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Ympäristökorvaus 2021

 Ympäristösitoumus
• Kaikki ympäristösitoumukset päättyvät

• Sitoumukseen voi hakea yhden vuoden jatkoaikaa 
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B.

• Sitoumuksesta voi luopua ilman takaisinperintää, 
mutta ehtoja on kuitenkin noudatettava 30.4.2021 
asti (mm. suojavyöhykenurmi).

• Ei uusia sitoumuksia, siirto ja jako mahdollista (jätä 
lomake 160 ennen päätukihakua)
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 Ympäristösitoumus, UUTTA
 Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen lisätään hallinnon 

toimesta kaikki korvauskelpoiset lohkot, joka ovat olleet v. 
2020 ympäristösitoumuksen antaneen tilan omistuksessa / 
hallinnassa.

• Mikäli ei halua peruslohkoa sitoumukselle 
 vapaamuotoinen ilmoitus peruslohkon   

lisätietoihin.
• Uutta korvauskelvotonta alaa ei saa sitoumukseen, paitsi 

tilusjärjestelyn kautta



MUTTA, HUOM !
 Ne korvauskelpoiset lohkot, jotka olleet viime vuonna 

ympäristötukikelpoisen hakijan hallinnassa ja säilyvät 
saman hakijan hallinnassa tiedot näkyvät VIPU-
palvelussa.

 Ne lohkot joiden hallinta vaihtuu tai joita 
yhdistetään/jaetaan tänä keväänä tiedot eivät päivity
VIPU-palveluun, eivätkä myöskään näy VIPU 
tarkisteessa.

 Tarkkaavaisuus tukihaussa 
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 Lohkokohtaiset toimenpiteet, UUTTA
• Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden kierrättäminen: 

 Korvaukseen oikeuttava pinta-ala kasvaa 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.
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 Sitoumuksen muutosmahdollisuudet
• Yhdestä tai useammasta lohkokohtaisen 

toimenpiteen kokonaisuudesta (esim. 
ympäristöhoitonurmet) voi luopua ilmoittamalla 
lomakkeella 479 (ei VIPU-palvelussa).

• Yksittäisen lohkon toimenpiteestä ei voi luopua 
ilman takaisinperintää (esim. suojavyöhyke).

• Mikäli lohkon hallinta vaihtuu  ei takaisinperintää.

• Lohkon uusi haltija voi halutessaan jatkaa 
toimenpidettä.
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 Lohkokohtaiset toimenpiteet
• Mikäli haluaa luopua esim. suojavyöhykkeen 

toteuttamisesta on luovuttava koko 
ympäristönhoitonurmet toimenpiteestä, samalla luopuu 
myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen 
ympäristönurmen toteuttamisesta.

• Mikäli aloittaa puutarhakasvien viljelyn tai lisää niiden 
viljelyalaa, voi valita puutarhakasvien toimenpiteen.

• Tila voi valita ympäristöhoitonurmet toimenpiteen jos 
lohkon hallinnan vaihtuessa tilalle siirtyy esim. 
suojavyöhykettä.

• Toimenpidettä on myös mahdollista vaihtaa siirryttäessä 
luomuun, sitoumuksen siirron yhteydessä tai Neuvo 2020 
avulla.



 Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä ja jää omaan hallintaan 
(rakennuspaikka, tie, tms.)  ko. alalta ympäristökorvauksen / luomun 
takaisinperintä koko sitoumuskaudelta.

 Ilmoita kasvipeitteisyyttä (min. 20 %) ja puutarhatoimenpiteitä 
(min.0,05 ha), lohkotoimenpiteiden voimassa pysymiseksi ja 
takaisinperinnän välttämiseksi.

 Saneerauskasvit: 
• Perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan puutarhakasvien 

viitevuodet 2018, 2019 ja 2020.

