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• Oppaan sisältö perustuu Suomen Cap-suunnitelmaan, Valtioneuvoston asetuksiin, sekä 

Ruokaviraston viimeisimpiin koulutusmateriaaleihin 

• Ilmoitetut tukitasot ovat arvioita, ne tarkentuvat tukihakujen jälkeen lopullisten pinta-ala ja 

eläintietojen perusteella 
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Alustavat eläintuet 2023............................................................................................................................................ 2 

 

Yleistä asiaa tukihausta ja valvonnasta 

 
Tukien hakeminen: 

- Viljelijätukien osalta on hakuaikana käytössä vain sähköinen hakutapa 

o Myöhästyneen hakemuksen voi jättää vain paperilla (voi myöhästyä enintään  

7 kalenteripäivää ja tukea leikataan 1 prosentti/myöhästymispäivä). 

- Uusi, tarkempaan ja ajantasaisempaan raportointiin tähtäävä tukijärjestelmämalli 

edellyttää sähköistä asiointia ja sähköistä kaksisuuntaista tiedonvaihtojärjestelmää 

viljelijän ja hallinnon välillä  

o Viljelijöiden on otettava käyttöön älypuhelimissa ja tableteissa toimiva ”Vipu-

mobiili”-sovellus (ilmainen sovellus löytyy Googlen ja Applen sovelluskaupoista) 

o Vipu-mobiilin avulla viljelijä voi seurata tukiehtojen toteutumista kasvulohkoillaan  

ja suunnitella lohkoilla tehtäviä toimenpiteitä 

o Sovellukseen kirjaudutaan kuten Vipu-palveluun 

 

Valvonta: 

- Kansallinen seuraamusjärjestelmä ja mahdollisuus antaa viljelijälle sanktiota lievempiä 

huomautuksia ja korjauskehotuksia, huomioivat entistä paremmin inhimilliset erehdykset, 

ja mahdolliset seuraamukset noudattavat myös suhteellisuusperiaatetta.  

 
Valvonta/Vipu-mobiilin rooli: 

1. Jos tuenhakija saa kasvukaudenaikaisen satelliittiseurannan seurauksena selvityspyynnön 

Vipu-mobiiliin, esimerkiksi: 

 

a. satelliittikuvasta, josta ei voi varmasti nähdä mitä kasvia lohkolla on? 

b. onko lohkon kasvustoa korjattu, esim. suojavyöhykelohkolla? 

c. aiemmassa valvonnassa havaitun virheen korjaamisesta, onko sitä tehty? 

 

2. Hakija voi selvityspyynnön saatuaan: 

 

a. käydä tekemässä pellolla riittävät viljelytoimet (ja odottaa, että asia olisi 

seuraavassa satelliittikuvassa ok) TAI 

b. perua lohkolta tuen/tuet, joiden ehdot eivät täyty TAI 

c. lähettää Vipu-mobiilin ohjeistamana valokuvia hallinnolle todistaakseen, että 

lohkolla on kaikki kunnossa TAI 
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d. olla reagoimatta selvityspyyntöön, jolloin kyseisestä lohkosta ei makseta tukea  

 

3. ELY-keskus käy yhteistyössä kuntien kanssa läpi viljelijän lähettämän palautteen, esim. 

valokuvat/sanallisen selvityksen ja ratkaisee asian tai pyytää vielä lisäselvityksiä. 

 
Aktiiviviljelijän määritelmä 
 

1. Jos viljelijän saamat EU:n suorat tuet vuonna 2022 jäävät alle 5000 euron 
 

- Tällöin tuenhakijaa pidetään kaikissa tapauksissa aktiiviviljelijänä  

- Tähän ryhmään kuuluu noin 47 % viljelijöistä. 

 

2. Jos viljelijän saamat EU:n suorat tuet vuonna 2022 ylittävät 5000 euroa  
 

- Tällöin tuenhakijalla tulee olla verottajan myöntämä yritys- tai yhteisötunnus (Y-tunnus), 

jolloin hänen tietonsa ovat saatavissa yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ)  

o www.ytj.fi 

- Hakijan päätoimialan on liityttävä maatalouden harjoittamiseen ja hakijan on oltava  

arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana 

 

- Jos tuenhakija ei täytä kumpaakaan em. ehtoa, hän voi toimittaa kunnan maaseutuviran-

omaiselle selvityksen maataloustoiminnastaan tai muita todisteita, joilla hän osoittaa 

harjoittavansa vähintään vähimmäistason maataloustoimintaa  

o Esim. maataloustulot tai - menot, tuotantopanosten ostotositteet,  
maataloustuotteiden myyntitositteet 

o Maataloustoiminta voi olla sivutoimista tai osa-aikaista 
 

- Y-tunnus kysytään hakijalta haettaessa eläin- ja pinta-alatukia.  

Muuta huomioitavaa/muutoksia aiempaan 

 
Korvauskelpoisuuden vaihto 
 

- Maanomistaja voi siirtää korvauskelpoisuuden omistamalleen lohkolle TAI toisen omistajan 
lohkolle saman ELY-keskuksen alueella (toisen osapuolen ei tarvitse olla viljelijä) 

- Lohkojen ei tarvitse olla samalla tukihakemuksella 
- Maanomistaja tekee siirtohakemuksen 
- Vaihdettavaa alaa oltava vähintään 20 aaria (voi koostua monesta lohkosta ja lohkot 

voidaan jakaa pinta-alojen täsmäyttämiseksi) 
- Lohkoilla oltava sama maankäyttölaji 
- Ei voi vaihtaa lohkolle, jota koskee nurmivaatimus (ei ole ollut peltoa 31.12.2022) 
- Luovuttava lohko ei ole saanut olla tilapäisesti viljelemätön tai viljelemätön 2022 

http://www.ytj.fi/
http://www.ytj.fi/
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Korvauskelpoisuus 
 

- Tilusjärjestelystä tulevaa alaa hyväksytään korvauskelpoiseksi 5 ha/tila 
- Putkitettavien ojien alat voidaan hyväksyä korvauskelpoiseksi, mikäli oja on ollut 

pientareineen enintään 3 metriä leveä (viljelyesteen poisto) 
o Lohkon lisätietoihin maininta, että ”rajakorjaus liittyy ojan poistamiseen 

putkittamalla”  
 

- Korvauskelpoisuus poistuu jos: 
o ala poistetaan maatalouskäytöstä (viljelijä tai valvonta) 
o alalla ei todeta maataloustoimintaa kolmena peräkkäisenä vuonna (havaitaan 

satelliittiseurannassa) 
- Jos korvauskelpoisuus on poistunut lohkolta 2023 tai myöhemmin, se voidaan palauttaa 

o tarvittaessa toimitettava lohkon viljelykunnosta paikkaan sidottu valokuva 
 

Syksyllä 2022 raivatut alat/uudet raiviot 2023 
 

- Vuoden 2022 puolella viljelykelpoiseksi raivatut alat eivät ole korvauskelpoisia, mutta 

saavat Ekojärjestelmän tukia, eikä niille tule jatkossa nurmivelvoitetta 

o Tarvittaessa osoitettava esim. paikkaan sidotulla valokuvalla lohkon viljelykunto 

31.12.2022 

o Viljelijä voi itse tehdä lohkomuutosten avauduttua näistä raivioaloista, joko uuden 

lohkon tai liittää alan korvauskelpoiseen lohkoon päistehaitta-rajakorjauksena  

(enintään 0,5 ha/5 % korvauskelpoisen lohkon alasta) 

▪ hyväksytään vain ao. kuvan mukaiset sallitut lisäykset 

o Jos tekee uuden lohkon, niin lohkomuutoksen yhteydessä on laitettava lisätietoihin, 

että ”lohko ollut viljelykelpoinen jo vuonna 2022” 

 

- Vuoden 2023 puolella viljelykelpoiseksi raivattavat alat eivät ole korvauskelpoisia, eivät saa 

Ekojärjestelmän tukia ja niille tulee nurmivelvoite - maalajista riippumatta. 
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Syysilmoitus 
 

- Muuttuu pakolliseksi kaikille 

- Sillä ilmoitetaan pinta-alat:  

o Ympäristökorvauksen lisätoimenpiteisiin, Ekojärjestelmän toimenpiteisiin ja 

Ehdollisuuden vaatimuksiin, esim. kasvipeitteisyyteen 

- Ilmoitettavat alat piirretään kartalle, samalla tavoin kuin kasvulohkot peltotukihaussa. 

