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Esityksen sisältö
• Haussa olevat ohjelmakorvaukset
• Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia
• Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden asioita
• Ympäristösitoumuksen RTK-vaatimukset
• Ympäristösopimukset

• Luomu
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Esityksen nimi

17.5.2017

Asetusmuutokset Vna 235/2015 ja MMMa
327/2015
Hyväksytty 9.3./12.3.2017
• Ei mitään viime vuoteen verrattavaa muutosta näissä asetuksissa
– Vna:lla on tarkennettu perustason viittauksia
– MMMa:lla otettu pois jo muualla olevia ehtoja
• Samat muutokset ohjelmassa (Komissio hyväksynyt)
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Esityksen nimi

17.5.2017

Haussa olevat ohjelmakorvaukset
(uudet 5-v. sitoumukset/sopimukset)
Säädetään vuosittaisella hakuasetuksella, hyväksytty 9.3.2017
• Luomusitoumus
• Ympäristösopimukset:
– MoMa-sopimus
– Kosteikon hoito
– Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito
• Ei-tuotannolliset investoinnit
• Ei voi hakea
– Ympäristösitoumukset
– Ympäristösopimukset
• alkuperäisrotujen kasvattaminen
• KHJ-pellot
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17.5.2017

Ympäristösitoumus v. 2017 (=ympäristökorvaus)
• Ei uusia 5 v. sitoumuksia
– olemassa olevan sitoumuksen voi siirtää tai jakaa (lomake 160)
• Ei uutta alaa sitoumuksiin
– ei viime vuonna olleita 0,1 ha:n lisäyksiä, eikä uusjakoalaa
• Viime vuonna sitoumuksella ollut ala on sitoumusalaa, jos se on
sitoutuneella v. 2017  edellytys maksun saamiselle
– Muutoin ala putoaa pois sitoumukselta  ei saa maksua tänä
vuonna tai seuraavina vuosina
• Hae maksua voimassa olevalle sitoumukselle, niin sitoumus pysyy
voimassa!
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Esityksen nimi

17.5.2017

Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia
• Sitoumuksen ala voi muuttua
– Vuoden 2016 sitoumuslohkoja voi lisätä sitoumukseen
• Toiselta sitoutuneelta tilalta siirtyvät lohkot

– Ala voi vähentyä, jos ala poistuu hallinnasta
• Ei väliä, vaikka ala menee sitoutumattomalle (ei seuraamuksia)

– Jos vähenee alle minimialan hallinnanmuutoksella (5 ha/1 ha) 
sitoumus raukeaa, ei takaisinperintää

– Takaisinperintä vähentyneen alan osalta, jos maatalouskäytöstä
poistunut (vähentynyt) ala jää omaan hallintaan
• Oman ilmoituksen tai valvonnan seurauksena todettu!
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Esityksen nimi

17.5.2017

Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia
• Sitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet (lomake 479)
– Toimenpiteiden vaihtaminen
• Puutarhakasvien viljelyn lopettaminen tai aloittaminen vähintään 1
ha:n alalla
• Sitoumuksen siirto tai jako
• Luomun aloitus tai lopetus
• Neuvo 2020
• Kasvipeitteisyys: jos ilmoitat v. 2017 kasvipeitteisyyteen
kelpaamattomia kasveja yli 20 % ( =niitä, jotka vielä kelpasi v. 2015)
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17.5.2017

Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia
– Toimenpiteiden lisääminen
• Jos puutarhakasvien ala lisääntyy, voi ottaa puutarhakasvien
toimenpiteen
• Jos vanha erityistukisopimus päättyy, voit jatkaa sitoumuksella
toteuttamista (suojavyöhyke, lumo-sopimus  suojavyöhyke,
turvepelto  mv. ympäristönurmi), sitoumuksen ehdot tulee täyttyä
• Jos saat hallintaasi lohkoja, joilla toteutetaan koko sitoumusajan
kestäviä toimenpiteitä (esim. suojavyöhyke, monivuotiset
ympäristönurmet)
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Esityksen nimi

