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Seuraavan ohjelmakauden maatalouspolitiikka

• Vaikuttaa rahoitukseen

• EU:n taloustilanne

• Brexit

• Markkinakriisi ja Pariisin ilmastosopimus vaikuttavat sisältöön

• Jotain uutta sisältöön = jotain nykyistä pois tai pienemmällä painoarvolla



Maatalouskomissaari Hogan

Hoganin kolme pääteemaa

 Markkinahäiriöiden sietokyvyn parantaminen

 Maataloustuotannon kestävyys

 Sukupolvenvaihdoksien edistäminen

Viittaukset jo olemassa oleviin esityksiin

 Cork 2.0 – EU:n maaseutupolitiikkakonferenssi Corkissa

syyskuussa 2016

 Omnibus – esitys perusasetusten muutoksista osana monivuotisen 

rahoituskehyksen (MFF 2014-2020) välitarkastelua

 Hoganin asettaman maatalousmarkkinoiden erityistyöryhmä eli Agri

market task force eli AMTF eli Veermanin ryhmä



Hoganin asettaman maatalousmarkkinoiden

erityistyöryhmä eli AMTF esitykset

 Markkinoiden läpinäkyvyys

 Riskienhallinta

 Futuurit ja markkinajohdannaiset

 Kauppatavat

 Sopimuksellisuus

 CAP ja kilpailulainsäädäntö

 Pääsy rahoitukseen



Komission 5 optiota

1) Jatketaan nykyistä politiikkaa

2) Ei yhteistä maatalouspolitiikkaa 

3) Enemmän ohjelmaperusteinen EU-prioriteettien mukaisesti

4) Selkeämpi vastuunjako erityisesti viljelijöiden tulojen 

tasaamisessa: EU – jäsenmaa – tuottaja   

5) Kokonaan ohjelmaperusteinen pienviljelijöille ja 

ympäristöystävällisille tiloille



Seuraava ohjelmakausi

Riskienhallinta

• Laaja kokonaisuus, jossa vakuutukset ovat vain yksi osatekijä

• Sisältää myös sopimukset, tuottajaorganisaatiot jne.

Pilarijako?

• Nykytilanne on meille edullinen

EU:n rahoitusvälineet

• Makeran tilanne ratkaiseva

• Vaikea jäädä ulkopuolelle jatkossa, vaikka vie maaseutuohjelman rahoitusta

Ilmastoasiat

• Suosii nurmia?

• Luo paineita nykyistä ympäristökorvausta kohtaan



Komission kuuleminen

• https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=FI#

• Avoinna 2.5.2017 asti

• Monivalintavastauksissa vähemmän voi olla enemmän

• Avoimissa kysymyksissä kannattaa painottaa yksinkertaistamista ja pitäytymistä 

nykyisissä poliittisissa tavoitteissa

• Meille tärkeitä asioita ovat tuotantosidonnaiset tuet, luonnonhaittakorvaus sekä 

vähenevien tukien kohdentaminen aktiivituotantoon

• Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata

• Näin kannattaa menetellä, jos kysymyksen aihe tuntuu vieraalta. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=FI


Omnibus -muutokset voimaan 2018?

• Vain pieniä muutoksia suomalaiselle viljelijälle -> efaa koskevia muutoksia

• Muutoksia maaseutuohjelman puolella asioissa, jotka eivät ole Suomessa 

käytössä

• Aktiiviviljelijän määritelmä

• Nuorten tuen ehdot suorissa tuissa



Kotieläin- ja pinta-alatukien/korvausten muutos 2013 – 2020
- arvio tilanteesta syksyllä 2016 

Rahoitus Tukityyppi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU Suora tuki 545 530 524 524 524 524 524 524

Maaseutu-

ohjelma 

(EU+FI)

LHK + lisäosa 542 542 553 548 553 533 533 533

Ymppi* 333 333 260 240 240 240 240 85

Luomu 32 32 44 45 46 47 48 49

EHK 52 52 50 50 50 50 50 50

FI

Kansallinen 

tuki** 393
63+315

380
29+290 

326
27+288  

322+20
25+301        

326+(10)
23+299 

326 - 4
20+302 

322
17+305 

322

Yhteensä milj. euroa 1 865 1 837 1 757 1 749 1 749 1 716 1 717 1 563

Muutos vuoteen 2013, milj. euroa -28 -108 -116 -116 -149 -148 -302

* sisältää luomun 2013/2014

**566 (447+119) milj. e vuonna 2007, 2015-2020 arvioitu VM:n budjettikehyksen/149a-

artiklan perusteella



Sonnit 2016

KANSALLISET TUET 2015-2016

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016 

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2015 

e/yks

Muutos

vuodesta

2015 

e/yks

Arvio

yksiköistä

2016

Arvio

yksiköistä

2015

Tukime-

nekki

yhteensä 

2013        

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2014         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2015         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016         