 
Tilapäisesti viljelemätön -kasvikoodi poistuu 
 

- Kasvulohkolle ilmoitetun kasvin alaan kuuluvaksi voidaan jatkossa lukea 

o kyseiseltä lohkolta korjatun sadon säilörehupaalit ja rehuauma, lantapatteri 

▪ näitä ei saa varastoida yhtä vuotta pidempään lohkolla 

o sääolojen vuoksi orastumaton kasvusto 

o lohkon piiri- tai sarkaojien kaivuumaat (1 vuosi) 

 

- Lohkon alasta tulee poistaa pysyvästi muussa kuin maatalouskäytössä olevat alat 

o pitkään hoitamatta olleet (poistuvat myös 3 vuoden jälkeen satelliittivalvonnan kautta) 

o varastoalueet, ellei ala ole mukana vuotuisessa viljelykierrossa 

o viljelyyn liittymätön varastointi, mm. puutavarapinot, rakennustarvikkeet 

o jaloittelutarhat, pysyvät tiet, piha-alueet 

 

- Hallinnon poistaman alan voi palauttaa, kun toimittaa kuntaan paikkaan sidotun valokuvan tai muita 

todisteita siitä, että ala on maatalousmaata  

o esim. valvonnassa hylätty osa lohkosta pajuttumisen vuoksi ja kohdat palautetaan 

maatalousmaan ehdot täyttäviksi 

 

Tukihakemuksen ja syysilmoituksen muutosmahdollisuudet 
 

- Hakuajan jälkeen Vipu-palvelussa avautuu viljelijälle mahdollisuus muuttaa hakemustaan, 

jolloin voi esim.  

o muuttaa kasvulohkolle ilmoitettua kasvia 

o muuttaa kasvulohkon rajoja 

o lisätä tai poistaa ympäristökorvauksen lohkokohtaisia valinnaisia toimenpiteitä 

 

- Muutosaikana (16.6.-2.10.) hakija ei voi  

o tehdä peruslohkomuutoksia (perustaa uutta peruslohkoa, jakaa tai yhdistää 

lohkoja) eikä korjata peruslohkorajoja 

o lisätä hakemukselle uusia peruslohkoja 

o ilmoittaa lohkoja yhteiskäyttöön tai muuttaa/poistaa yhteiskäyttölohkojen 

geometrioita 

o muuttaa tietoja, jos lohko tai koko tila on valikoitunut valvottavaksi 

 

- Syysilmoitukselle tulee vastaava muutosaika, joka jatkuu pitkälle kevääseen. 
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Vuokrasopimukset 
 
- Kuntien pitää tarkistaa jatkossa osa hakijoiden vuokrasopimuksista (Ruokaviraston otannan 

perusteella) 

o Tukihakemuksella ilmoitetut pellot oltava tuenhakijan hallinnassa  

→ esim. spv-tapauksissa vanhat sopimukset uusittava jatkajan nimiin 

o Maatalousyhtymän vuokrasopimus voi olla pelkästään yhden osakkaan nimissä 

o Vanhojen sopimusten osalta tarkistettava myös, ettei osaa vuokrasta ole kohdennettu 

tukioikeuksille (koska tukioikeudet lakkautettiin 31.12.2022).  

 

Päisteet/pientareet 
 
- Viljelyteknisillä päisteillä ei ole enää 3 metrin maksimileveysrajoitetta  

o Päisteen on oltava kuitenkin tarkoituksenmukainen 

- Aiempi 1 metrin piennarvaatimus on poistunut, mutta vesistön varsilla on oltava keskimäärin 

vähintään 3-metrinen suojakaista 

 

KORVAUKSET/TUET 

Ympäristökorvaus 
 

Ympäristökorvaussitoumuksen 2023-2027 muutoksia edelliseen Cap-kauteen verrattuna: 

 

* Kaikki korvauskelpoiset lohkot ovat automaattisesti sitoumuslohkoja 

* Perustason korvaustaso on 9 euroa aiempaa alempi, mutta osalle lohkokohtaisista 

toimenpiteistä voi ilmoittaa entistä suuremman %-osuuden toimenpidealaksi 

* Osa aiemmista lisätoimenpiteistä on siirtynyt Ekojärjestelmän puolelle, jossa tukikelpoisia ovat 

myös korvauskelvottomat lohkot 

* Lohkokohtaiset toimenpiteet valitaan yksittäiselle lohkolle, ei enää koko sitoumukselle 

* Perustasossa on 7 valinnaista toimenpidettä, joista valittava 2 kpl joka sitoumusvuodeksi 

* Ympäristökorvauksella ei ole enää hehtaarikohtaista euromääräistä ylärajaa 

* Sitoumukselta voi poistaa ilman seuraamuksia alan, joka ei ole enää maatalousmaata – vaikka se 

jäisikin viljelijän omaan hallintaan 

* Lannoitusrajat tulevat nyt pelkästään ehdollisuuden vaatimusten kautta (Nitraattidirektiivi ja 

Fosforiasetus) 

* Maanäytteet on oltava voimassa kaikilta niiltä lohkoilta, joita saisi ehtojen mukaan lannoittaa. 
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Ympäristökorvauksen tilakohtainen toimenpide (01)  
 

On perustaso, jota kaikkien on noudatettava  

 

Tukitasot:  

 

45 €/ha (muut kasvit, sitoumuksen minimiala 5 ha) 

113 €/ha (puutarhakasvit ja kumina, sitoumuksen minimiala 1 ha)  

 

- Tilakohtainen toimenpide on vapaaehtoiseen 5-vuotiseen ympäristösitoumukseen sitoutuvalle 

viljelijälle pakollinen ja siihen sitoutuminen on edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden 

vuosittaiselle valinnalle ja toteuttamiselle 

- Toimenpide koostuu yleisistä kaikkia sitoutuneita koskevista vaatimuksista sekä 7 valinnaisesta 

vaatimuksesta, joista viljelijän on pääsääntöisesti valittava vuosittain 2 toteutettavaksi  

o Huom! Osa valinnaisista toimenpiteistä on monivuotisia, joten sellaisen valitessaan ei 

kahden toimenpiteen valintaa tule välttämättä joka vuodelle (esim. ”monivuotiset 

monimuotoisuuskaistat”). 

 

Yleiset vaatimukset: 

- Viljelyssä olevista korvauskelpoisista peruslohkoista on otettava säännöllisesti viiden vuoden 

välein maanäytteet erillisten sääntöjen mukaan ja teetettävä näytteistä viljavuustutkimukset 

maalajin, multavuuden, happamuuden, johtokyvyn ja ravinnepitoisuuksien arvioimiseksi  

- Lohkokohtaisiin muistiinpanoihin on merkittävä peltolohkon perustiedot ja tiedot vuosittaisista 

viljelytoimenpiteistä sekä ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimien edellyttämät ja 

niiden valintaan, yhteensovittamiseen ja kehittämiseen tarvittavat tiedot 

- Toisena tai kolmantena sitoumusvuonna on laadittava tilakohtainen ympäristö-/ 

ilmastosuunnitelma (2023 sitoutuvan tehtävä se 1.5.2024-30.4.2026 välisenä aikana) 

o Suunnitelmassa kartoitetaan tilan ympäristöhaasteita ja kehittämismahdollisuuksia, 

jotka liittyvät maatalouden vesiensuojeluun, maaperän kasvukunnon parantamiseen, 

ilmastonmuutoksen hillintään, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ilmansuojeluun, 

energiaan ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen 

o Ruokaviraston on tarkoitus tehdä viljelijöiden käyttöön mallipohja suunnitelmasta. 

 

Valittavissa olevat toimenpiteet (1-7), näistä on pääsääntöisesti valittava 
vuosittain 2 toteutettavaksi:  

1. Ilmasto-ympäristökoulutus. Viljelijällä on sitoumuskauden aikana valittavissa 5 eri 

koulutusosiota maatilan ympäristö-, ilmasto- ja monimuotoisuushaasteista. Viljelijä voi valita 

tämän vaihtoehdon joka vuosi, kunhan kyseessä on aina eri koulutusosio  
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1) hiilensidonta peltomaahan ja maaperän kasvukunto 
2) kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

maatilalla 
3) maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen 
4) maatilan vesiensuojelu 
5) integroidun torjunnan menetelmät. 

 
2. Monivuotiset monimuotoisuuskaistat. Perustetaan keskimäärin kolme metriä leveä 

monivuotinen nurmikasvusto, kokonaan yksivuotisella tuotantokasvilla olevien kahden 
peruslohkon kaikille reunoille. Lohkojen on oltava pinta-alaltaan vähintään 0,5 hehtaaria. 
Kasvusto on säilytettävä ja ehtoja noudatettava 31.8. asti.  
 
Säilytettävä samalla lohkolla niin kauan, kuin kyseisellä lohkolla viljellään yksivuotista kasvia 
→jos lohkon kasvi vaihtuu seuraavana vuonna monivuotiseksi, niin toimenpidettä on 
toteutettava toisella ehdot täyttävällä lohkolla  
→ellei tilalla ole enää kahta toimenpiteeseen kelpaavaa lohkoa, niin voi valita jonkin toisen 
valinnaisen toimenpiteen 
 
Kaistaa ei voi toteuttaa lohkolla;  
 

a. jolta vaaditaan jo muutoinkin GAEC 4 -mukainen suojakaista (= Vesistöjen varrella 
sijaitsevilla lohkoilla vaadittava muokkaamaton ja lannoittamaton kasvipeitteinen 
vähintään 3 metrin levyinen suojakaista, jolla saa käyttää kasvinsuojeluaineita vain 
ELY-keskuksen ennakkoluvalla) TAI  

b. jolle on ilmoitettu Ekojärjestelmän monimuotoisuuskasveja.  
 