17.5.2017

Ympäristösitoumukseen voi tehdä muutoksia
– Toimenpiteistä luopuminen
• On luovuttava tp:stä “puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu”,
jos siirryt luomuun
• Voit luopua tp:stä, jos luovut koko lohkoista, joilla toteutetaan koko
sitoumusajan kestäviä tp:tä. Jos näitä lohkoja jää omaan hallintaan
niin et voi luopua.
• Voit luopua puutarhatp:stä, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee
alle 1 ha:n
• Voit luopua kasvipeitteisyydestä. jos ilmoitat v. 2017
kasvipeitteisyyteen kelpaamattomia kasveja yli 80 tai 60 % (= niitä,
jotka vielä kelpasi v. 2015)
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Esityksen nimi

17.5.2017

Lohkokohtaisista toimenpiteistä: Ota
huomioon kevään haussa /syysilmoituksessa!
• Muista ilmoittaa puutarhatoimenpiteisiin ja peltojen talviaikaiseen
kasvipeitteisyyteen vähintään minimiala -> muuten tp hylätään
– Kasvipeitteisyys ilmoitetaan vasta syksyllä, mutta kaikille
päätukihaun kasveille ei voi ilmoittaa kasvipeitteisyyttä.
• Kasvipeitteisyys minimiala tulee täyttyä kohdentamisalueella ja muulla
alueella

• Et voi ilmoittaa lisäalueita (voit ilmoittaa, jos alueen hallinta siirtyy!)
– Suojavyöhykkeet
– Monivuotiset ympäristönurmet
– Valumavesien hallinta
• Maksua rajoitetaan, jos menee tietyn %-rajan yli
– Luonnonhoitopellot, monimuotoisuuspellot, lantatoimenpiteet,
saneerauskasvit,
kerääjäkasvit17.5.2017
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Lohkokohtaisista toimenpiteistä: Ota
huomioon kevään haussa /
syysilmoituksessa!
• Viherryttämisen mahdollinen vaikutus
– Esim. nurmitilojen talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpide!

• Vuosirajoitetut maksamiset: monimuotoisuuspellot,
viherlannoitusnurmet ym.

• Tarkista tarkemmat toimenpiteiden ehdot hakuoppaasta ja
sitoumusehdoista!
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Ympäristösitoumuksen liitos viherryttämiseen
• Viherryttämistuen vaatimukset vaikuttavat ympäristösitoumuksen
toimenpiteisiin

– Vaikutus on vuosikohtainen, eli ei vaikuta koko sitoumusaikaan
– Taulukko vaikutuksesta hakuoppaassa ja nettisivuilla
– Ekologisella alalla (Uusimaa ja V-S) vaikuttaa enemmän kuin
muualla Suomessa

– http://www.mavi.fi/fi/tuet-japalvelut/viljelija/Documents/viherryttamistuen-vaatimustenvaikutus-ymparistokorvauksen-maksuun.pdf
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Ympäristösitoumuksen RTK- vaatimukset
• Viljelykiertosuunnitelma (5-vuotissuunnitelma)
– Palautus kuntaan 1. sitoumusvuoden aikana (2.5.2016)

• Koulutuspäivävaatimus
– 2015 sitoutunut -> verkkotentti tai koulutuspäivä viim. 30.4.2017
• Peltomaan laatutesti
– 2015 sitoutunut -> kerran sitoumuskaudella ja viim. 30.4.2018
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Peltomaan laatutesti
• Tehtävä 30.4.2018 mennessä
• Syksyllä tietojen palauttaminen mahdollistuu syysilmoitusten
yhteydessä Vipu-palvelussa
• Suositeltavaa käyttää Mavin lomaketta, johon voi yhdelle lomakkeelle
koota lohkojen tietoja, myös ProAgrian vastaava käy
• Ilmoitetaan sen tukivuoden lohkot, jotka on ilmoitettu
tukihakemuksella palautusvuonna.
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Ympäristösopimuksista
• MoMa
• Kosteikot
• Alkuperäisrotujen kasvattaminen
– Alkuperäisrotujen kasvattaminen sopimuksiin voi hakea vain
lisäyseläimiä, uusia sopimuksia ei voi hakea, eikä olemassa
olevia sopimuksia voi jakaa
– Vuonna 2015 alkaneeseen sopimukseen voit hakea eläinmäärän
lisäystä enää tänä vuonna (2017). Vuonna 2016 alkaneeseen
sopimukseen voit hakea eläinmäärän lisäystä tänä ja ensi vuonna
(2017 ja 2018).
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Luomusitoumukset
•
•
•
•