 Kasvinsuojeluruiskujen testausväli 3 vuotta v. 2021 alusta lähtien.
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Ympäristösopimukset 2021

Uudet 15.6.2021 mennessä haettavat sopimukset 1/2

• Kosteikkojen hoitosopimus, lomake 262

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus, lomake 253

• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajien lisäksi myös muut

• Esim. jos jäi viime vuonna jatkovuosi hakematta

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimus, lomake 214

• Alkuperäiskasvi oltava rekisteröity Ruokaviraston luettelossa

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen

30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, vaan tällaiselle 
sopimukselle haetaan jatkovuotta
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Ympäristösopimukset 2021

Alkuperäisrodut 1/2

• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2021 ja niille voi 
hakea jatkovuotta

• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-
palvelussa tai paperilomakkeella 101B. 

• Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita tukia, silloin alkuperäisrotujen 
jatkovuotta ja maksua haetaan paperilomakkeella 218M
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Ympäristösopimukset 2021

Alkuperäisrodut 2/2

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

• Jatkovuotta voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon täyttämiseen

• Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa sopimuskauden jälkeen, lomake 254
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Ympäristösopimukset 2021

Kosteikon hoito / Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoitosopimukset tai Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukset

• Vuosina 2015 ja /tai 2016 alkaneet sopimukset

• 30.4.2021 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman hoitosopimukselle tai Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukselle 
haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B

• Huom! Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa
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Ympäristösopimukset 2021

Sitoumuksen jatkovuotta hakiessa:

• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin

• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa yksilöityjä 
vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä

• 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
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Siirtotilanteet ja jatkovuosi

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

• Jos sopimus on päättynyt, eikä jatkovuotta haeta, tulee lohkot ilmoittaa pysyvästi 
viljelemättömäksi
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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, eikä lohko ole enää tuenhakijan omassa 
hallinnassa eikä sitä ilmoiteta päätukihakemuksella 

• Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta
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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
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Luomusitoumukset vuonna 2021 1/2
(tiedot perustuvat asetusten luonnoksiin)

 

• Uudet luomusitoumukset ovat haettavissa, lomake 215

• Vanhoihin sitoumuksiin voi hakea lisäalaa , lomake 215

• Vuonna 2015 ja 2016 tehtyihin sitoumuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa, Vipu / 
lomake 101B

• Tilatyyppiä voi vaihtaa, lomake 215

• Sitoumuksen voi siirtää, lomake 160
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Luomusitoumukset vuonna 2021 2/2

• Uutta sitoumusta hakevan suoritettava koulutus ja ilmoittauduttava valvontaan 
30.4. mennessä (ei enää koronapoikkeusta)

• Lisäalaa voi liittää voimassa olevaan sopimukseen enintään 5 ha, jos yli 5 ha 
annettava uusi sitoumus

• Edellisvuoden luomusitoumuslohkoja voi liittää omalle sitoumukselle ilmoittamalla 
lohkot omalla päätukihakemuksella
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Sitoumusten jatkaminen 1/2

Jatkamisen ehdot:

• Vuonna 2016 kasvitilan sitoumuksen antaneiden tilojen, jotka käyttäneet sadon 
omien tav.om. karjan rehuksi tulee ilmoittaa vähintään 30 % sitoumusalasta 
myyntikasveille

• Vipu-neuvojassa tarkiste

• Jos myyntikasvit eivät täyty, seurauksena välivuosi luomukorvauksesta

• Jos siirtyy tavanomaiseen tuotantoon -> 2 välivuotta

”Eräpäivälliset” vaatimukset lasketaan aina alkuperäisestä sitoumuksesta, vaikka sitoumus olisi korvattu 
uudella lisäalojen liittämisen vuoksi. 
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Sitoumusten jatkaminen 2/2

• Vuonna 2016 kotieläintilan sitoumuksen antaneiden tilojen tulee palauttaa kuitti 
sitoumuskauden aikana (viim. 30.4.2021) myydyistä kotieläimistä tai 
kotieläintuotteista

• Voi palauttaa Vipu-palvelussa, (ei tarkistetta)

• Jollei palauta, on seurauksena välivuosi luomukorvauksesta

• Jos siirtyy tavanomaiseen tuotantoon -> 2 välivuotta
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