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TÄYDENTÄVÄT   EHDOT    tukien ehtoina 

Pakollista seuraavissa tukimuodoissa : 

• Perustuki 

• Viherryttämistuki 

• Ympäristökorvaus 

• Luonnonmukainen tuotanto 

• Luonnonhaittakorvaukset 

• Eläinten hyvinvointikorvaus 

• Nuoren viljelijän tuki 

• Peltokasvipalkkio 

• Uuhipalkkio 
• Lypsylehmäpalkkio   (A-B-alueet) 

• Nautapalkkio 

• Pohjoiset hehtaarituet  (osittain) 
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EHDONALAT … 

 Ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimuksia  =  Vna 4/2015 + lakisääteiset hoitovaatimuksia  

 Kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys = lakisääteisiä 

hoitovaatimuksia 

 Eläinten hyvinvointi = lakisääteisiä hoitovaatimuksia 

 Pysyvän laitumen/nurmen säilyttäminen 

  

 → Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät 

ympäristöasioihin,  kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten 

 terveyteen ja hyvinvointiin. 
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VAATIMUSRYHMÄT   ja   VAATIMUKSET 

 Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus  

 

 

 

 

 

  

 Nitraattiasetuksen noudattaminen 
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VAATIMUSRYHMÄT  ja   VAATIMUKSET 

 Lintudirektiivi   - Natura-alueet, luonnonsuojeluohjelma- 

     alueet, määräaikaisesti rauhoitetut alueet 

 Luontodirektiivi   - luontotyyppien ja lajien esiintymispaíkkojen 

     suojelu 

 

 

 Pysyvän laitumen/nurmen säilyttäminen 
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 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia 
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VAATIMUSRYHMÄT  ja   VAATIMUKSET 



VAATIMUSRYHMÄT  ja   VAATIMUKSET 

 Eläinten hyvinvointi 

 

    naudat 

    siat 

    kanat 

    lampaat 

    vuohet 

    muut tuotantoeläimet 
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TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN SEURAAMUKSET 

 Laiminlyönnin arviointi: 

 ”laajuus” – laiminlyönnin vaikutuksen 

 rajoittuminen/läheinnen,kaukainen/yksittäinen,kaikki 

 ”vakavuus” – laiminlyönnin merkittävyys ehdon 

 tavoitteisiin/tavoitteen toteutuminen 

 ”kesto” – laiminlyönnin aiheuttamien vaikutusten 

 jatkuminen ja kuinka nopeasti vaikutus voidaan 

 lopettaa 

 ”toistuvuus”  - saman vaatimuksen noudattamatta 

 jättäminen useammin kuin kerran kolmen 

 kalenterivuoden aikana 

 ”tahallisuus” – esim. 15% ilmoituksen jälkeen sama 

 laiminlyönti toistuu 

1% 

3% 

1% 

EI 

EI 



 Seuraamukset: 

 - 0% = varhainen varoitus määräaika havaitaan uudestaan 

 vähintään 1% + toistuvan seuraamus 3X (1%x3=3%) 

 Jos laiminlyönti korjataan = KUNNOSSA 

 - 1, 3 tai 5 %, pääsääntöisesti seuraamusprosentti on 3 % 

  - Toistuvuus- mikäli sama laiminlyönti toistuu, seuraamusta 

 korotetaan kertoimella kolme – enintään 15%  huomautuskirje 

 viljelijälle 

  - samalla ehdonalalla useita laiminlyöntejä  korkein % 

 seuraamukseksi 

  - eri ehdonaloilla  lasketaan yhteen prosentit mutta kuitenkin 

 enintään 5% 

  - Tahallisuus  pääsääntöinen 20% (15-100%)  erillinen muistio 
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Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus  

 1.1 Valtaojien ja vesistöjen varsilla on muokkaamaton 1m leveä piennar, jolle ei ole levitetty 

lannoitetta eikä kasvinsuojeluainetta 

• ei tarvitse jättää, jos    

 -  maatalousmaan ja uoman välillä metsää, pensaikkoa, jouto- tai kitumaata, tonttimaata, 

 tiealuetta tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan 

 aikana nouse pellolle       TAI 

 -   maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois esim. 