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2015        

milj. e

Muutos

vuodesta

2015 %

Kotieläintuki sonneista 6-20 kk

AB NY 0 0 0 4,22 4,22 0 0

C1 NY 520 422 98 20 400 23 200 9,87 9,77 9,79 10,61 0,82 8,4

C2 NY 520 430 90 48 000 54 500 23,66 23,43 23,44 24,96 1,53 6,5

C2pohj NY 620 506 114 2 600 3 400 1,73 1,71 1,72 1,61 -0,11 -6,3

C3 NY 700 582 118 5 600 6 900 4,05 4,01 4,02 3,92 -0,10 -2,4

C4 NY 1050 767 283 500 750 0,57 0,57 0,58 0,53 -0,05 -8,7

C-yhteensä NY 77 100 88 750 39,88 39,49 39,54 41,63 2,09 5,3

Koko maa yhteensä NY 44,10 43,71 39,54 41,63



KANSALLISET TUET 2013-2017

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2017 

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016 

e/yks

Muutos 

vuodesta 

2016 e/yks

Arvio 

yksiköistä

Tukime-

nekki 

yhteensä 

2013        

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2014         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2015         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2017         

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2016        

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2016    %

KOTIELÄINTALOUDEN TUET

Kotieläintuki emolehmistä

AB NY 0 0 0 20 068 1,87 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00

C1 NY 315 300 15 15 100 4,59 4,50 4,50 4,53 4,76 0,23 5,0

C2 NY 315 300 15 26 300 7,95 7,79 7,80 7,89 8,28 0,39 5,0

C2pohj NY 391 376 15 3 150 1,19 1,17 1,17 1,18 1,23 0,05 4,0

C3 NY 466 451 15 3 100 1,39 1,36 1,35 1,40 1,44 0,05 3,3

C4 NY 651 636 15 650 0,37 0,37 0,38 0,41 0,42 0,01 2,4

C-yhteensä NY 48 300 15,49 15,19 15,20 15,42 16,14 0,72 4,7

Koko maa yhteensä NY 68 368 17,36 17,00 15,20 15,42 16,14

Kotieläintuki sonneista yli 6 kk

AB NY 0 0 0 22 542 4,22 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00

C1 NY 560 520 40 20 200 9,87 9,77 9,79 10,61 11,31 0,70 6,6

C2 NY 560 520 40 47 500 23,66 23,43 23,44 24,96 26,60 1,64 6,6

C2pohj NY 660 620 40 2 600 1,73 1,71 1,72 1,61 1,72 0,10 6,5

C3 NY 735 700 35 5 600 4,05 4,01 4,02 3,92 4,12 0,20 5,0

C4 NY 1080 1050 30 450 0,57 0,57 0,58 0,47 0,49 0,01 2,9

C-yhteensä NY 76 350 39,88 39,49 39,54 41,57 44,23 2,66 6,4

Koko maa yhteensä NY 98 892 44,10 43,71 39,54 41,57 44,23

Sonnin tukijärjestelmän muutokset 2014 – 2017 ovat vaikuttaneet huomattavasti yllä olevaa taulukkoa enemmän eläinkohtaisen tuen määrään

tilatasolla. Esimerkiksi 20 kk teurasiällä eläinkohtainen kokonaistuki 2017 on noin 100 e vuotta 2014 korkeampi.  



KANSALLISET TUET 2015-2016

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016 

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2015 

e/yks

Muutos

vuodesta

2015 

e/yks

Arvio

yksiköistä

Tukime-

nekki

yhteensä 

2013        

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2014         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2015         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016         

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2015        

milj. e %

Pohjoiset teurastuet

Lisätuki teurastetuista sonneista

p1-p2 kpl 131 131 0 4 350 0,56 0,57 0,56 0,57 0,01 2,4

p3-p4 kpl 182 182 0 4 300 0,85 0,78 0,76 0,78 0,03 3,6

p5 kpl 333 333 0 150 0,07 0,05 0,06 0,05 -0,01 -14,3

C3-C4-yhteensä kpl 1,48 1,40 1,37 1,40 0,03 2,3

Kotieläintuki teurastetuista hiehoista

AB kpl 0 0 0 2 777 0,65 0,67 0 0,00 0,00

C1 kpl 473 498 -25 6 700 2,6 2,65 2,9133 3,17 0,26 8,78

C2 kpl 473 498 -25 11 200 4,85 4,95 4,71 5,30 0,59 12,57

C2pohj kpl 555 580 -25 1 500 0,64 0,65 0,725 0,83 0,11 14,83

C3 kpl 625 650 -25 1 500 1,04 1,06 1,0725 0,94 -0,14 -12,59

C4 kpl 768 793 -25 150 0,09 0,09 0,08 0,12 0,04 45,27

C-yhteensä kpl 9,22 9,40 9,50 10,35 0,86 9,01

Koko maa yhteensä kpl 9,87 10,07 9,50 10,35



KANSALLISET TUET 2016-2017

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2017 

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016 

e/yks

Muutos 

vuodesta 

2016 e/yks

Arvio 

yksiköistä

Tukime-

nekki 

yhteensä 

2013        

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2014         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2015         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2017         

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2016        

milj. e %

Pohjoiset teurastuet

Lisätuki teurastetuista sonneista

p1-p2 kpl 131 131 0 4 350 0,56 0,57 0,56 0,57 0,57 0,00 0,0

p3-p4 kpl 182 182 0 4 300 0,85 0,78 0,76 0,78 0,78 0,00 0,0

p5 kpl 333 333 0 150 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,00 0,0

