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Tietolinkki-hankkeen järjestämät webinaarit 15.4.2020 ja 21.4.2020 

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit    

 

Kevään 2020 tukikoulutuksissa (webinaareissa) esille tulleita kysymyksiä 

Huom. Kysymyksiin on vastattu kevään 2020 tietojen pohjalta. Vastaukset ovat yleisluonteisia, joten tapauskoh-
taisesti voi olla tarvetta selvittää asiaa yksityiskohtaisemmin. 

Tarkemmat ohjeet ja sitoumusehdot löytyvät www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/  

Vastaajat ja Tietolinkki-hanke eivät ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tällä sivus-
tolla olevasta informaatiosta. 

Huom2. Webinaarit järjestettiin C2-tukialueelta ja vastaukset ovat tämän alueen näkökulmasta. 

 

Ympäristösitoumuksen jatkaminen. Jos luopuu ympäristösitoumuksesta, niin voiko liittyä uudella ohjel-
makaudella esim. vuonna 2023? 
Täyttä varmuutta asiasta ei vielä ole. Aikaisemmin ohjelmakausien vaihtuessa on voinut antaa uuden si-
toumuksen, mutta seuraavan ohjelmakauden vaihtuminen on vielä epäselvä. Siirtymävuosien aikana uutta 
sitoumusta ei todennäköisesti voi tehdä.  
 

Päteekö avomaan vihanneksiin vanha sääntö, että alle 100 € tukia ei makseta, ja eikö tuen taso ollut las-
kenut?  

Kyllä, kansallisissa tuissa alaraja on 100 euroa hakijaa ja tukimuotoa kohti. Ympäristökorvauksessa ja luon-
nonhaittakorvauksessa maksun alaraja on myös 100 €. EU:n kokonaan rahoittamien tukien ja palkkioiden eli 
niin sanottujen suorien tukien haettujen tukien yhteissumman tulee ylittää 200 euroa tukivuodelta, jotta 
suorat tuet maksetaan hakijalle. 

Avomaan vihanneksille maksettavaa pohjoista hehtaaritukea korotettiin viime vuonna 50 €/ha (yht. 400 
€/ha). Nyt tukitaso on palautunut aikaisempien vuosien tasolle eli 350 €/ha.  
 

Paljonko nurmikasvia saa olla herneen seassa? 

Jos kasviksi ilmoitetaan herne ja lohkolle haetaan peltokasvipalkkio, niin lohkolla ei saa olla yhtään nurmea. 
Ohjeen mukaan seassa voi olla vain vähän viljaa tukikasvina. 
 

Mikä on valtaoja? Ovatko kaikki salaojitettujen peltojen ojat valtaojia? Mikä on pientareen leveys sar-
kaojien vieressä? 

Valtaoja on kaivettu avouoma, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatus alueen piiri-, sarka- ja salaojista sekä 
yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois kuivatusalueelta. Valtaojia voi katsoa myös Vipu-
palvelun karttatasolta, vaikka ne eivät ole siellä täysin oikein. 

Kaikki salaojitettujen peltojen ojat eivät ole automaattisesti valtaojia.  

Sarkaojille ei tarvitse jättää piennarta. 
 

Mitä pitää ottaa huomioon, jos tilalla on peltoa kohdentamisalueella sekä kohdentamisalueen ulkopuo-
lella? 

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalue: kasvipeitteisyyttä on ilmoitettava molemmilla alueilla vä-
hintään 20%. 
 

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit
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Vanhoja luomussitoumuksia jatketaan vuodella, eli sitoumuksia ei uusita kokonaan? Uutta luomu-
sitoumusta voivat hakea vain "uudet luomuviljelijät tai lisämaan saajat", meneekö näin? 

Kyllä. Päättyviä, vanhoja luomusitoumuksia jatketaan vuodella. Uutta sitoumusta hakevat kokonaan uudet 
luomutilat sekä vanhat luomutilat, joilla tulee uutta (ei luomussa ollutta) alaa luomusitoumukseen yli 5 ha. 
 

Onko ylivoimainen este, jos on koronaviruksen vuoksi sairaana kylvöaikana?  