 Pumppaamalla 

• Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat pellot – 

      piennar kylvettävä heti olosuhteiden salliessa 

• Varhaista varoitusta voi käyttää  
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Ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän 

maatalouden ja ympäristön vaatimuksia  



1.2 Viljeltyä peltoa ja pysyvien kasvien alaa on viljelty hyvän maatalouskäytännön mukaisesti 

• Muokattu, lannoitettu, kylvetty, istutettu että on mahdollista saada korjuu – ja markkinakelpoinen 

satoja käytetty alueelle soveltuvia kasvilajeja ja –lajikkeita.  

• HUOM. Asetusmuutos voimaan 9.2.2016 = asetuksen tasolla säädetty että viimeisestä 

kylvöpäivästä voidaan poiketa + kirjattiin vaatimus riittävän kylvösiemenmäärän käytöstä ja 

rikkakasvien leviämisen estämisestä. 

 AIKAISEMMIN     - 30.6 viimeinen kylvöpäivä 

   - tasainen kasvusto, kasvinsuojelusta huolehtiminen ja pyrkimys korjuu-  

   ja markkinakelpoiseen satoon 

• Varhaista varoitusta voi käyttää 

 

11 



1.3 Pysyviä nurmia (PN) ja pysyviä laitumia on hoidettu tarkoituksen mukaisella tavalla 

• Eroosion estäminen, maanpinnan kasvipeitteisyyden säilyttäminen ja niiton ajankohta. 

• Lannoitus vain jos korjataan sato 

• Viljellyn maatalousmaan kasvinsuojelusta huolehtiminen 

• Viherkesanto-nurmi ja niitty  lasketaan mukaan pysyvän nurmen kertymiseen 

• Viherkesanto-riista ja maisema  EI lasketa mukaan pysyvän nurmen kertymiseen 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 

 

1.4 Kesantopellot on pidetty pääsääntöisesti kasvipeitteisenä tai sängen peittämänä ja niiden 

kasvusto on kylvetty viimeistään 30.6, jos lohkolle ei ennestään ole kylvetty nurmea 

• nurmi-, niitty-, riistakasveja ja niiden seoskasvustoja yksi/mv ja huom. kaksi kasvikoodia 

• Viljan, öljy- ja kuitukasvien tai siemenmausteiden sänki /muokkaamaton 

• Kasvipeitteisyydestä voidaan poiketa erityisistä syistä 
• Vaikeat rikkakasvit 

• Lyhytaikaiset kunnostustoimet 

• Ylivoimainen este  

• Poikkeuksellinen olosuhde 

• Ei ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavia peltoja 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 
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1.5 Pohjavesialueilla kesantolohkot ovat kasvipeitteisiä ja perustettavan kasvuston siemenseoksen 

painosta on enintään 20% typensitojakasviensiemeniä. 

• Viherkesantoja 

• Poiketa vain erityisistä syistä 

• 20% arvioidaan silmämääräisesti 

• Siemenseoksen sisältö merkittävä lohkomuistiinpanoihin 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 

 

1.6 Kesantopellolla on estetty rikkakasvien leviäminen 

• Pääsääntöisesti mekaanisesti tai biologisesti 

• Kemiallinen mahdollista vain: 

• Vaikeat rikkakasvit 

• Kasvuston päättäminen joko 1.9 alkaen tai 15.7 alkaen jolloin tapahtuu uusi kylvö –

nurmi/syyskylvöiset-istutettavat kasvit 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 
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1.7 Kesantoja ei ole lannoitettu, lukuun ottamatta perustamisen yhteydessä tapahtuvaa mv.   

viherkesannon lannoitusta 

• päättämisen jälkeen voi lannoittaa jos kylvetään mv. Nurmikasveja tai syksyllä 

kylvettäviä/istutettavia kasveja  (15.7) 

• N --  enint. 80kg liukoisenaN /ha kivennäismaat  ja eloperäiset maat 60kg 

• Varhaista varoitusta ei voi käyttää 

 

1.8 Kesantopellon kasvustoa ei ole päätetty ennen 1.9 poikkeuksia lukuun ottamatta 

• Kemiallisesti/mekaanisesti alk. 1.9  

• Alk. 15.9 jos kylvetään  --  nurmikasveja tai syyskylvöisiä/istutettavia kasveja 