C3-C4-yhteensä kpl 1,48 1,40 1,37 1,40 1,40 0,00 0,0

Kotieläintuki teurastetuista hiehoista

AB kpl 0 0 0 2 777 0,65 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00

C1 kpl 500 473 27 6 800 2,60 2,65 2,91 3,17 3,40 0,23 7,3

C2 kpl 500 473 27 12 500 4,85 4,95 4,71 5,30 6,25 0,95 18,0

C2pohj kpl 580 555 25 1 600 0,64 0,65 0,73 0,83 0,93 0,10 11,5

C3 kpl 650 625 25 1 600 1,04 1,06 1,07 0,94 1,04 0,10 10,9

C4 kpl 800 768 32 185 0,09 0,09 0,08 0,12 0,15 0,03 28,5

C-yhteensä kpl 9,22 9,40 9,50 10,35 11,77 1,41 13,7

Koko maa yhteensä kpl 9,87 10,07 9,50 10,35 11,77



KANSALLISET TUET 2015-2016

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2015

e/yks

Muutos 

vuodesta 

2015

e/yks

Arvio 

yksiköistä

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2015         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2015

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2015    %

Pohjoiset pinta-alatuet

Pohjoinen hehtaarituki C1-C2p

Vehnä ha 0 20 -20 41 600 0,8 0 -0,80 -100,0

Ruis ha 65 100 -35 7 800 0,75 0,51 -0,24 -32,4

Öljy- ja valkuaiskasvit

C1 ha 65 80 -15 12 500 0,88 0,81 -0,07 -7,7

C2 ha 65 45 20 14 500 0,23 0,94 0,72 318,9

Seoskasvustot ha 39 45 -6 6 000 0,27 0,23 -0,04 -13,3

Sokerijuurikas ha 100 100 0 500 0,05 0,05 0,00 0,0

Tärkkelysperuna ha 100 100 0 3 600 0,32 0,36 0,04 12,5

Avomaavihannekset (C1-C4) ha 325 348 -23 1 950 0,63 0,63 0,01 1,2

Pohjoinen hehtaarituki yhteensä 3,92 3,54 0,66

Yleinen hehtaarituki viljelyalalta C2-C4

C2 ha 0 14 -14 535 800 6,89 0,00 -6,89 -100,0

C2pohj ha 10 14 -4 50 000 0,60 0,50 -0,10 -17,2

C3 ha 20 30 -10 64 000 1,77 1,28 -0,49 -27,5

C4 ha 50 70 -20 8 800 0,58 0,44 -0,14 -24,3

Yleinen hehtaarituki yhteensä 9,84 2,22 -7,62

Nuorten viljelijöiden hehtaarituki

C1-C4 ha 36 36 0 145 000 2,52 5,22 2,7 107,1



KANSALLISET TUET 2013-2014

Tuki-

yksikkö

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2017 

e/yks

Yksikkö-

tuki 

vuonna 

2016 

e/yks

Muutos 

vuodesta 

2016 e/yks

Arvio 

yksiköistä

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2016         

milj. e

Arvioitu 

tuki 

yhteensä 

2017         

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2016        

milj. e

Muutos 

vuodesta 

2016    %

Pohjoiset pinta-alatuet

Pohjoinen hehtaarituki C1-C2p

Vehnä ha 0 0 0 41 600 0,00 0,00 0,00

Ruis ha 75 65 10 7 800 0,51 0,59 0,08 15,4

Mallasohra ha 0,08

Muut CAP-kasvit pl.rehuv. Ja CAP-

nurmi ha

C1 ha 75 65 10 14 000 0,81 1,05 0,24 29,2

C2 ha 75 65 10 16 000 0,94 1,20 0,26 27,3

Seoskasvustot (uusi) ha 45 39 6 5 200 0,23 0,23 0,00 0,0

Sokerijuurikas ha 100 100 0 435 0,05 0,04 -0,01 -13,0

Tärkkelysperuna ha 100 100 0 3 600 0,36 0,36 0,00 0,0

Avomaavihannekset (C1-C4) ha 350 325 25 1 850 0,63 0,65 0,01 2,2

Pohjoinen hehtaarituki yhteensä 3,54 4,12 0,50 14,2

Yleinen hehtaarituki viljelyalalta C2…C4

C2 ha 10 0 10 535 800 0,00 5,36 5,36

Nuorten viljelijöiden hehtaarituki 

C1-C4 ha 40 36 4 150 000 5,22 6 0,78 14,9



Maksatukset vuodelta 2016 ja 2017 

• Kesäkuun 2017 maksatukset ovat huomattavasti edellisvuotta pienemmät

• EHK 50 % 

• Ympäristökorvaus 60 % + mahdolliset sitoumusmuutosten vaikutukset vuodelta 2016

• Suorat tuet noin 35 % kesäkuun 2016 maksetusta tasosta, jos viljelyssä ei ole muutoksia

• Syksyn maksatuksissa 1. erän maksuprosentit ovat aiempaa pienempiä

• LHK 85 -> 75 % (-22/24 e/ha) -> kompensoituu joulukuussa

• Ympäristökorvaus 85 -> 75 % -> kompensoituu kesäkuussa

• EU –lainsäädännön siirtymäkausi päättyy 2017 -> vaikuttaa LHK:n maksatukseen syksyllä 2018



Maksutapahtumille uusi näkymä Vipussa



Päätukihaku 2017



Päivämääriä…
• Maaliskuun lopulla, hakuopas julkaistaan

• 3.4 alkaen karttakorjaukset mahdollisia (+ karttatiedot päivittyvät)

