








































Huomioitavia seikkoja kevään 2023 
viljelysuunnittelussa

- Ehdollisuus

- Lakisääteinen hoitovaatimus 1
- Ekojärjestelmä
- Ympäristösitoumus

HUOM!

Esityksen aineisto perustuu syksyn.2022 tilanteeseen. Muutokset mahdollisia. 

Lopulliset ehdot varmistettava ennen vuoden 2023 tukihakua.



Ehdollisuus
• GAEC 2 (Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu 

turve- ja kivennäismaa).

• GAEC 6 (Vähimmäismaanpeite paljaan maan välttämiseksi 
herkimpinä ajanjaksoina). 

• GAEC 7 (Viljelykierto).

• SMR 1   (Lakisääteinen hoitovaatimus 1, fosforilannoitus).



• Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai 
muilla keinoin otetulla turve- ja kivennäismaalla sekä aiemmin 
turvetuotannossa olleilla aloilla pysyvä nurmikasvivaatimus.

• Nurmikasvusto voidaan uusia vain suorakylvönä tai kevennetyllä 
muokkauksella. 

• Kasvusto kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. 
Aloja ei saa kyntää.

• Nurmivaatimus ei koske tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja eikä 
määriteltäviä lohkon muotoa parantavia muutoksia.

Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu turve- ja 
kivennäismaa (GAEC 2). 



• Nurmivaatimus ei koske lohkoa, joka on viljelykelpoinen 31.12.2022 → 
lohkon peruskunnostustoimet pitää olla tehtynä ja viljelyn oltava 
mahdollista tavanomaisen sadon tuottamiseksi.

• Viljelijä ilmoittaa uudet alat normaaliin tapaan peruslohkomuutosten 
ilmoitusaikana keväällä 2023. 

• Viljelijä voi halutessaan dokumentoida peruskunnostustoimenpiteiden 
valmistumisen esimerkiksi valokuvin.

Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu turve- ja 
kivennäismaa (GAEC 2).



Vähimmäismaanpeite paljaan maan välttämiseksi 
herkimpinä ajanjaksoina (GAEC 6).

33 % peltojen ja pysyvien kasvien yhteenlasketusta alasta on oltava kasvipeitteistä 31.10.-15.3.

Alat ilmoitettava syysilmoituksella
• Aito kasvipeite (syyskylvöiset, nurmi)

• Sänki

• Kevytmuokattu

• Kasvijäte

• Muokattu

Viljelykiertovaatimusta ei kuitenkaan tarvitse soveltaa:

• Monivuotisilla kasveilla, nurmilla ja kesannoilla.

• Perunalla, sokerijuurikkaalla, sipuleilla, porkkanalla, keräkaaleilla eikä puna- ja keltajuurikkaalla. 

• Pienet tilat sekä nurmi-, kesanto- ja palkokasvivaltaiset tilat ja luomutilat vapautettuja. 



1. Viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, 
palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden 
seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sänki.

2. Syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut  
syyskylvöiset kasvit. 

3. Nurmikasvit ja ruokohelpi, pois lukien pysyvät nurmet. 

4. Luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet. 

5. Kumina.

6. Mansikka.

7. Pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto. 

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeksi 
hyväksytään

8. Kerääjäkasvit ja välikasvit

9. Maanparannus- ja saneerauskasvit

10. Monimuotoisuuskasvit 

11. Viherkesannot 

12. Nurmikasvien ja 1 kohdassa tarkoitettujen 
viljelykasvien alat, jotka on muokattu 
kevennetysti, jos muokkaus tehdään 
kultivaattorilla, lautasäkeellä, 
joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai 
rullailmastimella yhteen kertaan ajaen.

13. Muokkaamattomat alat, joiden pinnalla on 
sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä 
seuraavista kasveista: kaalikasvit, salaatit ja 
salaattisikurit, kurkkukasvit, hernekasvit, 
sokerimaissi, juurekset porkkanaa lukuun 
ottamatta, piparjuuri, maa-artisokka. 