• Muokkaus/lannoitus kylvön yhteydessä 

• Varhaista varoitusta ei voi käyttää 
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1.9 Vesistöjen varsille on jätetty 5m leveä suojakaista, jolle ei ole levitetty lannoitteita 

• suojakaista mitataan vesistön rajasta 

• Seuraavan 5m vyöhykkeellä on lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys kielletty 

• Multaus/muokkaus vuorokauden kuluessa 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 

 

1.10 Kasteluveden ottoon on lupa ja luvan ehtoja on noudatettu 

• Ympäristölupaviranomainen 

• Varhaista varoitusta ei voi käyttää 

 

1.11 Vna:n 1022/2006 liitteen 1E mukaiset aineet – suorat ja välilliset päästöt pohjaveteen on estetty 

• Kasvinsuojeluaineiden pohjavesirajoitukset tiloilta joilla lohkoja pohjavesialueilla 

• Kaikilta tiloilta – kasvinsuojeluaineet, hiilivedyt ja muut liitteessä mainitut aineet = em. Säiliöt, 

öljykanisterit/tynnyrit, hylätyt ajoneuvot, akut, maalit, lannoitteet, pesuaineet, puunkyllästysaineet 

• Varastointi, käyttö, puhdistus 

• Ilmoitus ympäristöviranomaiselle 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 
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1.12 Maatalousmaalla olevaa sänkeä ei ole poltettu, ellei polttamiselle ole peruste 

• Sallittu kun on välttämätön monivuotisten rikkakasvien, vaikeasti torjuttavien kasvitautien ja 

tuholaisten torjunnassa 

• Sallittu kylvettäessä uutta kasvustoa 

• Vilja, öljykasvit, kuitukasvit ja siemenmausteet sekä nurmi kylvön yhteydessä 

• Varhaista varoitusta ei voida käyttää 

 

1.13 Hukkakauraa on torjuttu hukkakauralain edellyttämällä tavalla 

• Hukkakaurarekisteri 

• Viljelijän ilmoitus hukkakaurasta 

• Torjunta kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla keinoin 

• Torjuntaohje/suunnitelma  tulee noudattaa  

• Laiminlyönti on torjuntatoimenpiteiden tekemättä jättäminen 

• Ei laiminlyönti:    

• Ei havaintoa 

• Muutama yksilö mutta on torjuttu 

• Torjuntatyö kesken 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 
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1.14 Kaukasian jättiputki, persian jättiputki ja armenian jättiputki on torjuttu maatalousmaalla 

• Havainto pellolla, pysyvien kasvien alalla ja pysyvän nurmen alalla 

• Torjuntatoimet  riittävyys tarkastetaan lohkomuistiinpanoista, viljelijän luotettavan selvityksen 

perusteella ja tarvittaessa esim. ostokuiteista 

• Laiminlyönti on torjunnan tekemättä jättäminen 

• Varhaista varoitusta voidaan käyttää 

 

1.15 Luonnonsuojelulain 23§:n mukaan suojellut luonnonmuistomerkit sekä 29§:n suojellut puut ja 

puuryhmät on säilytetty 

• Varhaista varoitusta ei voi käyttää 

 

1.16 Muut huomiot 

• Ne laiminlyönnit joille ei ole vaatimusta 
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Pysyvän laitumen säilyttämisen vaatimus /  

v.2016 pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus 

 
5.1 Jos pysyvä laidun on siirretty muuhun käyttöön, on siirtämiselle haettu tarvittaessa ennakkolupa 

• v. 2014 tilanne V. 2015 vielä täydentävien ehtojen ehtona 

• V. 2016 poistuu  tilalle pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus osana viherryttämistukea 

• Voi lannoittaa jos korjaa sadon laiduntamalla tai muuten 

• Ei eroosiota, kasvipeitteisyys, huom. lintujen ja nisäkkäiden suojelu 

• KASVIKOODI – Viherkesanto(nurmi ja niitty) – lasketaan mukaan pysyvän nurmen kertymiseen  
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KIITOS ! 