Uudet luomusitoumukset ja lisäalat haettavissa (hakuasetus
maaliskuussa 2017 -> tieto Mavin nettisivuille)
Kajaanissa Seppälän koululla 4.5. pidetään Luomu-info klo 11-14!
Sitoumusten ja lisäalojen haku paperilomakkeella 215 15.6.2017
mennessä
Uuden tilan hakeuduttava luomuvalvontajärjestelmään viimeistään
2.5.2017 (sama koskee uutta eläinlajia)
 Luomuvalvontajärjestelmään ilmoittautuminen ja luomusitoumuksen hakeminen –
Ovat kaksi eri asiaa ja niille on määräpäivät, vaikkakin molemmat hakemukset
toimitetaan ELY-keskukseen. Sitoumusta voi toki myös hakea huhtikuun loppuun
mennessä.

•
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Sitoumusehdoissa ei sisältömuutoksia

Luomuasiat

17.5.2017

Luomusitoumukset
•
•

Vielä kolmantena vuonna voi liittää luomusitoumusten ulkopuolelta
tulevaa alaa enintään 5 ha vanhaan sitoumukseen.
Myöhemmin uusi sitoumus, jos vähintään 5 ha.
 Näiden alojen liittämistä sitoumukselle on haettava erikseen lomakkeella 215

•

Toiselta luomusitoumukselta tulevia lohkoja voi liittää rajoituksetta joka
vuosi, eikä niitä lasketa edellisen kohdan pinta-aloihin. (haku mahdollista
riippumatta ns. hakuasetuksesta)
 Nämä alat liitetään sitoumukselle automaattisesti lähetettäessä sähköinen
päätukihakemus (ilmoitettava erikseen vapaamuotoisesti ELY-keskukseen,
jollei halua lohkoja sitoumukselleen)
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Luomusitoumukset
•

Sitoumusten siirrot, mm. SPV:t – koulutusvaatimuksen on aina täytyttävä ennen
hallinnansiirtoa. Siirtoa haettava ELY:stä 15 työpäivän kuluessa hallintaoikeuden
siirtymisestä lomakkeella 160.

•

Sitoumuksen vähimmäisala: joka vuosi siirtymävaiheessa tai luomutuotannossa
vähintään 5 ha pelto- tai puutarhakasveja TAI 1 ha puutarhakasveja.

•

Jos sitoumusala vähenee alle 5 ha / 1 ha:n, ja väheneminen johtuu lohkojen
siirtymisestä pois tilan hallinnasta, ei aiheudu takaisinperintää. Jos lohkot jäävät
tilan hallintaan, on maksetut korvaukset palautettava.
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Luomusitoumukset
Kolmas sitoumusvuosi alkaa:
– Kotieläintuotteiden myyntivaatimus
• Luomukotieläinsitoumuksen antaneen tilan on myytävä kotieläintuotteita viimeistään
viimeisenä sitoumusvuonna tai sitoumus päättyy (lasketaan 5. vuosi ensimmäisen
kotieläinsitoumuksen antamisesta)
• Kotieläintuotteita tai eläviä eläimiä (jatkojalostus voi olla tavanomaista)
• Kuitti myynnistä ELY-keskukseen

– Myyntikasvivaatimus tiloilla, joilla pääosa sadosta käytetään
tavanomaisten eläinten rehuksi.
• 6. sitoumusvuonna on joko viljeltävä myyntikasveja tai siirrettävä eläimet
luonnonmukaiseen tuotantoon (kotieläinsitoumusta ei tarvitse antaa). Lasketaan
ensimmäisen sitoumuksen alkamisvuodesta.
• Ei voi korvata yhteistyösopimuksella rehuntuotannosta.
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