• huhtikuun puolivälissä tukihakumuistutus ja yhteenvetotuloste viljelijöille

• 30.4. viimeinen päivä ympäristökorvauksen koulutusvaatimuksen suorittamiseen

• 30.4. mennessä suositeltavaa tehdä peruslohkomuutokset (rajakorjaukset päätukihaun yhteydessä)

-> Tuen haku ”hyväksytyillä” pinta-aloilla

• 2.5. viimeinen päivä ilmoittautua luomuvalvontaan, jos aikoo sitoutua uutena viljelijänä luomuun

• Toukokuun alku, päätukihaku avautuu

• 15.6 tukihaku päättyy + 25 myöhästymispäivää, á -1 %

• 15.6 viimeistään tehtävä tukioikeuksien hallinnan siirrot

• 15.6 tukioikeuksien haku varannosta päättyy

• 30.6 viimeinen kylvöpäivä + jousto, jos poikkeukselliset sääolosuhteet

• 30.6-30.8 viljelyn monipuolistamisen kahden/kolmen viljelykasvin oltava valvottavissa

• 31.10 ympäristökorvauksen syysilmoitus (jonka yhteydessä peltomaan laatutestin palauttaminen)?

• 30.4.2018 viimeinen päivä toimittaa peltomaan laatutestin itsearvioinnit kuntaan 



Vuoden 2017 ajantasaistusalueet?



Muutoksia vuodelle 2017

• Enintään 0,1 ha aloja ei voi hakea korvauskelpoisiksi

• Korvauskelpoisen peruslohkon pinta-ala voi kasvaa vain valvonnan tai digitoinnin ajantasaistuksen

seurauksena

• Käyttämättömien tukioikeuksien mitätöinti vuosien 2016 ja 2017 tietojen perusteella

• Esimerkiksi tukioikeuksien siirto tekemättä tai tilapäisesti viljelemätöntä min 1,00 ha

• Koko tukioikeus jäänyt käyttämättä

• Viimeisenä käytetään aina 1,00 ha tukioikeutta -> jo osittainen käyttö säilyttää

• Yleistä hehtaaritukea maksetaan C2-alueella 10 e/ha

• Kailla alueen viljelijöillä rasti ruutuun ko. kohtaan tukihakemuksella

• Vipu – jotain tai oikeastaan paljon uutta Vipuneuvojassa

• Teuraskilin määritelmä on muuttunut tuotantopalkkiossa

• Max 12 kk ja 10 kg

• Kansallisessa tuessa yli 12 kk kutulla ei enää vaadita poikimista tukiehtona



Haettavat tuet, muistutus kahdesta rastista

• Peltokasvipalkkio

• Ruis, öljy- ja valkuaiskasvit (ei seoskasvustot), sokerijuurikas, tärkkelysperuna

•

• Pohjoinen hehtaarituki

• Ruis, öljy- ja valkuaiskasvit sekä niiden seokset, sokerijuurikas, tärkkelysperuna, 

avomaan vihannekset 

• Vehnälle ei makseta

• Nuorten viljelijöiden tuki osana suoria tukia koko maassa ja pohjoisessa lisäksi 

kansallisena tukena -> tuenhakijaa koskevat ehdot ovat samat



Täydentävät ehdot, muutoksia peltoviljelyssä

• Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

• EFA –kesannon aikaisin päättämisajankohta muokkaamalla on 16.8 kylvettäessä lohko 

satokasville syksyn aikana (aiemmin 15.8)

• Pysyvän laitumen ja nurmen on laidunnettaessa säilyttävä pääosin kasvipeitteisenä ja 

maaperän eroosio saa olla vain vähäistä

• Maisemapiirteellä sijaitsevia puita ei saa leikata lintujen pesimäaikaan 1.5 – 30.6 välillä

• Lakisääteiset hoitovaatimukset

• Lintujen ja luonnon suojeleminen koskee jatkossa myös kansallispuistoissa, 

luonnonpuistoissa ja valtion luonnonsuojelualueilla sijaitsevia yksityisiä maatalousmaita



Suorat tuet



Suorat tuet

• Tasaosien arvot AB-alue: noin 121,5 €/ha ja C-alue: noin 107,9 €/ha

• Sokerilisäosa puolittuu, timoteilisäosa poistuu kokonaan

• Jos peruslohkolla pysyvä kasvihuone, joissa kasvien juuret eivät pääse maahan, 

tulee passivoida kokonaan

• 2017 käyttämättömien tukioikeuksien varantoon veto

• Jos ei ole käytetty 2016 ja 2017 

• Ja jos koko tukioikeus on jäänyt käyttämättä (1,00 ha tai jos viimeisenä pienempi ala)



Perustuki

• Tukikelpoinen ala
• Kaikki maatalousmaa eli pelto, pysyvä laidun tai nurmi ja pysyvät kasvit

• Kasvulohko vähintään 0,05 ha (alle 0,05 ha lohkoilla on noudatettava ehtoja)

 Ei makseta: viljelemättömälle alalle, kasvihuonealalle, 20-v. ympäristötuen 

erityistukisopimukselle

• Tuen saamisen edellytyksenä
• Täydentävät ehdot

• Maatalousmaa pidettävä avoimena, pl. pysyvät kasvit ja pysyvän laitumen/nurmen 

ehdot

• Perustuki koostuu
• Tasaosasta 

• Lisäosasta (vain sokerijuurikas)