 

3. Maaperän seurantatieto. Viljelijä toteuttaa kahdella vähintään 0,5 hehtaarin peruslohkollaan 

30.11. mennessä, joko;  

 

a. laajan maa-analyysin, joka sisältää hiilen määrän ja orgaanisen aineksen määrän 

analyysit sekä jonkin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaavan tutkimuksen 

(mikrobiologinen aktiivisuus, kationinvaihtokapasiteetti, vedenpidätyskyky, 

varastoravinteet, varantoravinteet tai hivenaineet) TAI  

b. teettää kahdella peruslohkollaan analyysin peltomaan laatutekijöistä maaperän 

skannauslaitteistolla  

- Näytteitä voi ottaa kerralla enemmän kuin kaksi (esimerkiksi 10 näytettä riittää 

viideksi vuodeksi). 

 

4. Orgaaniset ravinteet (toimenpiteen voi valita, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy) 
a. viljelijällä on käytössä lannan separaattori tai lietteen laskeutus -menetelmä  
b. maataloustoiminnassa syntynyttä lantaa käsitellään biokaasulaitoksessa  
c. lantaa luovutetaan tiloille, jotka itse tuottavat lantaa vain vähän tai ei ollenkaan  
d. nurmikasvustoa toimitetaan biokaasulaitokseen 

▪ em. toimenpiteissä käsiteltävän materiaalin vähimmäismäärä 25 kuutiota.  
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5. Pölyttäjien ravintokasvit. Kasvukaudella oltavan viljelyssä sadontuotantotarkoituksessa 

vähintään kahdella 0,5 hehtaarin peruslohkolla pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- tai 

monivuotisia kasveja.  

 

6. Täsmäviljely -menetelmät. Viljelijällä tai hänen käyttämällään urakoitsijalla, on oltava 

käytössä joku seuraavista vaihtoehdoista; 

  

a. tuotantopanosten paikkakohtaisen levityksen mahdollistava automatiikka, joka 

perustuu paikkakohtaiseen kuvantamiseen  

- voidaan toteuttaa satelliitilla, ilmakuvalla, reaaliaikaisella sensorilla, kameralla 

tai pellon vyöhykekartoituksella 

b. kasvinsuojeluruiskun tai lannoitteenlevittimen lohkoautomatiikka, jonka avulla voidaan 

estää kasvinsuojeluaineen tai lannoitteen päällekkäinen ruiskutus tai levitys kasvustoon   

c. optinen hara rikkakasvien mekaanisessa torjunnassa   

d. leikkuupuimurin tai ajosilppurin paikkatietoon perustuva satotasomittaus   

e. viljelijän omassa käytössä oleva automaattiohjauksella varustettu traktori, työkone tai 

itsekulkeva kasvinsuojeluruisku.  

 

7. Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset. Viljelijä voi valita 

toimenpiteen, jos hänellä on todistettavasti käytössään vuorovaikutteinen tietokoneella tai 

mobiililaitteella toimiva sovellus rikkakasvien, kasvitautien ja/tai kasvintuhoojien 

tunnistamiseksi ja kasvukaudenaikaisen kasvitauti- ja tuhoojatilanteen seuraamiseksi.  

 

• Viljelijä voi vaihtaa edellä mainituista 7 toimenpiteestä vuosittain vapaasti kaikkia muita, 

paitsi ”monivuotista monimuotoisuuskaistaa”. Senkin voi vaihtaa toiseen siinä 

tapauksessa, että tilalla ei ole enää kahta sellaista lohkoa, joilla tuota toimenpidettä voisi 

toteuttaa (yksivuotinen kasvi/vähintään 0,5 hehtaarin lohko)! 
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Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet (02-09) 
 
Maanparannus ja saneerauskasvit (02)  
 

* 190 €/ha (vuosittainen) 

 

- Maksuala on rajattu enintään 20 prosenttiin korvauskelpoisesta alasta 

- Voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla  

- Saneerauskasvia ei voi viljellä satokasvin aluskasvina 

- Kasvustoa saa lannoittaa ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä 

- Toimenpiteessä kasvatetaan maan rakennetta, kasvukuntoa ja/tai kasvinterveyttä parantavia 

syväjuurisia maanparannuskasveja ja/tai saneerauskasveja (ei nurmikasveja), yksivuotisten 

tuotantokasvien viljelyssä edellisenä vuonna olleilla lohkoilla. 

  

- Toimenpidettä ei voi toteuttaa alalla, jolla toteutetaan samana kasvukautena;  

o Ympäristökorvauksen toimenpiteitä: kerääjäkasvit, suojavyöhykkeet, turvepeltojen 

nurmet, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, lintupellot, luonnonmukaisen 

tuotannon avomaavihannesten viljely TAI  

o Ekojärjestelmän toimenpiteitä: viherlannoitusnurmet, luonnonhoitonurmet tai 

monimuotoisuuskasvit. 
 

Kerääjäkasvit (03)  
 

* 97 €/ha (vuosittainen) 
 

- Maksuala on rajattu enintään 30 prosenttiin korvauskelpoisesta alasta 

- Toimenpiteessä viljellään kasvukauden aikana kerääjäkasveja yksivuotisen tuotantokasvin 

aluskasvina tai yksivuotisen tuotantokasvin korjuun jälkeen kylvettävänä kasvustona 

- Kylvetään ennen tai jälkeen viljelykasvin korjuun, viimeistään 15.8. 

- Voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla  
- Kerääjäkasvi voi olla Italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi tai 

seos, joka voi sisältää vähäisessä määrin myös muita kukkivia yksivuotisia kasveja  
- Kerääjäkasvia ei voi kylvää nurmikasvustolle, eikä se voi olla yksistään typensitojakasvia 

- Kerääjäkasvilla voi perustaa monivuotisen nurmen (tämä oli aiemmin kiellettyä) 

- Viljaa voi kylvää kerääjäkasviksi vain, jos lohkolla on samana vuonna viljelty varhaisperunaa 

tai varhaisvihanneksia 

 

- Kasvuston saa päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. ja muokata 1.10. alkaen 

o Aikaisempi päättäminen on mahdollista, jos kylvetään syyskylvöinen kasvi 

o Kerääjäkasvin kasvuajan oltava kuitenkin vähintään 6 viikkoa. 
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- Jos viljelijä valitsee kerääjäkasvi -toimenpiteen jollekin lohkolle, niin hänen on 
noudatettava ehdollisuuden viljelykiertovaatimusta jo vuonna 2023 (muutoin 2024) 
 

o Ehdollisuuden viljelykiertovaatimus: 
▪ Kasvin on vaihduttava 33 prosentilla siitä viljelijällä vuonna 2023 hallinnassa 

olevasta alasta, jolla on viljelty vuonna 2022 yksivuotisia kasveja  
▪ tähän lasketaan mukaan myös ne hallintaan tulleet lohkot, jotka olivat 

vuonna 2022 toisen tilan hallinnassa 
▪ Vipuneuvoja kertoo, toteutuuko viljelykiertovaatimus 

 
 

Kiertotalouden edistäminen (04)  
 

* 37 €/ha (vuosittainen) 
 

- Maksuala on rajattu enintään 80 prosenttiin korvauskelpoisesta alasta 

- Jos valitsee toimenpiteen, on jätettävä syysilmoitus 

- Voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla  

- Sijoittavilla tai multaavilla laitteilla levitettävien aineiden levitysmäärän oltava vähintään 15 

kuutiota/ha (ennen 20 kuutiota) 

- Orgaanisen materiaalin, jonka kuivapitoisuus on vähintään 20 prosenttia, levitysmäärän 

oltava vähintään 10 kuutiota/ha (ennen 15 kuutiota) 

- Korkean ravinnepitoisuuden sisältävien aineiden (esim. turkiseläinten lanta), joiden 

fosforipitoisuus on vähintään 3 kilogrammaa kuutiometriä kohden, levitysmäärän on oltava 

vähintään 5 kuutiometriä hehtaarille. 

 

 

Suojavyöhykkeet (05)  

* 350 €/ha (koko sitoumuskauden, lohkoja ei voi vaihtaa) 

 

- Viljelijä voi ilmoittaa suojavyöhyketoimenpiteeseen lohkoja sitoumuskauden ensimmäisenä 

ja/tai toisena vuonna ja toimenpidettä on toteutettava lohkoilla sitoumuskauden loppuun 

- Suojavyöhykkeet -toimenpiteessä perustetaan ja/tai hoidetaan monivuotista nurmikasvustoa 

vesistöjen varsilla, pohjavesialueilla, kosteikkojen reuna-alueilla tai Natura 2000 -lohkoilla 

(pelkästään valtaojiin rajautuvat lohkot jäävät pois, elleivät täytä em. vaatimuksia) 

- Korvaukseen oikeuttavat alat tullaan näyttämään Vipu-karttatasona 

- Enintään 50 metrin etäisyydellä vesistöstä oleva osa peruslohkosta voi saada suojavyöhykkeen 

korvauksen 

- Lannoitus sallittu vain perustamisvaiheessa ja kasvinsuojeluaineiden käyttö ainoastaan 

vaikeiden rikkakasvien torjunnassa 
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- Eroosioherkällä kohteella (vesistön varrella) oleva suojavyöhyke sijaitsee useimmiten lohkolla, 

jolta jo sijaintinsa perusteella vaaditaan ehdollisuuden mukainen 3 metrin GAEC 4 suojakaista. 