Nurmikasvien, viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, 

kuitukasvien, palkokasvien, siemenmausteiden sekä 

näiden seoskasvustojen sängen saa tuhota kemiallisesti.



Vuotuinen viljelykierto

• Yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vuosittain vähintään 33 %:lla 
tuenhakijan hallinnassa olevasta peltoalasta.

• Hakuvuonna tarkastellaan niitä hallinnassa olevia kasvulohkoja, joilla on 
edellisenä vuonna viljelty yksivuotisia kasveja →Näiden kasvulohkojen alasta 
33% pitää vaihtua toiseksi kasviksi (kuva 1).

• Peltojen hallinnan vaihtuminen tilalta toiselle ei vaikuta vaatimukseen 
→Viljelykiertovaatimuksen pitää toteutua, vaikka pelto siirtyy haltijalta toiselle. 

Viljelykierto (GAEC 7). 

Vuonna 2023 lohkolla 1 ja 2 on yksivuotista kasvia. 

Viljelykiertovaatimus täyttyy vuonna 2024 kun 33% 

kasveista on vaihtunut toiseen (siniset kasvulohkot)

Kuva 1.



Vaatimuksen aloittamiseen poikkeus:

• Ukrainan sodan vuoksi ehdollisuuden viljelykiertovaatimukseen on annettu 
poikkeus vuodelle 2023 (ei tarvitse soveltaa vielä vuonna 2023 
ehdollisuudessa). Kuitenkin jos vaatimus on jonkin tuen perustasona, 
vaatimusta pitää soveltaa jo vuonna 2023.

→Vuotuista viljelykiertoa on toteutettava vuodesta 2023 alkaen tiloilla, jotka valitsevat 
ympäristösitoumuksen toimenpiteen kerääjäkasvit, koska vaatimus on kerääjäkasvien 
perustasolla. tällaisilla tiloilla viljelykierron ensimmäinen huomioon otettava vuosi 

on 2022. 

Viljelykierto (GAEC 7).



• Lannoituksessa huomioidaan lannoitevalmisteiden, lannan ja pellolle levitettävien 
aineiden kokonaisfosfori.

• Poikkeukset:

• Lihaluujauho, käsitelty saostus- ja umpisäiliöliete ja puhdistamoliete 
→huomioidaan 60 % kokonaisfosforista

• Tuhka ja biohiili →huomioidaan 40 % kokonaisfosforista

• Turkislanta →huomioidaan 60 % 31 päivään joulukuuta 2027 asti. 

• Käytettävä lantalajeittain samaa perustetta lannan ravinnelaskennassa (joko 
analyysin arvo tai taulukkoarvo).

• Satotasokorjaus säilyy, paitsi viljavuusluokissa 6 ja 7.          

• Fosforintasaus säilyy.

• Ympäristökorvauksen sitoumuskaudella kesken siirtyvät fosforilannoituksen 
ylitykset ja on otettava huomioon uuden kauden lannoituksessa. 

Lakisääteinen hoitovaatimus 1 (SMR 1) 
Fosforilannoitus



Lantapoikkeus

• Sallittua, kun fosforilannoituksessa käytetään pelkästään kotieläinten 
lantaa. 

• Viljoja, öljykasveja ja palkokasveja sekä yksi- ja monivuotisia rehunurmia 
koskevia poikkeuksia voidaan soveltaa kaksi vuotta fosforiasetuksen 
voimaantulosta.

• Poikkeusta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöä.

• Poikkeukseen saa soveltaa fosforin tasausta, mutta ei 
satotasokorjauksia. 

• Muista kirjanpitovaatimus



Ekojärjestelmä
• Viherlannoitusnurmet

Ympäristösitoumus
• Kerääjäkasvit

• Suojavyöhykkeet



• Kasvustoksi kelpaa vuonna 2023 kylvetty tai edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa kylvetty nurmikasvien ja typensitojakasvien seos.