Viljelyn monipuolistaminen

• Peltoala alle 10 ha: vapautus vaatimuksista

• Peltoa 10 - 30 ha: 2 viljelykasvia, pääkasvia max 75 %

• Peltoa yli 30 ha: 3 viljelykasvia, pääkasvia max 75 %, kahta tärkeintä max 95 %

• AB-alueen tilat (yli 120 ha): jos peltoalasta yli 75 % nurmea tai kesantoa ja jäljelle jäävä peltoala yli 

30 ha, saa jäljelle jäävän alan pääkasvin osuus olla max 75 %, paitsi jos pääkasvi on nurmi tai 

kesanto

• C-alue: jos vähintään 10 ha peltoa -> 2 kasvia, max 75 % yhtä kasvia, paitsi jos pääkasvi nurmi tai 

kesanto



Viljelyn monipuolistaminen

Viljelyn monipuolistamisesta vapautuu jos

• Peltoala on alle 10 ha

• yli 75 % peltoalasta on nurmea ja/tai kesannolla

 edellyttäen että muuta peltoalaa on enintään 30 ha. 

• yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja/tai 

nurmea  

 edellyttäen että muuta peltoalaa on enintään 30 ha

• tilan peltoalasta yli 50 % on sellaista alaa, jota hakija ei ole ilmoittanut 

edellisvuoden tukihakemuksessaan ja tilan koko peltoalalla viljellään eri 

viljelykasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.



Viljelyn monipuolistaminen

• Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta on 30.6. – 31.8.

• Tänä aikana 

 tilalla on oltava vaatimuksen mukaiset 2 tai 3 kasvia ja 

 niiden %-osuudet vaatimusten mukaiset, myös nurmipoikkeusprosentit

• Jos sato on korjattu, kasvi voidaan todeta kasvijäänteistä, 

 jos on kylvetty uusi kasvi, se lasketaan kasviksi

• Huomioidaan todellinen tilanne valvontahetkellä



Peltokasvipalkkio

• Valkuaiskasvit

• Kevät- ja syysrapsi, kevät- ja syysrypsi, peltoherne, härkäpapu, auringonkukka, 

öljypellava, öljyhamppu,  ruistankio, makea  lupiini

• Seoskasvustot periaatteessa eivät tukikelpoisia

• Peltoherneelle pieni määrä viljaa tukikasvina kuitenkin hyväksytään

• Palkkiokelpoisten öljy- ja valkuaiskasvien seosviljely hyväksytään

• -> palkkioon oikeuttavat öljy/valkuaisksvin seokset ilmoitetaan kasvikoodilla 

herne/härkäpapu/makea lupiini/öljykasvit

• Ruis on palkkiokelpoinen, jos sadonkorjuuvuosi on 2017

• Tärkkelysperuna- ja sokerijuurikassopimuksesta kopio kuntaan 15.6 mennessä

• Skannataan sähköiseen arkistoon



Suorat tuet, nuoren viljelijän tuki 2017

• Uudet hakijat, syntymävuosi 1977->

• Ikäehto tarkistetaan vain ensimmäisenä vuonna

• Ei myönnetä, jos spv 15.6 jälkeen -> 5 vuotta alkaa 2018

• Pääasiallinen yrittäjyys/määräysvalta tarkastetaan vuosittain

• Viime vuonna hakeneilla tiedot esitäytetty Vipu-palvelussa

• Henkilötiedot hyväksytään tai tarvittaessa muokataan

• Nimi ja henkilötunnus saatava eroteltavaan muotoon

• Jos omistus/hallintasuhteet/toimintamuoto muuttuneet -> uudet liitteet paperisina 

kuntaan

• Uudet hakijat

• Aloitusvuoden ilmoittaminen

• Tukeen liittyvien henkilöiden ilmoittaminen

• -> sähköisessä haussa ei pääse eteenpäin, jos tietoja ei ole täytetty 



Nuoren viljelijän tuki

• Kun maatilan omistaja ja/tai haltija on 
• Luonnollinen henkikö yksin

• Aviopuolisot tai heiksi rinnastettavat (yhteisessä taloudessa elävä eronnut aviopari tai 

avopari, joilla yhteinen lapsi) -> molempien täytettävä ikävaatimus

• -> aloitusvuosi ja hakijan nimet + liitteenä luovutuskirja tms.

• Kun tuen hakijana on 
• Maatalousyhtymä -> kaikkien on täytettävä ikäehto

• Jakamaton kuolinpesä -> kaikkien on täytettävä ikäehto

• Osakeyhtiö -> ehdot täyttävillä oltava yli 50 % osakkeista ja määräysvallasta

• Osuuskunta -> enemmistö jäsenistä ehdon täyttäviä

• Kommandiittiyhtiö -> ehdot täyttävät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä (oltava enemmistö)

• Avoin yhtiö -> kaikkien yhtiömiesten on täytettävä ehdot

• -> liitteinä selvitykset osallisista, yhtymäselvitys, perukirja, luovutuskirja tms. 