Suojavyöhyke ulottuu kuitenkin suojakaistaa laajemmalle alueelle ja siltä vaaditaan 

suojakaistasta poiketen kasvuston korjuu maan ravinnetilan köyhdyttämiseksi 

o Kasvusto on korjattava viimeistään 31.8. 

- Kasvusto on uusittava tietyissä tapauksissa ja tällöin muokkaus on sallittua 

- Jos toimenpidealaa ei ilmoita joka sitoumusvuodelle, niin jo maksetut korvaukset peritään 

toimenpiteen osalta takaisin!  

o Hallinnansiirto ja maatalouskäytöstä poisto katkaisevat vuotuisen 

ilmoittamisvelvoitteen ilman seuraamuksia. 

 

Turvepeltojen nurmet (06)  
 
*100 €/ha (koko sitoumuskauden, lohkoja ei voi vaihtaa) 

 

- Viljelijän on perustettava ja ylläpidettävä turvemaata olevalla peruslohkolla monivuotisen 
nurmikasvuston peittämää tuotantonurmea 

- Turvepelloksi katsotaan lohko, jonka pinta-alasta vähintään 80 prosenttia on turvemaata 
 

o Turvemaan määritelmä: muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on 
vähintään 40 % 
 

- Kasvusto on perustettava 1. tai 2. sitoumusvuonna tai se voi olla perustettu jo aiemmin 
- Kasvusto on säilytettävä lohkolla perustamisvuodesta sitoumuskauden loppuun asti 
- Nurmen saa uusia sitoumuskauden aikana vain suorakylvämällä ilman muokkausta 
- Kasvustoa saa lannoittaa 
- Lohkolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita 
- Turvepeltojen nurmella voidaan tehdä maan rakennetta ja vesitaloutta parantava 

lyhytaikainen toimenpide, mutta nurmi on kylvettävä sen jälkeen heti uudestaan 
 

- Jos toimenpidealaa ei ilmoita joka sitoumusvuodelle, niin jo maksetut korvaukset peritään 

toimenpiteen osalta takaisin! Hallinnansiirto ja maatalouskäytöstä poisto katkaisevat 

ilmoittamisvelvoitteen ilman seuraamuksia. 

 

Valumavesien hallinta (07)  
 
* Koko sitoumuskauden, lohkoja ei voi vaihtaa 

- Säätösalaojitus 77 €/ha  

- Altakastelu ja kuivatusvesien kierrätys 214 €/ha 

 

- Viljelijä voi valita toimenpiteen, jos lohkolla on säätösalaojitus, altakastelu tai kuivatusvesien 
kierrätysjärjestelmä 
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o Säätösalaojituksen erikseen määriteltävät hoitotoimenpiteet liittyvät pohjaveden 
pinnan säädön toteuttamiseen säätökaivojen tai muiden padotuslaitteiden avulla 
 

o Altakastelussa peltoalueen vesitaloutta on säädeltävä kokonaisvaltaisesti 
salaojaojastojen kautta tapahtuvan kastelun ja säädetyn kuivatuksen avulla 
 

o Kuivatusvesien kierrätyksessä peltoalueelta kertyvät valumavedet on varastoitava 
kevätvalunnan ja rankkasateiden aikana erilliseen riittävän suureen altaaseen, josta ne 
kuivana kautena johdetaan kasteluvetenä takaisin pellolle 
 

▪ Kaikissa em. toimenpiteissä viljelijän on pidettävä kirjaa tehdyistä säätö-, hoito-
ja huoltotoimenpiteistä 
 

- Lohkon on sijaittava happamalla sulfaattimaalla tai sen on oltava maalajiltaan turvetta 
- Turvemaat on todettava viljavuustutkimuksen perusteella 
- Happamat sulfaattimaat on todettava laboratorion tekemän maa-analyysin perusteella 

o Korvauksen hakijan on toimitettava viljavuustutkimus tai analyysitulos kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9. sen kasvukauden aikana, jolloin 
hakija ensimmäisen kerran hakee ympäristökorvausta valumavesien hallinnasta  

o Jos Geologian tutkimuskeskus on ottanut lohkolta näytteen ja todennut sen perusteella 
lohkon happamaksi sulfaattimaaksi, erillistä näytteen analysointia ei tarvita  
 

- Viljelijä voi valita toimenpiteen myös lohkolle, jolla on toteutettu kaudella 2015-2022 
valumavesien hallinta -toimenpidettä 

- Toimenpidettä voidaan toteuttaa samanaikaisesti ympäristökorvausten muiden 
lohkokohtaisten toimenpiteiden, Luonnonmukaisen tuotannon ja Ekojärjestelmien kanssa 

- Kevään haun lisäksi tulee tehdä syysilmoitus 
 

- Jos toimenpidealaa ei ilmoita joka sitoumusvuodelle, niin jo maksetut korvaukset peritään 

toimenpiteen osalta takaisin! Hallinnansiirto ja maatalouskäytöstä poisto katkaisevat 

ilmoittamisvelvoitteen ilman seuraamuksia. 

 

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu (08)  
 
* 500 €/ha (vuosittainen) 

Viljelijä voi valita yhden seuraavista torjuntamenetelmistä kasvulohkolle: 
 

1. mekaanisesti levitettävien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvitautien tai 
tuholaisten torjunnassa 

2. kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate yksivuotisilla kasveilla 
3. hyönteisverkot 
4. pölyttäjähyönteisten levittämien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö 

kasvitautien torjunnassa 
5. makroeliövalmisteiden käyttö kasvintuhoojien torjunnassa 
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6. kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate 
monivuotisilla kasveilla (voi valita luomulohkolle) 
 

- Toimenpiteen toteutuspinta-ala saa vaihdella vuosittain viljelytilanteen mukaan 
- Voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla   
- Viljelijän on laadittava kasvukauden alussa 31.5. mennessä, ”vaihtoehtoisen kasvinsuojelun 

ennakkosuunnitelma” lohko- ja kasvikohtaisesti 
 

- Mikrobiologisiin valmisteisiin tai makroeliöiden käyttöön perustuvia puutarhakasvien 
vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä käytettäessä on hankittava jokaisena 
sitoumusvuonna menetelmän mukaiset valmisteet tai torjuntaeliöt. 

 

Lintupellot (09)   
 
* 600 €/ha, vuosittainen 

Viljelijä voi valita toimenpiteen lohkoille, jotka on tunnistettu paikkatietoaineiston perusteella 
luonnonvaraisten kurkien, hanhien tai joutsenten merkittäviksi muutonaikaisiksi levähdys- ja 
ruokailupaikoiksi. 
 

- Korvaukseen oikeuttavat alat näytetään Vipu-kartalla ”lintupellot” -tasona 
- Voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla  
- Viljelijän on viljeltävä lintujen suosimia tuotantokasveja tavanomaisen viljelykäytännön 

mukaan tavoitteena normaalisatoa tuottava kasvusto  
- Viljelijän on ilmoitettava ne viljelyssä olevat lohkot, joilla kurjet, hanhet tai joutsenet voivat 

ruokailla häiriöttömästi  
- Viljelijä voi ilmoittaa lintupelloiksi enintään 50 prosenttia korvauskelpoisesta alasta 
- Alue voi koostua yhdestä tai useammasta lähekkäin sijaitsevasta saman korvauksensaajan 

perus- tai kasvulohkosta 
- Ilmoitettavan alan tulee olla vähintään 10 hehtaaria, mutta korvauksen saava ala voi olla 

pienempi 
- Toimenpidettä ei voida toteuttaa lohkoilla, joilla toteutetaan Ympäristökorvauksen 

toimenpiteitä:  
o Maanparannus- ja saneerauskasvit, Suojavyöhykkeet, Puutarhakasvien 

vaihtoehtoinen kasvinsuojelu  
TAI  

Ekojärjestelmiä:  
o Viherlannoitusnurmet, Luonnonhoitonurmet tai Monimuotoisuuskasvit.  
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Ympäristösopimukset (10-11) – ”ELY-sopimukset” 
 

Maatalousluonnon ja maiseman hoito (10)   
 
* 460 €/ha - arvoluokka 2   

* 610 €/ha - arvoluokka 1 (valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet)  

 

- Sopimuskauden aikana voidaan sopimukseen sisältyvälle lohkolle maksaa yhtenä vuonna  

450 €/ha lohkokohtainen korvaus, kohteen kunnostamisesta raivaamalla  

o raivaus toteutettava laaditun hoitosuunnitelman perusteella 

- Vastaavasti voidaan yhtenä vuonna maksaa 1500 €/ha korvaus lohkon aitaamisesta  

- Tarkoituksenmukaisissa tilanteissa luonnonhoidon varmistamiseksi voidaan maksaa yhtenä 

vuonna 2400 €/ha lohkokohtainen korvaus suurpetoaidan rakentamisen kustannuksista. 