Ylivoimainen este katsotaan aina tapauskohtaisesti. Ylivoimaisesta esteestä pitää ilmoittaa kuntaan ja toi-
mittaa todisteet 15 työpäivän sisällä siitä, kun ne on mahdollista toimittaa. 
 

Mistä voin tarkistaa tämän vuoden EHK-sitoumukseni? Siis mitkä vaihtoehdot on valittuna? 

EHK-sitoumuksen sisältöä (valittuja toimenpiteitä) ei näy tällä hetkellä Vipu-palvelussa. Jos tilalla ei ole jätet-
tyä hakemusta tallessa, sen saa pyytämällä maataloustoimistosta. 
 

Tilusjärjestelyn vaikutuksia tukiin? Myös luomutukiin? 

Korvauskelpoisuus on lohkossa ”kiinni” eli se seuraa uudelle haltijalle. Jos tilusjärjestelyssä tulee myös 
tuetonta peltoa, voi korvauskelpoisuutta hakea tilusjärjestelyn perusteella enintään 5 ha/ vuosi. Korvaus-
kelpoisuuden hakuperusteet päätetään vuosittain, mutta tilusjärjestely hakuperusteena on ollut lähes aina 
mukana.   

Tukioikeus on taas ”irti maasta” oleva oikeus eli se ei seuraa automaattisesti uudelle haltijalle. Jos hakijalta 
puuttuu tukioikeuksia tilusjärjestelyn jälkeen, niitä voi hakea kansallisesta varannosta tilusjärjestelyssä kas-
vaneelle pinta-alalle ilman pinta-alarajoitusta. Tukioikeuksien hakuperusteet ovat olleet samat koko ohjel-
makauden. 

Luomutuen piiriin voi tänä vuonna hakea lisäaloja rajoituksetta (jos uutta peltoa tulee yli 5 ha, annetaan uusi 
luomusitoumus). Lisäalat tulee kuitenkin olla korvauskelpoista peltoa. Luomutuen mahdollisista lisä-aloista/ 
uusista sopimuksista päätetään vuosittain. 
 

Voiko raivioita saada tuen piiriin tänä vuonna (2020)? 

Raivioita voidaan saada tuen piiriin hyvin rajoitetusti. Korvauskelpoiseksi voi saada lähinnä tilusjärjestelyssä 
tullutta tukikelvotonta alaa. Tukioikeuksia voi hakea myös raiviolle, jos jokin hakuperuste täyttyy esim. nuori 
viljelijä tai uusi viljelijä. 
 

Suojavyöhykeheinä sitoumus päättyy 2020. Tarkoittaako se, että tämä vuosi on vielä sitoumusta jäljellä? 
Jos on heinä jo mennyt huonoksi ko. alueella, voiko uudistaa vielä tänä vuonna vai vasta ensi vuonna si-
toumuksen kannalta? 
Sitoumus päättyy 30.4.2020, eli siihen asti on noudatettava ehtoja joka tapauksessa. Jos ympäristö-
sitoumusta ei jatka tai luopuu Ympäristöhoitonurmet -toimenpiteestä, suojavyöhykkeen rajoitukset eivät 
koske enää 1.5.2020 lähtien ja myös uusiminen on mahdollista sen jälkeen. Huomioitavaa on, että toimenpi-
teestä ei voi luopua ilman seuraamuksia yksittäisen lohkon osalta, vaan on luovuttava koko toimenpiteestä. 
Ympäristöhoitonurmet -toimenpide sisältää suojavyöhykkeiden lisäksi luonnonhoitopellot ja monivuotiset 
ympäristönurmet. Jos luopuu suojavyöhyke -toimenpiteestä yksittäisen lohkon osalta ja lohko säilyy hallin-
nassa, ympäristökorvaus peritään takaisin ko. lohkolta vuodesta 2015 lähtien. 