• Siemenseos:
• Vähintään 4 eri lajia

• Siemenseoksen painosta vähintään 20 prosenttia typensitojakasveja

• Viljelymuistiinpanoihin siemenseoksen kasvilajit ja niiden osuudet.

• Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.

• Ei lannoitusta, kasvinsuojelu ainoastaan päättämisen yhteydessä.

• Niitto vähintään joka toinen vuosi 31.8 mennessä, jos paha rikkakasvitilanne 
joka vuosi.

• Kasvusto säilytettävä 31.8 asti, paitsi toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten 
kasvien kylvö → lannoitus ja kasvinsuojelu sallittu 1.8. alkaen.

Viherlannoitusnurmet (Ekojärjestelmä)



• Siirtymäsäännös

• Vuonna 2022 ympäristökorvauksen toimenpiteenä ilmoitettu viherlannoitusnurmi

→ voi ilmoittaa vuonna 2023 ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmena, jos

1. ollut viherlannoitusnurmena enintään kaksi vuotta.

2. täyttää viherlannoitusnurmen ehdot ekojärjestelmässä. 

Viherlannoitusnurmet (Ekojärjestelmä)



• Yksivuotisen tuotantokasvin (peltokasvin tai puutarhakasvin) aluskasvina tai 
sadonkorjuun jälkeen.

• Kylvö samanaikaisesti viljelykasvin kanssa, orasvaiheessa, korjuun jälkeen tai ennen 
korjuuta, viimeistään 15.8. 

• Aikaansaatava tasainen, peittävä kasvusto.

• Raiheinä tai muu nurmiheinä, nurmipalkokasvi, apila tai usean kasvilajin seos.

• Kerääjäkasvusto ei saa koostua yksinomaan typensitojakasveista. 

• Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla myös hunajakukka, öljy-
/muokkausretikka, vilja jos samana vuonna viljelty varhaisperunaa tai 
varhaisvihanneksia.

• Kerääjäkasvilla voi perustaa myös seuraavan vuoden satokasvin.

• Päättäminen aikaisintaan 15.9 (kemiallinen). Muokkaus 1.10 alkaen, jos syyskylvöinen 
kasvi → aikaisempi päättäminen sallittua.
→ Kasvuaika ennen päättämistä oltava kuitenkin vähintään kuusi viikkoa.

Kerääjäkasvit (Ympäristösitoumus)



• Suojavyöhykkeiden sijainti kohdentuu peruslohkoille, jotka sijaitsevat:

• Pohjavesialueella.

• Natura-alueella.

• Kosteikkojen reuna-alueilla.

• Vesistön varrella, jos etäisyys vesistöstä enintään 10 metriä.

• Vesistöjen varsilla olevilla vyöhykkeillä määrätyt koko vaatimukset.

• Sitoumuskausi viisi vuotta.

• Monivuotinen nurmikasvusto perustettava ensimmäisenä tai toisena sitoumusvuonna, 
myös aikaisemmin perustetut hyväksytään.

• Kasvuston niitto ja korjuu vuosittain viimeistään 31 päivä elokuuta → korjattava pois, ei 
saa kuljettaa metsään / joutomaalle.

• Kasvuston saa käyttää hyödyksi, voi myös laiduntaa.

Suojavyöhykkeet (Ympäristösitoumus)



Kiitos

Kuva: Mikko Tuomisto



Eläintuet 2023 -

Tiedot perustuvat 22.11.2022 tilanteeseen. 
Muutokset mahdollisia.



Eläinpalkkioiden haku 2023

- Kaikkia eläinpalkkioita haetaan vuosittain
- Toistaiseksi voimassa olevat osallistumisilmoitukset lakkaavat 

31.12.2022

- Hakuaika on vuoden 2023 alussa

- Ainoastaan sähköinen haku Vipussa

- Haku avautuu alkuvuodesta

- Muista jättää pinta-alatukihakemus/ilmoitus maatalousmaasta 
keväällä

- Maatalousmaa on ilmoitettava, vaikka tuenhakija ei hae peltotukia kyseisenä 
tukivuonna.