 

Kosteikkojen hoito (11)  
 

* 500 €/ha 

 

- Vähimmäispinta-ala 0,30 hehtaaria 

- Sopimusalaksi kelpaa vain korvauskelpoinen ala, ainoastaan kosteikkojen reuna-alueita 

voidaan hyväksyä korvauskelvottomina mukaan 

- Toimenpiteen kohteena ovat laajat kosteikot tai pienten kosteikkojen ketjut, monimuotoisuus-

kosteikot, luonnonmukaistetut uomat, kaksitasouomat, tulva-alueet ja –tasanteet, tulvapellot 

sekä suon kaltaiseksi alueeksi entiselle turvepellolle kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi 

perustetut kosteikot 

- Sopimusalan hoidon on edistettävä maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen 

vähentämistä, ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai parannettava luonnoltaan yksipuolisen 

maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta 

 

Ekojärjestelmän tuet  
 

- Tähän uuteen tukimuotoon on siirtynyt osa ympäristötuesta ja viherryttämistuki 

- Ovat EU:n suoria tukia, joilla edistetään ympäristön ja ilmaston parantamista: 

 

• (01) Talviaikainen kasvipeite (sitoumuskausi 30.10.-15.4. TAI pysyvä nurmi 30.10.-16.5.) 

• (02) Luonnonhoitonurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi) 

• (03) Viherlannoitusnurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi) 

• (04) Monimuotoisuuskasvit (sitoumuskausi kalenterivuosi) 
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- Ekojärjestelmän tuissa ”suorien tukien tukikelpoinen ala” tarkoittaa peltoalaa, jolla ei 

kasva yli 50 puuta/ha, eikä alalla ole pysyviä rakennuksia tai varastointialuetta – eli 

siihen kelpaa kaikki normaalisti viljellyt alueet  

- Tukikelpoisia ovat myös vuoden 2022 puolella viljelykelpoiseksi raivatut uudet alat 

 
Talviaikainen kasvipeite (01)  
 
* 50 €/ha, vaihteluväli 40-60 € 

Ehdollisuuden vähimmäistason vaatimukset 

• Vähimmäismaanpeite: 

o 33 % peltojen ja pysyvien kasvien alasta oltava kasvipeitteistä (kasvi, sänki, 

kasvijäte, kevyesti muokattu) 

• Pysyvän nurmen ennallistamisvelvollisuus: 

o Velvoite palauttaa muuhun käyttöön siirrettyä pysyvää nurmea vastaava pinta-ala 

pysyväksi nurmeksi, mikäli ennallistamismenettely olisi käytössä.  

 

- Kasvipeite -toimenpiteeseen voi ilmoittaa peltoalaa, pysyvien kasvien alaa ja pysyvää nurmea 
- Kasvipeitteiset alat ilmoitetaan syysilmoituksella 

 
- Tukea voidaan myöntää:  

o Pellon ja pysyvien kasvien aloista, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.–15.4.  
o Pysyvien nurmien aloista, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.-16.5. 

 
- Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen hyväksyttävää alaa ei saa kyntää eikä muutoin muokata, ja 

alalla oleva sänki- tai kasvipeite on säilytettävä 
- Pysyvän nurmen alaa ei saa vähentää sinä aikana, kun sitoutuu talviaikaista kasvipeitettä 

koskevaan Ekojärjestelmään  
o Pysyvän nurmen voi kuitenkin kyntää ennen 31.10. jos kylvää sille esimerkiksi 

syyskasvin, tällöin sitä ei lasketa mukaan talviaikaiseen kasvipeitteisyysalaan  
- Enää ei ole jakoa kohdentamisalueeseen/muuhun alueeseen! 

 
- Ei makseta seuraaville aloille: 

 
o Vuodesta 2023 raivatuille aloille 
o Välikasvien alalle, jos tuenhakija täyttää sillä ympäristökorvauksen kerääjäkasveja 

koskevan lohkokohtaisen toimenpiteen vähimmäistason vaatimusta 
o Ympäristökorvauksen suojavyöhykkeille 
o Ympäristökorvauksen turvepeltojen nurmille 
o Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan 

ympäristösopimuksen alalle 
o Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille 
o Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistaminen on otettu käyttöön 
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Luonnonhoitonurmet (02)  
 
* 65 €/ha, vaihteluväli 50-80 € 

 
Ehdollisuuden vähimmäistason vaatimukset 
 

- Ehdollisuuden lannoittamaton vyöhyke: 
o Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin 

vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on 
kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. 
 

- Pysyvän nurmen ennallistamisvelvollisuus:  
o Velvoite palauttaa muuhun käyttöön siirrettyä pysyvää nurmea vastaava pinta-ala 

pysyväksi nurmeksi, mikäli määrä laskisi yli 5 % Suomen viiteosuudesta.  
 

- Maksuala on rajattu enintään 10 prosenttiin viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta  
o Aiemmin enimmäisprosentti määriteltiin ympäristökorvauksen sitoumusalasta 

- Luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien tukia myönnetään 
enintään 25 %:lle viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta 

- Ei makseta vuonna 2023 ilmoitetuille raivatuille aloille, Natura alueiden pysyville nurmille, eikä 
pysyville nurmille (jos ennallistaminen on otettu käyttöön) 

- Kasvusto koostuu kyseisenä vuonna tai aiemmin kylvetyistä monivuotisista nurmikasveista,  
siemenseoksen painosta enintään 20 % voi olla typensitojakasveja 

- Monilajiseksi kehittyneet luonnonvaraisia heiniä ja ruohovartisia kasveja sisältävät vanhat 
nurmikasvustotkin ovat hyväksyttäviä 

- Ehtoihin sitoudutaan kalenterivuodeksi kerrallaan, kasvusto säilytettävä 31.8. saakka  
o Jos luonnonhoitonurmea pidetään perättäisinä vuosina, on kasvusto niitettävä 31.8. 

mennessä joka toinen vuosi  
o Vaikeissa rikkakasvitilanteissa kasvusto on niitettävä vuosittain 31.8. mennessä niin, 

että rikkakasvien leviäminen estyy 
 

- Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, siihen liittyvä lannoitus ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 1.8. alkaen  

- Ei saa lannoittaa kyseisenä vuotena, kasvinsuojeluaineiden käyttö sallittu vain päättämisen 
yhteydessä 

- Jos on päättänyt luonnonhoitonurmen edellisenä vuonna kemiallisesti, ei voi seuraavana 
vuonna ilmoittaa sitä samalle lohkolle! 
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Viherlannoitusnurmet (03)  
 
* 80 €/ha, 65-95 € 

 
Ehdollisuuden vähimmäistason vaatimukset 

 
- Ehdollisuuden lannoittamaton vyöhyke: 

o Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin 
vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on 
kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. 
 

- Pysyvän nurmen ennallistamisvelvollisuus:  
o Velvoite palauttaa muuhun käyttöön siirrettyä pysyvää nurmea vastaava pinta-ala 

pysyväksi nurmeksi, mikäli määrä laskisi yli 5 % Suomen viiteosuudesta.  
 
- Viherlannoitusnurmen kasvustoksi kelpaa kyseisenä vuonna kylvetty tai edellisenä vuonna 

suojakasvin kanssa kylvetty nurmikasvien ja typensitojakasvien seos 
- Siemenseoksessa oltava vähintään neljää eri lajia ja siemenseoksen painosta vähintään 20 % 

oltava typensitojakasvia  
o Viljelymuistiinpanoihin kirjattava kasvilajit ja niiden %-osuudet 

 
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä 
- Ei saa lannoittaa ja kasvinsuojeluaineiden käyttö sallittu vain päättämisen yhteydessä 
- Samalle viherlannoitusnurmelle voidaan myöntää viherlannoitusnurmen tuki enintään 

kolmena vuonna peräkkäin 
- Kasvusto säilytettävä 31.8. ja ellei päätä kasvustoa, niin se kelpaa kasvipeitteisyysalaksi 
- Toisen vuoden jälkeen syyskylvöisten kasvien kylvö mahdollista 1.8. jälkeen 
- Jos on päättänyt viherlannoitusnurmen edellisenä vuonna kemiallisesti, ei voi seuraavana 

vuonna ilmoittaa sitä samalle lohkolle! 
- Luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien tukia myönnetään 

enintään 25 %:lle viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta 
 

- Ei makseta vuodesta 2023 alkaen raivatuille aloille, Natura-alueiden pysyville nurmille, luomu-
sitoumusalalle, eikä pysyville nurmille (jos ennallistaminen on otettu käyttöön) 
 
Siirtymäsäännös:  
 

- Viherlannoitusnurmi, joka on ilmoitettu tukihakemuksessa vuonna 2022 ympäristökorvauksen 
toimenpiteenä, voidaan ilmoittaa vuonna 2023 ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmena, jos 
se on ollut viherlannoitusnurmena enintään kaksi vuotta ja se täyttää ekojärjestelmätuen 
viherlannoitusnurmen ehdot. 
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Monimuotoisuuskasvit (04)  
 
* 300 €/ha, vaihteluväli 270-330 € 

Ehdollisuuden vähimmäistason vaatimukset 
 

- Ehdollisuuden lannoittamaton vyöhyke:  
o Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin 

vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on 
kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. 
 