Suojavyöhykenurmen tuhoutuneet alat voi kylvää uudelleen, mutta et voi lannoittaa, kyntää tai käyttää kas-
vinsuojeluaineita nurmen päättämiseen. Suojavyöhykenurmia voi kalkita ja tuulen mukana leviäviä rikkoja 
voi torjua myös kemiallisesti. Lohkomuistiinpanoihin tulee merkitä toimenpiteet ja perustelut. 
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Ennen vuodenvaihdetta ostettu peltokiinteistö, miten ja milloin se näkyy omassa Vipu-tietokannassa. Tu-
leeko tieto sinne automaattisesti kun käsitelty, vai pitääkö se jonkin luoda sinne itse? Lomakkeet / kaup-
pakirjat yms. on joulukuussa toimitettu jo maaseutuviranomaisille, mutta ei vielä näkynyt omissa tiedoissa 
Vipu -palvelussa. Tuleeko Vipu-palveluun näkyviin, jos ko. kiinteistöllä jotain sitoumuksia? 
Lohko ei tule automaattisesti Vipu-palveluun näkyville. Lohkon voi lisätä itse hallintaan, kun sähköinen tuki-
haku avautuu huhtikuun lopussa. Kunnassakin lohko voidaan lisätä tuenhakijan hallintaan, vaikka käsittääk-
seni näin ei automaattisesti tehdä. Tässäkin tapauksessa lohkon näkee vasta kun sähköinen tukihaku avau-
tuu. Vipu-palvelun etusivulle vuoden 2020 lohkotietoihin lohkot tulevat näkyville, kun kevään päätukihake-
mus on jätetty. 

Jos jätetyillä lomakkeilla tarkoitetaan tukioikeuksien siirtolomakkeita 103A/103B, niin tukioikeudet tulevat 
näkyviin Vipuun, kun siirto on tallennettu kunnassa. Siirtoja on mahdollista tallentaa kunnissa maaliskuun 
puolivälin jälkeen ja niitä tehdään omien aikataulujen mukaan. Siirtojen viimeinen tallennuspäivä on vasta 
syksyllä, joten on myös mahdollista, että tukioikeudet eivät näy vielä keväällä tukihaun aikana.  

Jos hallintaan tulleella lohkolla on valittuna jokin lohkokohtainen toimenpide, sitä ei näe Vipu-palvelussa. 
Asiaa voi tiedustella kunnasta. Lähtökohtaisesti lohkokohtaiset toimenpiteet eivät velvoita uutta haltijaa, hän 
voi jatkaa tai olla jatkamatta toimenpidettä esim. suojavyöhyke tai valumavesien hallintatoimenpide. Edelli-
selle haltijalle ei tule seuraamuksia toimenpiteen päättämisestä. Huomioitavaa on, että uuden haltijan on 
kuitenkin noudatettava sitoumusehtoja 30.4.20 asti, esimerkiksi suojavyöhykettä ei saa päättää ennen tätä. 
 

Miten silloin, jos peruslohkon sisältä on esim. raivattu kiviröykkiö tahi pusikko pois ja pinta-ala lisään-tyy! 

Periaatteessa lohkon korvauskelpoinen ala ei voi lisääntyä, joten raivatusta alueesta on perustettava oma 
peruslohko.  

 

Edelliseen viitaten kuinka pieni tällainen raivattu pusikko lohko voi olla? 

Ei ole olemassa pinta-alarajaa. Korvauskelpoinen ala ei voi lähtökohtaisesti lisääntyä aariakaan (pois luettuna 
digitoinnin virheet). 
 

Lopettava tila. Pitääkö ympäristösitoumuksen siirto tehdä paperilla vai siirtyykö automaattisesti lohko-jen 
mukana uudelle viljelijälle? 
Siirtyy automaattisesti. Kuitenkin, jos kyseessä on kokonaan uusi viljelijä (ei aikaisempaa sitoumusta) niin 
sitoumus on siirrettävä. Sitoumuksen siirto tehdään lomakkeella 160 uudelle viljelijälle. 
 

Jos joku pieni suojavyöhykelohko poistetaan nyt keväällä kokonaan viljelykäytöstä ja tilalle jää suoja-vyö-
hykelohkoja. Peritäänkö noiden viljelystä poistuvien lohkojen tukia takaisin? 
Jos lohkot jäävät kuitenkin viljelijän hallintaan, ympäristökorvaus peritään takaisin ko. alalta vuodesta 2015 
lähtien. 
 

 

 
 

 