1/2 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

- Pitopaikan rekisteröinti
- Nautojen pitäjien on rekisteröitävä eläintenpitopaikat ja ilmoitettava niihin 

eläintenpitotoiminnat.

- Korvamerkit
- Tilan on merkittävä nautaeläimet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksymillä 

korvamerkeillä.



2/2 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

- Kaikki tilan eläimet on rekisteröitävä nautarekisterissä 
tilatunnukselle.

- Tiedot pidettävä ajan tasalla.

- Nautarekisteriin on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta 
eläimen

- Poisto

- tulo (syntymä ja osto)

- Siirto

- Jos eläimen tapahtumaa ei ole ilmoitettu seitsemän päivän kuluessa tai 
tapahtuma on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, se aiheuttaa 
eläimen hylkäyksen ja seuraamuksia.



EU-eläinpalkkiot

C-tukialueella

- Sonnipalkkio 

- Teuras karitsa ja teuraskilipalkkio



Viitepäivä 1/2

- Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita

- Viitepäivä määrittää ne palkkiot, joissa eläin on 
palkkiokelpoinen tai 

- mahdollisesti palkkiokelpoinen tukivuonna

- Viitepäivänä eläimellä on oltava eläinrekisterissä 
kunnossa:

- Sukupuoli

- Tulo- ja poistoilmoitukset



Viitepäivä 2/2

- Eläinten tiedot eläinrekisterissä on korjattava viimeistään 
viitepäivää edeltävänä päivänä

- Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos:
- eläimen tiedot eivät ole viitepäivänä kunnossa eläinrekisterissä, tai

- eläin syntyy viitepäivän jälkeen, tai 

- viitepäivästä alle seitsemän päivän aikana tilalle tullut eläin rekisteröidään 
eläinrekisteriin viitepäivän jälkeen, tai 

- viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä 
palkkiota



Sonnipalkkio
- Tukiehtona on tavanomainen tuotantotapa

- Maatila myy sonneja eloon tai teuraaksi

- Sonni on vähintään 11 kuukauden ikäinen

- Tilallapitoaika
- Sonnin on oltava tukivuonna maatilalla yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta 

sen jälkeen, kun ikävaatimus on täyttynyt.

- Sonnipalkkion viitepäivä 31.1.2023
- Tilan palkkiokelpoiset sekä mahdollisesti palkkiokelpoiset sonnit on oltava 

merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä sonnipalkkioita hakevan tilatunnukselle 
viitepäivänä  31.1.2023.

- Palkkio maksetaan kerran eläimen elinaikana. 
- Maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät



Sonnipalkkion tilallapitoaika

- Sonnin on oltava tukivuonna maatilalla yhtäjaksoisesti 
vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun ikävaatimus on 
täyttynyt.

- Tilallapitoaika alkaa
- Tukivuonna 1.1. jos sonni on aikaisemmin täyttänyt 11 kuukautta, tai

- Siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta, tai

- Siitä päivästä, kun 11 kuukautta täyttänyt sonni siirtyy tilalle.

- Tilallapitoajan jälkeen sonnin voi poistaa.



Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion
tukiehdot



Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion
maksaminen



Kansalliset eläintuet

C-alue

- Ei suuria muutoksia



Kansalliset kotieläintuet
• Pohjoinen kotieläintuki

• Eläinyksikkötuki Emolehmä, sonni (6 kk –alle 20 kk), Uuhet ja Kutut

• Teurastetuista hiehoista C1-C4 ja teurastetut sonnit C3 alueet P1 ja P2

• Tuet ovat jatkossakin rekisteriperusteisia eli eläimet otetaan hakemuksille 
nauta-, lammas- ja vuohirekistereistä.
• Tuki määräytyy hakijalla vuonna 2023 olleiden eläinyksiköiden lukumäärän 

perusteella.

• Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki

• Vahvistetun viitemäärän perusteella. 