- Monimuotoisuuskasvusto koostuu pölyttäjähyönteis-, maisema-, riista-, niitty- tai 

peltolintukasvien siemenseoksesta (seoksessa oltava vähintään kahta ryhmän kasvia) 

o Viljoja voi olla peltolintukasvustossa enintään 50 kg/ha  

o Viljelymuistiinpanoihin kirjattava siemenseoksen lajit ja niiden %-osuudet 

 

- Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen 

- Lannoitus sallittu vain perustamisen yhteydessä ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on 

kalenterivuoden aikana kielletty 

- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä 

- Samalle alalle ilmoitetuille niitty- ja peltolintukasveille voidaan myöntää tukea enintään 

kahtena vuonna peräkkäin 

- Apiloita ei hyväksytä peltolinnuille tarkoitetuiksi monimuotoisuuskasveiksi  

- Niitto sallittu pääasiallisen kukinnan jälkeen, mutta aikaisintaan 1.8.  

o Kasvusto on säilytettävä lohkolla 30.9. asti 

o Laidunnus on kielletty 

 

Siirtymäsäännös: 
 

- Niittykasvien tai peltolintukasvien kasvusto, joka on ilmoitettu tukihakemuksessa vuonna 2022 

ympäristökorvauksen monimuotoisuuspeltona, voidaan ilmoittaa vuonna 2023 

ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvien kasvustona, jos se täyttää ekojärjestelmätuen 

monimuotoisuuskasvien ehdot. 

 

- Riistakasvuston etäisyyden on oltava vähintään 50 metriä sellaisesta tiestä, jonka 

liikennetiheys on yli 3000 autoa/vrk  

o Ao. tiet näytetään Vipu-kartalla ”vilkkaat tiet”-karttatasona 

- Riistakasvien sadon saa korjata riistaeläinten ruokintaa varten jo ennen 1.8. 

- Riistakasvien siemenseoksilla kylvettyjen peltojen kasvusto on käytettävä riistan ruokintaan 

joko pellolla, sen läheisyydessä tai erillisellä ruokintapaikalla 

 

- Luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien tukia myönnetään 
enintään 25 %:lle viljelijän suorien tukien tukikelpoisesta alasta. 
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Muut tuet 

 
 
Luonnonhaittakorvaus   
 
* 242 €/ha (EU-osuus 93 €, kansallinen osuus 149 €) 

- Kotieläinkorotus jää pois, sitä kompensoidaan kansallisesti Eläinten hyvinvointikorvauksen ja 

Pohjoisen kotieläintuen korotetuilla tukitasoilla (naudat, lampaat ja kutut) 

- Luonnonhaittakorvauksen maksun perusteena olevan avo-, viher- ja sänkikesannon sekä 

Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien osuus saa olla enintään 25 % korvauskelpoisesta alasta 

o Ylimenevästä alasta ei makseta luonnonhaittakorvausta. 

 
Yleinen ha-tuki 
 

* 10 €/ha, tuotantopeltokasvit 

- Maksetaan korvauskelpoiselle alalle 

- Ei makseta kasvimaalle, kesannoille, monimuotoisuuskasveille, suojakaistalle, 

suojavyöhykkeelle, ympäristösopimusalalle, luonnonhoitonurmelle, luonnonlaitumelle/-

niitylle, eikä viljelemättömälle alalle  

 

Pohjoinen ha-tuki 
 

* 60 €/ha, valkuaiskasvien ja viljan seokset (valkuaiskasveja yli 50 %)  

* 75 €/ha, ruis  

* 100 €/ha, valkuaiskasvit 

* 100 €/ha, tärkkelysperuna 

* 350 €/ha, avomaanvihannekset (sadonkorjuuvelvoite) 

- Maksetaan korvauskelpoiselle alalle 

 

 

Perustulotuki (EU:n suora tuki)  
 
* 118,79 €/ha (enintään vuonna 2023) 

- Perustulotuki korvaa aiemman perus- ja viherryttämistukijärjestelmän 

- Se on viljelijän perustoimeentuloa turvaava maataloustukirahaston suora tulotuki, johon 

käytetään suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä noin 57 %  
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- Suorien tukien määrärahasta vähennetään ensin Uudelleenjakotulotukeen, 

Tuotantosidonnaiseen tulotukeen, Ekojärjestelmään ja Nuorten viljelijöiden tulotukeen 

käytettävät rahamäärät – niistä jäljelle jäävä rahamäärä voi joko nostaa tai laskea 

perustulotuen tukitasoa vaihteluvälin (102-144 €/ha) sisällä 

 

- Maksetaan tilan kaikelle tukikelpoiselle peltoalalle (tukikelpoisella alalla saa olla enintään 50 

puuta/hehtaari, tai tilapäisiä rakennelmia tai rehun varastointia) 

 

Uudelleenjakotulotuki (EU:n suora tuki)  
 
* 17,68 €/ha (enintään vuonna 2023) 

- Uudelleenjakotuen tavoitteena on varmistaa pienten ja keskikokoisten tilojen 

toimintaedellytyksiä  

o Tukea maksetaan kaikille tiloille 50 hehtaariin saakka  

- Tuki maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on oikeutettu perustulotukeen  

- Tukimuotoon kohdennetaan 5 % Suomen suorien tukien enimmäismäärästä, kokonaistuen 

määrä on jaettu arvioidulla tukikelpoisten hehtaarien määrällä 

- Tuen vaihteluväli 7-18 €/ha 

 

Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU:n suora tuki)  
 
* 88 €/ha (enintään vuonna 2023)  

- Tukea maksetaan nuorille viljelijöille tilanpidon aloittamisen jälkeen 5-vuoden ajan 

o Vuonna 2023 ensimmäistä kertaa nuoren viljelijän tukea hakevalla on täytyttävä 

ammattitaitovaatimus 31.8. mennessä (tarkemmin tuen hakuehdoissa)   

o Maksetaan ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittavalle alle 40-vuotiaalle 

o Ikävaatimuksen on täytyttävä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin 

tuenhakija jättää ensimmäisen perustulotukea koskevan hakemuksen 

o Mikäli tuenhakijalla on kaudelta 2015-2022 jäljellä 5-vuoden hakujaksoa ja em. 

ikävaatimus täyttyy, niin hän saa tukea alkuperäisen hakujakson loppuun (tukea on 

kuitenkin haettava vuosittain peltotukihaussa) 

- Maksetaan enintään 150 hehtaarille tilaa kohti (aiemmin 90 hehtaarille)  

- Tukeen käytetään vuosittain enintään 13,1 miljoonaa euroa 

- Tuen vaihteluväli 73-103 €/ha   

 

Erikoiskasvipalkkio (EU:n suora tuki)  
 
* 120 €/ha (enintään vuonna 2023), tuotantosidonnainen 

- Maksetaan hakijan hallinnassa olevalle maatalousmaalle (ml. raiviot) 
- Yksikkötukitaso voi vaihdella välillä 80-170 euroa/hehtaari, koska viljelyalat vaihtelevat jonkin 

verran vuosien välillä 
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- Palkkioon käytetään vuosittain enintään 13,2 miljoonaa euroa 
 

- Palkkioon oikeutettuja ovat:  
o sokerijuurikas, tattari  
o valkuaiskasveista: linssi, pelto- ja tarhaherne, härkäpapu ja makea lupiini  
o öljykasveista: syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, öljypellava, 

öljyhamppu ja ruistankio 
o lisäksi pääosa avomaanvihanneksista  

 
 

Tärkkelysperuna (EU:n suora tuki)  
 
* 570 €/ha (enintään vuonna 2023), tuotantosidonnainen 

 
- Palkkioon käytetään vuosittain enintään 3,7 miljoonaa euroa 
- Yksikkötukitaso voi vaihdella välillä 450-650 euroa/hehtaari, koska viljelyalat vaihtelevat jonkin 

verran vuosien välillä 
- Palkkion saamisen ehtona viljelysopimus 

 
 

Luomutuotanto 
 

 

• luonnonmukainen tuotanto 160 euroa/ha 

• luonnonmukainen kotieläintuotanto 130 euroa/ha 

• luonnonmukainen avomaavihannestuotanto 590 euroa/ha 
 

- Myyntikasveja on viljeltävä sitoumusvuoden aikana yhteensä vähintään 30 %:lla 
siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta 

o vaatimus koskee myös luomukotieläintiloja, joilla on pinta-alaa paljon suhteessa 
eläinmäärään 

o myyntikasveiksi ei lueta ennen tuleentumista korjattavia viljoja eikä palkoviljoja ja 
niiden seoskasvustoja 