• -> Oy: luovutuskirja, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja osakasluettelo



Maaseutuohjelma



LHK:n maksamisen edellytykset

Kesantorajoite

 Kesannot + luonnonhoitopeltonurmet + suojavyöhykkeet (ymp.sitoumus 2015) 

 yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta 

 Lopulla alalla ilmoitettava korvaukseen oikeuttavia viljelykasveja

Laskentakaava: luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavan enimmäisala

Muu korvaukseen oikeuttava (viljelty) peltoala/3 = kesanto + LHP -nurmi + 

suojavyöhyke

• Korvausta ei makseta seuraaville aloille:

 tilapäisesti viljelemätön, viljelemätön, kasvimaa, 20-vuotinen erityistukisopimus, 

kosteikkoa koskeva erityistukisopimus, kasvihuoneala, metsäpuiden taimituotanto, 

puuvartiset energiakasvit, hamppu (ei perustukea), alle 0,05 ha lohko



Lohkon korvauskelpoisuus 2016 – 2020, kun viljelijän 

hallintaan tulee uusia lohkoja kesken sitoumuskauden 

• Budjettirajoite 2017!

• Lisäksi harkinnanvarainen tukikelpoisuus, jos tulee yli 2 ha peltoa sitoumusajaksi
• Yli 65 vuotiaan viljelystä

• Luopumiseläkelain viljelemättömyyssitoumuksesta

• Viljelijältä, joka ei ole antanut ympäristösitoumusta

• Uusjakoalueilla max 5,0 ha 

• Alan lisääminen korvauskelpoiseen lohkoon
• Vuodesta 2016 alkaen enintään 0,1 ha/peruslohko/vuosi

• Korvauskelpoisen alan vaihtaminen on edelleen mahdollista omistuksessa olevien 

peltojen kesken

• Sitoumuksen voi jakaa



Sitoumukseen kuuluvan alan muutokset

• Sitoumuksen antaneiden viljelijöiden kesken siirtyy automaattisesti

• Voi siirtyä sitoutumattomalle, korvauskelpoisuus säilyy, jos säilyy 

maatalousmaana 

• HUOM! Vaihtolohkot jäävät sitoumuksen ulkopuolelle palatessaan ”takaisin” 

alkuperäisen viljelijän hallintaa

• Yhteiskäyttölohko säilyy sitoumuksessa -> esim. toisella viljelijällä 0,1 ha kesantoa

• V. 2018 - 2019 ei voi liittää uusia aloja 2015 tehtyyn sitoumukseen

• Alle 5 ha -> viljeltävä sitoumusehtojen mukaan ilman korvausta

• Yli 5 ha - > uusi sitoumus (budjettirajoite)

• Jos sitoumuksen kohteena oleva korvauskelpoinen ala ilmoitetaan 1. sit.vuoden

jälkeen viljelemättömäksi tai todetaan sellaiseksi valvonnassa, ala poistetaan 

maatalouskäytöstä oman hallinnan aikana 

-> korvauskelpoisuus menetetään -> takaisinperintä



Pinta-alan väheneminen

• Jos sitoumusala vähenemisen jälkeen alle 5 / 1 ha  sitoumus raukeaa 

ei takaisinperintää

• Sitoumuslohkojen siirto toisen henkilön hallintaan (ei tarvitse olla 

ymp.korvaukseen sitoutunut), itselle jää vähintään 5 / 1 ha  ei 

takaisinperintää

• Ylivoimainen este (luopuminen)  ei takaisinperintää

• Jos muutoin luopuu kesken sitoumuksesta ja itselle jää yli 5 / 1 ha 

sitoumusalaa viljelyyn  takaisinperintä
• Huom. v. 2016 poikkeus

• Sitoumuksessa olevan alan poisto maatalouskäytöstä oman hallinnan 

aikana  alalle maksetut korvaukset peritään takaisin



Lohkokohtaisen toimenpiteen muutokset
• Vaihtaminen (lomake 479)

• Puutarhakasvien viljelyn lisääminen 1,00 ha rajan yli

• Hallinnansiirtotapauksissa, joissa sitoumus siirretään tai jaetaan

• Luomun aloitus tai lopetus

• Neuvo 2020 kautta, jos maksettava korvaus €/ha ei nouse

• Ilmoittaa kasvipeitteisyyteen yli 20 % kasveja, jotka kelpasivat 2015, mutta eivät enää 2017

• Luopuminen

• Sitoumusala tai osa siitä, johon toimenpide liittyy, siirtyy toiselle viljelijälle

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, jos siirtyy luomuun (pakko luopua)

• Puutarhatoimenpiteestä voi luopua, jos puutarhakasvein viljelyala vähene alle 1,00 ha:n

• Ilmoittaa kasvipeitteisyyteen 80/60 % kasveja, jotka kelpasivat 2015, mutta eivät enää 2017

• Lisääminen

• Jos puutarhakasvien ala lisääntyy (HUOM!, ei 1,00 ha rajaa), voi ottaa puutarhakasvien toimenpiteen

• Jos vanha erityistukisopimus päättyy, voit jatkaa toteuttamista sitoumuksella (suojavyöhyke, lumo-

sopimus -> suojavyöhyke, turvepelto -> mv. ympäristönurmi), sitoumuksen ehdot tulee täyttyä

• Jos saat hallintaasi lohkoja, joilla toteutetaan koko sitoumusajan kestäviä toimenpiteitä



Lohkokohtaisissa toimenpiteissä huomioitavaa

• Puutarhatoimenpiteisiin ja peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen on 

ilmoitettava vuosittain minimiala -> muuten toimenpide hylätään sitoumuksessa

• Ei voi ilmoittaa lisäalueita (paitsi jos ko. alaa siirtyy hallintaan toiselta viljelijältä)
• Suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet ja valumavesien hallinta