• Eläinyksikkötiheys tukivuonna 0,35 ey/maatalousmaa hehtaari



Kansallisten eläinpalkkioiden haku 2023

- Nykyiset pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset päättyvät 
vuoden 2022 lopussa. 

- Vuodesta 2023 lähtien lopullinen tuki ja ennakko haetaan samaan aikaan 
alkuvuodesta

- Sähköinen haku Vipussa. Myöhässä hakeminen 7 vrk (ei ehkä sähköistä)

- Poistuvalle luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukselle varattu korvaus 
jaetaan eri eläinlajeille

- Muutoksia tulossa nautojen tukien kohdentamiseen. Eläinyksikkötuen 
eläinryhmä emolehmähiehot jää todennäköisesti pois ja tukea 
kohdennetaan enemmän emolehmätuotannolle



Kansallinen, pohjoinen kotieläintuki

• Uutta kutun maidontuotannon selvityksessä: ei enää palautettavaa 
lomaketta seuraavan vuoden alussa vaan tilalla on oltava sopimus 
jalostavan laitoksen kanssa tai tilalla on oltava hyväksytty 
elintarvikehuoneisto viimeistään sinä päivänä, jolloin vuosittainen 
tukihakemus voidaan viimeistään jättää.

• Tukeen oikeuttavien uuhien enimmäismäärä on vuonna 2023 syntyneiden 
karitsoiden lukumäärä. 

• Uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuhista 
kertyy vähintään 4,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä

• Kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kutuista 
kertyy vähintään 4,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä.



Eläinten 
hyvinvointikorvaus 
EHK



EHK yleistä

- Sitoumus vuosittain
- Haku tammikuussa Vipussa

- Hyvinvointisuunnitelma, rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma liitetään 
hakemukseen.

- EHK;N sitoumustyypit: naudat, siat, lampaat ja vuohet, 
siipikarja

- Eläinten hyvinvointisuunnitelma pakollinen toimenpide ja 
oltava voimassa 1.1. alkaen

- Palautetaan EHK;n haun aikana

- Hyvinvointisuunnitelmien mallipohjat 
https://www.ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat/



Vähimmäiseläinmäärät eläinten 
hyvinvointikorvauksessa (keskiarvo)

- Eläinmääräilmoitus (sika- ja 
siipikarja) palautetaan tammikuun 
lopussa/helmikuun alussa 2024

- Naudat, lampaat ja vuohet 
eläinmäärä suoraan 
eläinrekisteristä.

- Eläimiä oltava kuitenkin koko 
sitoumusajan 1.1.2023 –
31.12.2023



Kiitos



Viljelijätukien maksuaikataulu 2023–2028

Janne Lahnalampi esittää Matti 
puolimatkan 7.10.2022 ja 11.10 
esittämän PowerPointin. 
Viimeinen sivu on Ikaalisten 
syyspäivien työpajasta.

MMM:n tiedotustilaisuus 7.10.2022

7.10.2022



Uuden kauden toimeenpanomalli muuttaa 
maksuaikatauluja
• Uusi toimeenpanomalli = Tulosten perusteella Suomi saa EU-rahoitusta
• Tulosten varmistuminen kaikkien tukiehtojen osalta on maksamisen edellytys
• Muutos pinta-alatukien prosessiin on suurin EU-jäsenyyden aikana

• täysin sähköinen prosessi ja Vipu-mobiili kaikille
• pinta-alamonitorointi, satelliittiseuranta ja paikkaan sidotut valokuvat 
• laajat tukihakutietojen muutosmahdollisuudet
• paikalla tehtävien valvontojen väheneminen



Ehtojen määräajat ohjaavat maksuaikataulua

• Monet tukimuodot ja toimenpiteet säilyvät lähes ennallaan, mutta moni ehto tai 
toimenpide myös uudistuu

• Ehtojen noudattamisessa on määräaikoja: 
• kasvukausi
• kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
• sitoumusvuosi (1.5.-30.4.)