- Hakijan on sitoumuskauden aikana 
o suoritettava joko yhden päivän pituinen luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja, 

sitoumusehtoja ja viljelyä koskeva koulutus TAI 
o hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa 

- Kotieläintuotannossa oltava vähintään 5 eläinyksikköä luomutuotannon ehdot täyttäviä 
tuotantoeläimiä jokaisena sitoumusvuonna 

- Tukea maksetaan niin monesta hehtaarista, kuin viljelijällä on luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon sitoumukseen sisältyviä eläimiä 0,5 eläinyksikköä hehtaaria kohti. 
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Eläinpalkkiot 
 
 

EU-nautapalkkio  
 
Sonnit 

 

* 140 €/eläin (140-200 €), tuotantosidonnainen 

- Hakuaika 9.1.-24.1. 
- Palkkioon käytetään vuosittain noin 19,4 miljoonaa euroa  
- EU-eläinpalkkioiden tukitaso tarkentuu, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten määrä  

(voi nousta tai laskea) 
 
Tukiehdot 2023: 
 

- Palkkion saa ainoastaan niistä eläimistä, jotka ovat palkkiota hakevan hallinnassa viitepäivänä 
31.1. ja joiden tiedot ovat oikein rekisterissä viitepäivästä tuen määräytymisjakson loppuun 
asti 
 

- Viitepäivänä eläimellä on oltava eläinrekisterissä oikein: 
o Sukupuoli / tulo- ja poistoilmoitukset 

 
- Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos:  

o eläin syntyy viitepäivän jälkeen TAI 
o eläin syntyy tai tulee tilalle ennen viitepäivää, mutta rekisteröidään eläinrekisteriin 

viitepäivän jälkeen TAI 
o viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä palkkiota 

 
- Palkkiokelpoisen sonnin on oltava: 

o vähintään 11 kuukauden ikäinen 
o tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 60 vrk sen jälkeen, kun ikävaatimus on täyttynyt 

 
- Palkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla kaikki ehdot täyttyvät 
- Palkkio maksetaan kerran eläimen elinaikana 

o 1. erä maksetaan eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9. 
o 2. erä maksetaan eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 31.12. 

 
 

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio   

* 30 €/eläin (25-35 €) 
 
- Viitepäivät ovat 10.1. ja 1.6.  

o jos eläin on syntynyt viimeistään 10.1.2023, on eläimen oltava lammas- ja 
vuohirekisterissä viitepäivänä 10.1.2023 
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- Palkkioon käytetään vuosittain enintään 1,1 miljoonaa euroa  
- EU-eläinpalkkioiden tukitaso tarkentuu, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten määrä  

 

Pohjoinen kotieläintuki 
 
- Hakuaika 13.2.-2.3. (vain sähköinen haku) 
- Tuen hakeminen on vuosittaista, hakemuksella haetaan ennakkoa ja lopullista tukea  

TAI vain lopullista tukea 
o Ennakon haussa on ilmoitettava eläinryhmät ja hakuperuste  

- Tukitasot nousseet hieman kaikilla eläinryhmillä, koska luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotusta ei enää makseta ja sitä kompensoidaan korottamalla Pohjoisen 
kotieläintuen ja Eläinten hyvinvointikorvauksen tukitasoja   

o Emolehmien tuki nousee muita enemmän, koska EU-emolehmäpalkkiota ja 
emolehmähiehojen kansallista tukea ei enää makseta 

- Maatalousmaan hallinnan vähimmäisvaatimukseen (5 ha) käy tuenhakijan ja yhtymässä 

osallisena olevan maatalousmaa.  

 
 

Eläinyksikkötuki (koko C-alue) 
 

o Emolehmät, 682 €/eläin  
o Ei makseta enää emolehmähiehoille 

 
o Sonnit (6 kk- alle 20 kk), 397 €/eläin 

o Ruokintapäivien perusteella (täysi tuki = 365 ruokintapäivää)  
o Eläimen oltava tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 10 vrk ennen teurastusta.  

 
o Uuhet, 84 € 

o Tukeen oikeuttavia eläinyksiköitä kerryttävä vähintään 4,0 = 20 uuhta 
o Uuhilla oltava keskimäärin 1 karitsa/uuhi  
o Eläinyksiköt, joista tuki voidaan maksaa, pitää kertyä eläinrekisteriin tukivuonna.  

 
o Kutut, 166 € 

o Tukeen oikeuttavia eläinyksiköitä kerryttävä vähintään 4,0 = 20 kuttua 
o Kutuilla tuotettava maitoa (meijerin tuotantosopimus tai tosite omasta 

jalostuksesta). 
 
 

Hakuvuonna teurastetuista hiehoista maksettava tuki 
 

o Hiehot (koko C-alue), 417 €/eläin   
o Eläimen oltava tilalla yhtäjaksoisesti vähintään 10 vrk ennen teurastusta 
o Ruhopainon oltava vähintään 170 kg 
o Käyttötapana alkuperäisrotuisilla ja Simmental-rotuisilla muu kuin maidontuotanto 
o Vuoden 2023 tukitasossa mukana 60 euron korotus, joka jää jatkossa pois. 
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Ehdollisuus 
 
- Ehdollisuus korvaa Täydentävien ehtojen järjestelmän vuodesta 2023 alkaen  

- Siihen sisältyy aiempaa täydentävien ehtojen kokonaisuutta laajemmin ympäristö- ja 

ilmastotavoitteita edistäviä lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) sekä hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimuksia (GAEC) 

- Aiemmin viherryttämistuessa olleet vaatimukset ekologisesta alasta, pysyvän nurmen 

säilyttämisestä ja viljelyn monipuolistamisesta, siirtyvät osaksi ehdollisuutta osittain 

muutettuna 

 

- Tavoitteena:  

1) edistää kestävää maataloutta tekemällä viljelijät tietoisemmiksi vaatimuksista  

2) saada CAP vastaamaan paremmin yhteiskunnan odotuksiin  

 

- On EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja osarahoittamien maaseudun kehittämisen 

viljelijäkorvausten täysimääräisen saamisen ehtona  

- Muodostaa perustason ekojärjestelmälle, ympäristö- ja ilmastokorvaukselle, luonnonmukaisen 

tuotannon korvaukselle ja eläinten hyvinvointikorvaukselle 

- Ehdollistamisen puutteet peltopuolella aiheuttavat seuraamuksia lähes kaikkiin viljelijätukiin 

(myös eläintukiin) 

o Mutta eläintukien puutteet (esim. rekisterivirheet) eivät aiheuta enää seuraamuksia 

peltotukiin! 

 

Ehdollisuuden osa-alueet/vaatimukset (GAEC): 

1. Pysyvän nurmen säilyttäminen 

2. Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu turve- ja kivennäismaa 

3. Sängen polttokielto 

4. Suojakaistat  

5. Suojakaistat kaltevilla mailla  

6. Vähimmäismaanpeite paljaan maan välttämiseksi herkimpinä ajanjaksoina 

7. Viljelykierto 

8. Tuottamaton ala (ei koske C-aluetta) 

9. Pysyvät Natura-nurmet 
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Ehdollisuuden vaatimuksista tarkemmin: 
 

Pysyvä nurmi 
 
- Tulevina vuosina verrataan pysyvän nurmen alaa vuoden 2018 pysyvän nurmen yhteisalaan 

koko maan tasolla – eikä ala saa pienentyä siitä yli 5 prosenttia. Jos se pienenee enemmän, niin 

voidaan joutua ottamaan käyttöön ns. ennallistamismenettely 

- Aiemmasta poiketen vaatimus koskee myös luomutiloja 

- Jatkossa voi ilmoittaa myös pysyvän nurmen alalle ns. ”laskennan jäädyttäviä kasveja” 

(viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja tuottamattomaksi alaksi ilmoitettu 

viherkesanto – nurmi ja niitty) 

- Turvepelloilla olevien pysyvien nurmien kyntämistä rajoitetaan vuodesta 2025 alkaen siten, 

että niitä voi kyntää vain kerran neljässä vuodessa  

 

Turvemaiden suojelu 
 
- Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai muutoin otetulla 

turve- ja kivennäismaalla, sekä aiemmin turvetuotannossa olleilla aloilla on oltava pysyvästi 

nurmikasvusto  

- Nurmikasvusto voidaan uusia suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella niin, että uusi 

kasvusto kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen  

- Kyntö on kielletty 

- Nurmivaatimus ei koske määriteltävien tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja eikä 

erikseen määriteltäviä lohkon muotoa parantavia muutoksia (enintään 0,5 ha TAI  

5 % /peruslohko) 

- Nurmivaatimus ei koske myöskään lohkoa, joka on ollut viljelykelpoinen jo 31.12.2022 

o lohkon kunnostustoimien tulee olla tehtynä siten, että alalla voitaisiin tuottaa 

tavanomainen sato 

o tällaisen lohkon voi ilmoittaa kuntaan peruslohkomuutosten yhteydessä keväällä 2023, 

halutessaan viljelykunnon 31.12.2022 voi todentaa paikkaan ja aikaan sidotulla 

valokuvalla. 

