
Kyllä ennen oli paremmin 

(2015)



Tukioikeuksilla saa:

perustuen 111 €/ha

viherryttämistuen 65 €/ha

nuorten viljelijöiden tuen 50 €/ha
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Tukialueet:

AB

C

Tukioikeuksien omistajuus- ja 

hallintasuhteet säilyy

Tarkista ennakkomateriaali tai VIPU!



 Tukioikeudet  vain aktiiviviljelijän hallinnassa 

syy miksi tukioikeudet ei saa olla maanomistajien 

hallinnassa (mitätöinti)

muistakaa tehdä tukioikeuksien hallinnansiirrot jos ostatte tai 

vuokraatte (103A & 103B)!! 

 Ylimääräiset tukioikeudet on nyt mitätöity ja 

päätökset on lähetetty niille joita tämä koskee
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Tukioikeudet jää käyttämättä jos ilmoittaa 

tilapäisesti viljelemätöntä alaa 2-v peräkkäin!!
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Perustuki noin 111 €/ha C-alueella

 Ei yläikärajaa

 Kasvihuoneala ei enää tukikelpoinen

Viherryttämistuki noin 65 €/ha C-alueella

 Viljelyn monipuolistaminen  vähintään 2 kasvia

 Sääntöjä koskien pysyviä nurmia
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Täydentävät ehdot molempien tukien ehtona!



Viherryttämistuki (C-alue)

 Maksetaan koko maatalousmaalle

paitsi tilapäisesti viljelemättömille ja 20-v erityissopimusaloille

 On viljeltävä vähintään 2 kasvia peltoalalla

 Pääkasvia saa olla enintään 75 % peltoalasta. Muita kasveja 

viljeltävä vähintään 25 %. 

 Valvotaan 30.6 –31.8 aikana

 Muutamia poikkeuksia
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http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/03/tabell-4-vaxter-och-blandade-vaxtbestand.pdf
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Tilat joilla on 

luomutuotanto ovat 

automaattisesti 

vapautettu 

viherryttämisvaatimuksi

sta. 

Nämä tilat voivat myös

hakea vapautusta tästä
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Viherryttämistuki 

Pysyvä nurmi



Pysyvän nurmen muodostuminen

 Pysyvää nurmea kerryttävät kasvikoodit:

- 1-vuotiset kuivaheinä- säilörehu- ja tuorerehunurmet

- 1-vuotiset laidunnurmet

- Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet

- Monivuotiset laidunnurmet

- Viherkesanto, nurmi ja niitty

- Viherlannoitusnurmi (2016  viljelijöillä, jotka eivät ole 

sitoutuneet ympäristökorvaukseen)
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Pysyvä nurmi

 Pysyvien nurmien ala ei saa vähentyä yli 5 %

 2015 = 132 000 ha

 Esim. nurmi 2011 – 2015 + nurmi 2016 = pysyvä nurmi 

 Saa kyntää ja kylvää muita kasveja

 Natura-alueella olevaa pysyvää nurmea ei saa kyntää!

 Lohkot tukikelpoisia (ymp/lhk)
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Pysyvä nurmi…

 Lohkot luomutuotannossa ovat automaattisesti vapautettuja

 Seuraavat nurmet pysäyttävät nurmivuosien kertymisen:

 LHP-nurmi, Suojavyöhykenurmi, monivuotinen

ympäristöhoitonurmi, viherlannoitusnurmi

 Siemennurmet nollaavat nurmivuodet

 Vipu-palveluun tulee karttataso jonka avulla voidaan tarkistaa

kasvulohkojen kerääntyneet nurmivuodet
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Nuoren viljelijän tuki (korkeintaan 50 €/ha)
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Tämän lisäksi voit C-alueella saada kansallista tukea 36 €/ha, 

samat vaatimukset kuin ylhäällä

Täydentäviä ehtoja on 

noudatettava! 

• Olet 40 vuotta tai nuorempi kun ensimmäisen kerran haet tukea

(1976 tai myöhemmin syntyneet)

• Olet aloittanut maatalousyrityksen ensimmäistä kertaa 2011 tai 

myöhemmin

• Sinulla on tukioikeuksia ja saat perustukea samana vuonna kun haet

nuoren viljelijän tukea

• Voit saada tukea enintään 90 hehtaarille/vuosi ja enintään 5 vuotta

• Ikävaatimus koskee myös maatilan osallisia, Mty:ssä kaikkia osallisia



Peltokasvipalkkio

 Valkuaiskasvit 70 €/ha

• Herneet, Härkäpapu, Makea 

lupiini, Rapsi, Rypsi, 

Auringonkukka, Öljypellava, 

Öljyhamppu ja Ruistankio, 

 Ruis 50 €/ha

 Sokerijuurikas 75 €/ha

 Tärkkelysperuna 560 €/ha 

• Viljelysopimusehto

• Ei myönnetä tärkkelysperunan 

siemenlisäysalasta
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Vaatimukset

• Aktiiviviljelijä

• Ei yläikärajaa

• Täydentävät ehdot

HUOM! 

valkuaiskasvi + vilja-seokset ei 

tukikelpoisia



Muutokset: kansalliset tuet

 Pohjoinen hehtaarituki (noin 65 €/ ha)

• Ruis, öljy- ja valkuaiskasvit

• Ei vehnälle 2016

• 325 €/ha ihmisravinnoksi käytettävät 

avomaanvihannekset

 Pohjoinen hehtaarituki sokerijuurikkaalle 100 €/ha 

(+kuljetus 350€) 

 viljelysopimus
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Täydentävät ehdot!



Kansallinen varanto

 – Uusi viljelijä

 – Nuori viljelijä

 – Tilusjärjestelyt

 – LUEL- ja LUTU-sitomusalat

 – 20 v. erityistukisitomuksen päättyminen

 – Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys
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Tukioikeuksia voi hakea kansallisesta

varannosta seuraavilla hakuperusteilla:



Kertaus: täydentävät ehdot
 1 m leveä piennar valtaojien ja vesistöjen varsilla

• Ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä 

kasvinsuojeluaineella
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Täydentävät ehdot

 Maatalousmaata on hoidettava niin että sillä on 

mahdollista tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato

 Tänä vuonna on tullut kaksi uutta kasvikoodia

viherkesannolle (nurmi&niitty ja riista&maisema)

 Täytyy olla hyväksytty syy miksi ilmoittaa

avokesannon

kesannot pääsääntöisesti vihreitä tai sängen 

peittämiä!
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Kasvinsuojeluaineet (koskee kaikkia käyttäjiä)

 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen varastointi

 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö

 Kasvinsuojeluainetutkinto

 Kasvinsuojeluruiskun testaus

 Kirjanpito 

– aineiden täydellinen nimi

– käyttömäärä ja ajankohta

– syy miksi on käyttänyt 

 esim. hukkakauran torjunta
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Tykkää meistä Facebookissa!

Kiitos kiinnostuksestasi!