• Maksua rajoitetaan, jos lohkokohtaisen toimenpiteen enimmäisala ylittyy 
• Kerääjäkasvit ja saneerauskasvit max 25 % sitoumusalasta

• LHP max 5 % C/20 % AB –alueella sitoumusalasta

• LHP + monimuotoisuuspellot max 15 % C/20 % AB –alueella sitoumusalasta (HUOM! LHK:n rajoite)

• Lantatoimenpiteet max 60 % sitoumusalasta

• Viherryttämisen mahdolliset vaikutukset
• Esim. pysyvällä nurmella ei voi olla suojavyöhykettä, monivuotista ympäristönurmea tai 

luonnonhoitopeltonurmea

• Talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ei makseta tilalle, joka on vapautettu viljelyn monipuolistamisesta yli 75 

% nurmialan perusteella ja jäljelle jäävä peltoala on alle 30 ha



Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

• Peltomaan laatutesti viim. 30.4.2018

• Ilmoitusvuoden lohkoista

• Kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka ovat hallinnassa 

viimeisimmässä tukihaussa

• Jos kaikki peruslohkot korkeintaan 0,5 ha, tee laatutesti 

yhdestä peruslohkosta

• Mavin lomake 480, jonka täyttö syysilmoituksen 

yhteydessä ehkä sähköisesti tai sähköposti kuntaan

• Myös ProAgrian lomake http://www.virtuaali.info/efarmer/

• Ympäristökorvauksen pakollinen tentti tai 

koulutuspäivä viim. 30.4.2017

• Verkkotentti Vipu-palvelussa tai päivän koulutus

• Tentin voi suorittaa ymp.korvaukseen sitoutunut viljelijä tai 

tilanhoidosta vastaava henkilö

• Huomioi mahdollinen hallinnan siirto

• Ennen määräaikaa, niin jatkajan suoritettava 30.4.2018

• Jos määräajan jälkeen, niin myös luopujan on suoritettava



Valvontaseuraamuksia

• Viljelykiertosuunnitelma, koulutusvaatimus, peltomaan laatutesti

• Joka vuosi määräajan jälkeen, jos ei palauta

• Esimerkiksi noin 1 000 viljelykiertosuunnitelmaa on vielä palauttamatta

• Seuraamusprosentti tuplaantuu joka vuosi -> 5 % -> 10 % -> 20 % -> 40 %

16.3.2016



Päätukihaku – Lohkotietojen yhteenveto (vrt. vanha 102A)



Vipuneuvoja

• Seuraava varauksin -> ehditäänkö kaikki suunniteltu toteuttaa ajoissa

• Uudet tarkisteet punaisella fontilla

16.3.2016



Lähetyksen estävät huomautukset
• Kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon pinta-alan

• Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja

• Haet tukea koko peruslohkolle, vaikka lohko on ilmoitettu yhteiskäyttöiseksi 

• Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa

• Peruslohkon ja sen kasvulohkojen geometriat eivät vastaa toisiaan

• Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi 

• Valumavesien hallinta toimenpiteeseen ilmoitettu ala ylittää peruslohkon pinta-alan

• Lohkolle on ilmoitettu toimenpide valumavesien hallinta, mutta toimenpiteelle ei ole 

ilmoitettu pinta-alaa

• Et ole hakenut yhtään tukea

• Et voi lähettää hakemusta, nuoren viljelijän tuen osalta puuttuu pakollisia tietoja 

(aloitusvuosi ja vähintään yksi henkilötunnus)

• Tuenhakijan tilinumero puuttuu. Tilinumerotieto muutetaan Vipu-palvelun etusivulla 

kohdassa: Maatila > Osalliset > Muokkaa



Lähetyksen estävät huomautukset

• Et voi ilmoittaa pysyvälle nurmelle ympäristökorvauksen kasvikoodeja, jotka 

jäädyttävät nurmivuosien kertymisen

• Et voi ilmoittaa edellisen vuoden pysyvälle nurmelle viherkesantoa (nurmi ja 

niitty) ekologiseen alaan

• Yllämainitut tarkisteet on toteutettu nyt lohkotietojen käsittelyyn 

kasvulohkotietojen tallennuksen yhteyteen

• 4 aarin toleranssi päällekkäisyyden tarkastelussa, eli jos esim. LHP-nurmi kasvulohko 

leikkaa edellisen vuoden pysyvän nurmen alaa enintään 0,04 ha verran, virheilmoitusta ei 

tule.



Lähetyksen sallivat huomautukset

• Hakijan tehtävä tulkinta tilanteen oikeellisuudesta!!!

• Tukien hakeminen

• Et ole hakenut perus- ja viherryttämistukea

• Et ole hakenut luonnonhaittakorvausta

• Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea -> Tarkista, oletko oikeutettu myös toiseen

• Et ole hakenut luomukorvauksen maksua, vaikka sinulla on voimassa oleva sitoumus

• Et ole hakenut ympäristökorvauksen maksua, vaikka sinulla on voimassa oleva sitoumus tai 

sopimus

• Maksun hakija eroaa siitä kenelle sitoumus tai sopimus on tehty

• -> Tee sitoumuksen tai sopimuksen siirto lomakkeella 160

• Aktiiviviljelijätarkiste: 