 

Vaatimukset turvemaille vuodesta 2025 alkaen  

 

a) Turvemaata olevalta maatalousmaalta ei saa ottaa maa-ainesta  
b) Turvemaata olevaa maatalousmaata tai sillä olevaa kasvustoa ei saa polttaa  
c) Turvemaata olevalle maatalousmaalle ei saa kaivaa uusia avo-ojia paitsi, jos uuden avo-

ojan kaivuu liittyy rakennettavan kosteikon perustamiseen tai määriteltäviin, useita 
maanomistajia koskeviin peruskuivatus- tai tilusjärjestelyhankkeisiin  

 
d) Pysyvää nurmea, joka sijaitsee turvemaalla, ei saa kyntää kuin kerran neljän vuoden 

ajanjaksolla (tätä vaatimusta ei sovelleta tilusjärjestelypäätöksen mukaisiin uusiin aloihin, 
lohkon muotoa parantaviin aloihin - eikä Natura aloihin, joilla kyntö on kokonaan kielletty). 
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Sängen polttokielto 
 
- Viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sänkeä 

ei saa polttaa 

- Suomessa ei ole tunnistettu kasvitauteja ja tuholaisia, joiden torjunnassa sängen polttaminen 

olisi välttämätöntä, tämän vuoksi kieltoon ei ole poikkeuksia. 

- Sängen polttokielto ei koske nurmea 

 

Suojakaistat 
 
- Vesistöjen varrella sijaitsevilla maatalousmaan lohkoilla on oltava vesistöön rajoittuvalla osalla 

muokkaamaton kasvipeitteinen vähintään 3 metrin levyinen suojakaista, jolla ei saa käyttää 

lannoitteita (keskimäärin 3 metriä leveä ei enää riitä, pitää olla joka kohdasta vähintään 3 

metriä) 

- Kasvinsuojeluaineiden käyttö on mahdollista, jos se on tarpeen määriteltävien haitallisten 

kasvilajien tai muiden helposti leviävien rikkakasvien torjumiseksi, mutta vain viranomaisen 

(ELY-keskus) ennakkoluvalla  

- Kasvusto voi koostua luonnonkasveista tai kylvetyistä nurmikasveista, puuvartiset kasvit ovat 

kiellettyjä  

- Jos suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu, on kylvettävä uusi nurmikasvusto heti 

olosuhteiden salliessa 

- Suojakaistalla tehtävistä toimista on merkittävä tieto lohkokohtaisiin muistiinpanoihin 

  

- Peruslohko ei sijaitse vesistön varrella, jos;  

o pellon ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai 

kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä, eikä vesi tulvankaan 

aikana nouse maatalousmaalle 

o pelto sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla 

tai muulla vastaavalla tavalla.  

 

Kaltevat maat 
 
- Vesistöjen varrella sijaitsevalla maatalousmaan lohkolla tai lohkon osalla, jonka kaltevuus 

vesistöön päin on Manner-Suomessa vähintään 15 % on oltava GAEC 4:n mukainen vähintään 3 
metrin suojakaista, jolla ei saa käyttää lannoitteita.  
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Vähimmäismaanpeite paljaan maan välttämiseksi herkimpinä ajanjaksoina 
 
- 33 % peltojen ja pysyvien kasvien yhteenlasketusta alasta on oltava kasvipeitteistä 31.10.-15.3. 
- Vaatimus ei koske pysyviä nurmia (niitä ei tarvitse huomioida laskennassa) 
- Alat ilmoitettava syysilmoituksella 
- Aito kasvipeite, sänki, kevyesti muokattu, kasvijäte (ei riitä perunalla) 

 
 

 

 

 

Kesannot 
 
- Kesantojen on pääsääntöisesti oltava viher- tai sänkipeitteisiä 30.6.-31.8.  

- Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvö on tehtävä heti 

olosuhteiden salliessa  

- Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden 

sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen 

- Viherkesannon kasvuston kylvössä on käytettävä riittävää määrää siemeniä peittävän 

kasvuston aikaansaamiseksi 

- Kesantojen viher- tai sänkipeitevaatimuksesta saa poiketa, jos alalle kylvetään syksyllä 

kylvettäviä kasveja  

o Kesannon saa tällöin päättää ja muokata sekä kasvuston saa perustaa 1.8. alkaen.  

- Kesantoa ei saa lannoittaa muutoin kuin silloin jos sinne kylvetään syyskasvi, eli 

käytännössä sitten lannoitetaan syyskasvia eikä kesantoa  

- Jos kylvetään syyskasvi, kasvinsuojeluaineita saa käyttää 1.8. alkaen  

- Kesannolla saa käyttää kasvinsuojeluaineita 1.9. alkaen (avokesannolla jo aiemmin) 
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- Avokesanto on sallittu, jos; 

o Pellon viljelykuntoa parannetaan torjumalla vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja 

o Tehdään lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä  

▪ Lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä ovat salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu ja 

perkaus sekä muut vastaavat toimenpiteet  

o Kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tai poikkeamiseen on muu 

erityinen syy 

o Kesantojen viher- tai sänkipeitevaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä laajuudessa ja 

sen ajan kuin avokesannon syy edellyttää  

 

Viljelykierto 
 
- Koskee vuonna 2023 vain niitä tiloja, jotka valitsevat ympäristökorvauksen kerääjäkasvi -

toimenpiteen.  
 

Vuotuinen viljelykierto:  
 

- Kasvin on vaihduttava 33 prosentilla siitä viljelijällä vuonna 2023 hallinnassa olevasta 
alasta, jolla on viljelty vuonna 2022 yksivuotisia kasveja  

o tähän lasketaan mukaan myös ne 2023 hallintaan tulleet lohkot, jotka olivat vuonna 
2022 toisen tilan hallinnassa 

 
Esimerkki: 
 
- Tilalla on vuonna 2023 hallinnassaan ja yksivuotisten viljelykasvien viljelyssä 50 ha sellaista 

peltoa, jolla oli vuonna 2022 yksivuotista kasvia. Viljelijä ilmoittaa kerääjäkasvi -toimenpiteen 
jollekin lohkolle: 
  
→Tilan on viljeltävä vuonna 2023 vähintään 50 x 0,33 = 16,5 hehtaarilla muuta viljelykasvia, 
kuin vastaavilla pelloilla viime vuonna  
 

- Vipuneuvoja kertoo, toteutuuko viljelykiertovaatimus. 
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- Viljelykiertovaatimusta voi täyttää välikasvilla: 

 
o Välikasvi on kylvettävä viimeistään 31.8. ja säilytettävä 31.10. asti 
o On kylvettävä satokasvin kylvön jälkeen, ei voi kylvää samaan aikaan 
o On oltava eri kuin varsinainen viljelykasvi ja sen pitää muodostaa oikea kasvusto 
o Ilmoitetaan tukihakemuksen kasvulohkotiedoissa 
o Jos valitsee kasvulohkolle viljelykiertovaatimuksen välikasvin, niin samalle lohkolle ei 

voi valita ympäristösitoumuksen kerääjäkasvia! 
 

 
Usean vuoden viljelykierto:  
 
- Samaa yksivuotista viljelykasvia voi viljellä samalla alalla enintään kolme vuotta peräkkäin  
- Usean vuoden viljelykierron on toteuduttava ensimmäisen kerran kaikilla lohkoilla vuonna 

2025. 
 

- Asetuksen (EU) 2021/2115 mukaisesti viljelykiertovaatimus ei koske:  
 

o Heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja, monivuotisia kasveja eikä kesantoja  
o Eikä seuraavia yksivuotisia viljelykasveja: peruna, sokerijuurikas, keräkaalit, sipulit, 

puna- ja keltajuurikas ja porkkana 
 

- Viljelykiertovaatimuksesta on lisäksi kokonaan vapautettu tilat: 
 

o Joilla on alle 10 hehtaaria peltoalaa 
o Joilla yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea 
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o Joilla yli 75 % peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, 
kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai sitä käytetään näiden käyttötapojen 
yhdistelmään 

o Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavat tilat. 
 

 

 

 

 
 
 

Natura2000 -alueiden pysyvien nurmien kyntökielto 
 
- Natura2000 -alueilla sijaitsevat pysyvät nurmet on säilytettävä eikä niitä saa kyntää 

- Alat näytetään Vipu-kartalla ”Natura2000” -karttatasona 

- Kasvuston saa uudistaa vain erityisestä syystä 

 

o Uudistamisesta ja sen toteutustavasta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen uudistamisen aloittamista  



Alustavat peltotuet 2023 
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Alustavat eläintuet 2023 
 

 


