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Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä, palauta
peltomaan laatutesti Vipussa viim. 30.4.2018.

Ilmoittaminen avautuu Vipussa lokakuussa ja on
avoinna vuoden 2017 tukihaun lohkotiedoilla
30.4.2018 saakka.

Kevään tauon jälkeen sähköinen ilmoittaminen
avautuu heinäkuussa vuoden 2018 tukihaun
lohkotiedoilla.

PELTOMAAN
LAATUTESTI
VIPUSSA
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Peltomaan laatutesti on yksi ympäristösitoumuksen vaatimuksista ja se tehdään

kaikista maankäyttölajiltaan peltoa olevista yli 0,5 ha:n peruslohkoista.

Jos sitouduit ympäristökorvaukseen vuonna 2015 ja sinulla on voimassa oleva

ympäristösitoumus vielä 30.4.2018 jälkeen, tulee vaatimus olla täytettynä

viimeistään 30.4.2018 kaikista viimeisimmässä tukihaussa ilmoitetuista lohkoista,

mukaan lukien lohkot, jotka ovat poistuneet hallinnasta ennen tukihakua.

Laatutestiä ei tarvitse palauttaa uudelleen, vaikka hallintaan tulee palauttamisen

jälkeen lisää lohkoja!

Jos luovut ympäristösitoumuksesta ennen 30.4.2018 ja kaikki tilasi lohkot siirtyvät

toisen viljelijän hallintaan, peltomaan laatutestiä ei tarvitse palauttaa.

Mikäli edellinen viljelijä ei ole ennen 30.4.2018 tapahtuvaa koko tilan hallinnan

siirtoa palauttanut laatutestiä, pitää vastaanottavan tilan palauttaa laatutestiarvio

viimeistään 30.4.2019.
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• Tiedot kannattaa palauttaa ajoissa, sillä myöhässä palautettu peltomaan laatutesti

vähentää vuodelta 2017 maksettavaa ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta 5

prosentilla. Vuoden 2018 tukeen vähennys on 10 %. (Ympäristösitoumuksen antaneen

viljelijän tulee noudattaa maatilan koko peltoalalla ravinteiden tasapainoisen käytön

toimenpidettä, tukià peltoviljelykasvit 54 €/ha, puutarhakasvit 200 €/ha).

• (Huom. Jos tilan kaikki peruslohkot ovat alle 0,5 ha, tee laatutesti yhdestä valitsemastasi

peruslohkosta.)

• Lisää tietoa: mavi.fià hakusanalla peltomaan laatutesti tai

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/peltomaan-laatutesti



Laatutestin avaaminen

1. Sähköinen asiointi tilan Vipu-etusivulla Vipu-palvelussa

18.10.2017Esityksen nimi4



18.10.2017Esityksen nimi5



Laatutestin perusnäkymä, seliteosa

18.10.2017Esityksen nimi6

Laatutestin perusnäytön yläosassa on kuvattu kaikki pisteytysohjeet ja lyhenteet
koskien täytettävää laatutestitaulukkoa



Tapa 1, arvojen syöttäminen perusnäkymän
kautta
• Sivun alaosassa syötä arvot lomakkeen kenttiin luku kerrallaan. Muista tallentaa

luonnos jos työ jää kesken ja jatkat myöhemmin!!

18.10.2017Esityksen nimi7



Tapa 2, ryhmätäyttö

18.10.2017Esityksen nimi8

Tapa 2, ryhmätäyttö. Klikkaa haluamasi peruslohkot tai ylintä harmaapohjaista ruutua, jolloin valitsee kaikki lohkot. Klikkaa
tämän jälkeen ”Tee ryhmätäyttö”, jolloin avautuvan ryhmätäytön avulla voit laittaa samat arvot kaikille tai haluamallesi
joukolle peruslohkoja. Tämän jälkeen tallenna.



Tulosten lähetys

Esityksen nimi9

Lisää sähköpostiosoite lähettämistä varten ja tarvittaessa lisätiedot. Lähetä käsiteltäväksi aktivoituu
painettavaksi. Myös lisätietojen antaminen mahdollista.



Vahvistus vastaanotetusta laatutestistä

18.10.2017Esityksen nimi10

Vahvistussähköposti



Laatutestituloste

18.10.2017Esityksen nimi11

Aikaleima palautetusta
testistä



Laatutesti Vipussa

Maatilan etusivulla näkyy merkintä palautetusta laatutestistä Vipu-palvelussa

Esityksen nimi12



Peltomaan laatutestin näkyminen Vipu-
palvelussa

Esityksen nimi13

Maatilavalikosta
sitoumukset ja
sopimukset
kohdasta näet
laatutestin
palautuspäivät
(seuraava dia)



Peltomaan laatutestin näkyminen Vipu-
palvelussa

Esityksen nimi14

Laatutestin
palautuspäivä näkyy
tässä
ympäristösitoumuksella