• -> Ota yhteyttä kuntaan selvittääksesi voidaanko tukia myöntää



Ympäristökorvaus
• Toimenpiteeseen orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla ei ole valittu 

yhtään kasvulohkoa

• Olet ilmoittanut kasvulohkolle ympäristökorvauksen toimenpiteen orgaanisen katteen käyttö, 

mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle

• Toimenpiteeseen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ei ole valittu yhtään 

kasvulohkoa

• Olet ilmoittanut kasvulohkolle toimenpiteen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, 

mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle

• Olet ilmoittanut lohkotiedoissa suojavyöhykkeitä (sitoumus vuodesta 2015 alkaen), 

monivuotista ympäristönurmea tai luonnonhoitopeltoa (nurmikasvi, vähintään 2 vuotta), mutta tilasi 

ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen ympäristönhoitonurmet -toimenpiteeseen

• Olet ilmoittanut lohkotiedoissa kasvia Suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015)

• Tätä kasvia käytetään lohkoilla, joita koskee ennen vuotta 2011 tehty erityistukisopimus suojavyöhykkeen 

perustamisesta ja hoidosta. Jos lohkolla on em. sopimus, tämä huomautus on aiheeton. Jos sopimus on 

päättynyt, muuta kasviksi suojavyöhyke (sitoumus vuodesta 2015 alkaen)



Ympäristökorvaus

• Olet ilmoittanut lohkotiedoissa viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, 

saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tilasi ei ole sitoutunut 

ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus –toimenpiteeseen

• Lohkotiedoissa on sopimuslohkolle ilmoitettu väärä kasvikoodi

• -> Katso oikeat kasvikoodit Hakuoppaasta Ympäristösopimukset –luvusta

• Muistutuksia (ei siis virheitä) tukiehdoista tiettyihin kasveihin liittyen

• Olet ilmoittanut saneerauskasveja. Tarkista, että olet ilmoittanut vähintään 1 ha peruna-, 

sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja viljelykierron aikana (= jonakin vuonna 

2014-2017)

• Perusta maisemakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto uudelleen vuonna 2017!

• Perusta riistakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto uudelleen vuonna 2017!

• Olet ilmoittamassa sitoumusalalle pysyvästi viljelemätöntä alaa

• -> Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan sitoumukselta ja siitä voi aiheutua takaisinperintä 

sitoumuskauden ajalta. Voit poistaa lohkon maatalouskäytöstä lomakkeella 102C tai 

ilmoittamalla vastaavat tiedot peruslohkon lisätiedoissa.



Ympäristökorvaus, yli vuosien menevät tarkisteet

Käytännössä yhteenvetoja hakuvuoden ja sitä edeltävien vuosien hakemustiedoista 

tiettyjen toimenpiteiden osalta. Informaation perusteella käyttäjän pitää itse tehdä 

päätelmät tukiehtojen täyttymisestä

• LHP-nurmet ja monimuotoisuuspellot

- kahden vuoden säilyttämisvelvoitteen tarkastaminen

• Suojavyöhykenurmet

- Vertailu edelliseen vuoteen

• Monivuotiset ympäristönurmet

- Vertailu edelliseen vuoteen

• Viherlannoitusnumet

- Listaa peruslohkot, joilla on ilmoitettu viherlannoitusnurmea neljänä vuonna peräkkäin

• Saneerauskasvit

- Listaa peruslohkot, joilla saneerauskasvia 3 v peräkkäin



LHP-nurmet ja monimuotoisuuspellot



Suojavyöhykenurmet

Testausprosessi



Saneerauskasvit



Perustuki, viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio

• Tilapäisesti viljelemätöntä alaa tai pysyvästi viljelemätöntä alaa on ilmoitettu tänä 

vuonna sekä edeltävänä vuonna. 

• -> Tämä saattaa aiheuttaa tukioikeuksien menettämisen kansalliseen varantoon

• -> Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan maatalouskäytöstä

• Et ole hakenut peltokasvipalkkiota, vaikka sinulla on tukeen oikeuttavia kasveja.



Tukioikeudet



Perus/kasvulohko

• Et ole lähettänyt peruslohkomuutoksia käsiteltäväksi

• -> Lähetä peruslohkomuutokset käsiteltäväksi tai poista tekemäsi muutokset ennen 

päätukihakemuksen lähettämistä. 

• Peruslohkon kasvulohkojen summa ylittää digitoidun pinta-alan. Myös muiden 

tilojen ilmoittamat kasvulohkot on huomioitu tarkisteessa (mm. yhteiskäyttölohkot, 

kaksi tilaa ilmoittaa saman lohkon)

• -> Tarkoittaa käytännössä sitä, että joku toinen on ilmoittanut samalle peruslohkolle 

kasvulohkoja, ja kaikkien kasvulohkojen yhteenlaskettu ala ylittää peruslohkon pinta-alan.

• Yhteiskäyttöiseltä lohkolta puuttuu tieto siitä, kuka tai ketkä muut viljelijät 

viljelevät yhteiskäyttöistä lohkoa

• Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita.

• Lohkon kasvikoodin ja hukkakaurailmoituksesi välillä on ristiriita

• -> Tarkista kasvi tai poista pyyntö hukkakaurattomuustarkistuksesta. 



Alustava tukiarvio
Tukiarvion lisäksi osiosta löytyy erilaisia tarkisteita pinta-aloihin liittyvistä rajoitteista, esim. LHK:n 25 % 

kesantorajoite tai monimuotoisuuspeltojen 15 % rajoite ympissä.


