättää 2023 vuoden nurmelle? 

o Vuonna 2022 on vielä voimassa nykyiset säännöt, eli v. 2022 kerääjäkasvilla ei saa perustaa 
seuraavan vuoden nurmea. 

57. Miten suojavyöhykesopimus pohjavesialueille? 

o Suojavyöhyke voi olla jatkossakin pohjavesialueella. 

58. Mitä kasveja luetaan luonnonhaittakorvauksen kesantorajoitteeseen? 

o Rajoitteeseen luettaisiin edelleen kesannot. Lisäksi ekojärjestelmän luonnonhoitonurmet. 

59. Turvemaiden ilmastonurmet: voiko tähän ilmoittaa vanhan nurmen? vai oliko niin, että pitää 
muuttaa yksivuotisesta kasvista? 

o Vastaus on työn alla. 

60. Kelpaako 2022 perustettu luonnonhoitopelto vuonna 2023? 

o Kelpaa, jos kasvusto täyttää ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien vaatimukset. CAP-
suunnitelmassa näin: Luonnonhoitonurmien kasvusto koostuu kyseisenä vuonna tai 
aiemmin kylvetyistä monivuotisista nurmikasveista. Siemenseoksen painosta enintään 20 
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prosenttia voi olla typensitojakasveja. Monilajiseksi kehittyneet luonnonvaraisia heiniä ja 
ruohovartisia kasveja sisältävät vanhat monivuotiset nurmikasvustot ovat hyväksyttäviä. 

61. Siipikarjan jalkojen terveys tulee huononemaan turpeen saatavuuden ja käytön vähenemisen myötä. 
Otetaanko tätä mitenkään huomioon? 

o Eläinten hyvinvointikorvauksessa  ei ole keinoja turpeen vaihtoehtoihin, mutta EIP-
ideahakuun on esitetty vaihtoehtokuivitushanke. 

62. Onko mahdollista, että tänä vuonna voisi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos ei voi pitää eläimiä 
koko vuotta rehun hinnan tai saatavuuden vuoksi? 

o Ylivoimainen este tulkitaan aina tapauskohtaisesti. Tähän saakka rehun saatavuus ei ole 
ollut ongelmia, toki tulevaisuudesta ei tiedä. Eläinten hyvinvointikorvauksien osalta rehun 
riittävyystilanteessa voisi olla vaihtoehtona myös eläinmäärän vähentäminen. 

63. Onko tilojen yhteisiä valtaojituksia mahdollista tukea? 

o Kuten nykyisinkin, valtaojainvestointeja on tarkoitus tukea uudessa CAP:ssa silloin kun kyse 
on usean tilan yhteisestä ojitusinvestoinnista. Tuettavissa hankkeissa on jatkossa otettava 
huomioon ilmasto- ja ympäristökestävyyden vaatimuksia. 

64. Tuleeko tämän vuoden poikkeustilanteesta johtuen valvontaan jotain tarkentavaa ohjeistusta?  
Esimerkiksi ei tarvitsisi niin herkästi hylätä kasvustoja, joihin on käytetty kalliita tuotantopanoksi, 
mutta joilla on rikkakasveja. 

o Mahdollisista poikkeuksista ohjeistetaan erikseen. 

65. Onko jossain jo kriteereitä siihen mikä on esimerkiksi ympäristöntilaa tukeva hanke? 

o Vastaus on työn alla. 

66. Moma-sopimus päättyy 30.4.2022, eikä hakija halua jatkaa. Voiko toinen viljelijä vuokrata alueen ja 
hakea uuden 5 v sopimuksen (sopimuslohko on siis molemmille vuokralohko)? 

o Kyllä voi. 

67. Kevään viljelijätukikoulutuksia varten olisi hyvä saada tietoon mitä vaikutuksia tämän vuoden 
valinnoilla on ensi vuoden viljelypäätöksiin ja toimenpiteisiin esim. esille nousseet kerääjäkasvustot, 
monimuotoisuuspellot, viherlannoitusnurmet, turvepeltojen nurmipeitteisyydet yms. Saisitteko 
sellaisen listan aikaiseksi? 

o Tällainen lista on työn alla. 

68. Miten tulevassa ekojärjestelmässä viherlannoitusnurmissa katsotaan apilat. Katsotaanko alsikeapila 
ja puna-apila eri lajikkeeksi? 

o Puna-apila ja alsikeapila ovat eri lajeja. Viherlannoitusnurmien seoksessa edellytetään 
neljää eri lajia, ks. vastaus kysymyksen 50 yhteydessä.  

69. Jos 30.4.2022 päättyvän sopimuksen siirto ei ole mahdollinen uudelle laiduntajalle, koska edellinen 
hakija ei allekirjoita 160 siirtolomaketta, jääkö alue ilman 5-vuotista sopimusta (Selkämeren 
kansallispuisto, Natura)? Mihin kohti 160-lomakkeessa tulee edellisen hakijan allekirjoitus? 

o Ei tarvita edellisen hakijan allekirjoitusta. 

70. Voiko 30.4. päättyvän sopimuksen jakaa vuodeksi kahdelle eri henkilölle 160 lomakkeilla + 
vuokrasopimuksien mukaan 

o Kyllä voi jakaa. 
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