• Ehtojen noudattamisen määräajat ovat tuen maksamisen ajankohtaa määrääviä 
tekijöitä



Maksuaikataulu säädösten näkökulmasta

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2116/2021 artikla 44 
• Suorat tuet maksettava  1.12. - 30.6. välisenä aikana

• Ennakkomaksuja (enintään 50%) tietyin edellytyksin ennen 1.12. mutta 
aikaisintaan 16.10.

• Maaseudun kehittämisen tuet maksettava 1.12. - 30.6. välisenä aikana
• Ennakkomaksuja (enintään 75%) tietyin edellytyksin ennen 1.12. 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1173 artiklat 5 ja 6
• Jäsenvaltion on satelliittiseurannan tai muun vastaavan tarkkuustason aineistojen 

avulla monitoroitava tukihakemuksella ilmoitetut tiedot
• Jäsenvaltion on varmistettava, että hehtaarit, jotka eivät täytä 

tukikelpoisuusedellytyksiä viimeistään hakemuksen muutoksille sallittuna 
ajankohtana, jätetään tulosraportoinnin ulkopuolelle



Viljelijätukien maksuaikataulu painottuu 
joulukuulle ja kevääseen
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- Eläinten hyvinvointikorvaus:, ennakko 
yksilöeläimistä 50 %

Syksy Kevät 

- Luonnonhaittakorvaus: 1. erä 95 %
- Perustulotuki: 1.erä 95 %
- Ekojärjestelmätuki: 1. erä 95% (pl. 

talviaikainen kasvipeitteisyys)
- Uudelleenjakotuki: 1. erä 95 %
- Nuoren viljelijän tuki: 1. erä  95 %
- Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio: 

1.erä 95 % 
- Kansalliset peltotuet: 100 %

- Peruslohkomuutosten käsittely
- Aktiiviviljelijäehdon tarkastelu
-Peruslohkon hallinnan tarkistaminen (otanta)
-Maatalousmaan tukikelpoisuuteen liittyvien 
kuvien tarkastelu
-Vipu-mobiilin käytön ja muutosajan neuvonta

- Kansalliset kotieläintuet: lopullinen 25 % ja ennakko 75 %
- Ympäristökorvaus: 1. erä 85 %
- Luomukorvaus 1.erä 85 %

- Ympäristökorvaus: loppumaksu 15 %
- Perustulotuki: loppumaksu 5 %
- Uudelleenjakotuki: loppumaksu 5 %
- Nuoren viljelijän tuki: loppumaksu 5 % 
- Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio: loppumaksu 5 % 
- Nautapalkkio: loppumaksu 30 %
- Lammas- ja vuohipalkkio: 100 %
- Eläinten hyvinvointikorvaus: sika- ja siipikarja 100 %
- Eläinten hyvinvointikorvaus: loppumaksu yksilöeläimistä 50 %
- Sokerijuurikkaan kuljetustuki: 100 %
- Ekojärjestelmän loppumaksu 5% (kasvipeitteisyys kokonaan)          

- Luonnonhaittakorvaus: loppumaksu 5 %
- Luomukorvaus + ympäristösop. loppumaksu 15 %
- -Luomukorvaus, kotieläinkorotus 100 %

- Ympäristösopimus 1. erä 85 %
- Nautapalkkio: 1. erä 70 %

-Satelliittiseurannan 
selvityspyyntöjen vastausten 
käsittely
-Ympäristösitoumuksen 
tarkistukset (rt:t ja otannat)
-Ehdollisuuteen liittyvien 
puutteiden arviointi ja 
seuraamusten määrittäminen
-EHK:n maksuvalmistelu

Maksuaikataulu 
syksy 2023 – kevät 2028

joulu tammi

marras

loka

syys

elo

heinä kesä

touko

huhti

maalis

helmi

Joulukuun maksujen käsittely 
(hallinnolliset tarkastukset)

Eläinten 
hyvinvointisuunnitelmien 

käsittely

Eläinpalkkiohakijoiden 
aktiiviviljelijäehdon tarkastelu
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