
Tukihaku 2019
• Avoinna maanantaihin 17.6. saakka (klo 23.59)

• Tukihakemuksen voi tehdä Vipu-palvelussa TAI paperilomakkeilla (pakolliset 
lomakkeet 101B ja 102B)

• VIPU: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

• Lomakkeet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/tukihaku/hakuoppaat/   

• Paperihakua varten tarvittavat peruslohkotiedot saa Vipusta 
tai kunnasta, josta saa myös tukihaun lomakkeita

• Ainoastaan paperilla haettavat tuet:
Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta (289)

Uudet ympäristösopimukset (253)

5.4.2019

https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/


Tukihaku 2019
• Ilmakuvausalueet 2019

VIPU:
• Lohkokäsittely
• Peruslohkomuutokset: jako, yhdistäminen, uudet
• Rajakorjaukset
• Hallinnan siirrot
• Kasvulohkot
• Maatilan / osallisten tiedot
• Vipuneuvoja
• Lähetys
• Muuta huomioitavaa



Tukihaku 2019 / Peltolohkorekisterin ajantasaistus

• Maanmittauslaitos on julkaissut ilmakuvausalueet vuodelle 2019
• Ilmakuvauksia sekä kevät –että kesäkuvauksena
• Tällä alueella ilmakuvaus osana ruokaviraston kuvahankintaa
• Kuvaus kesäkuvauksena

Tarvittaessa:
• Lohkojen reuna-alueiden perkaaminen
• Sarkaojien perkaaminen

• Mahdollistaa tarkemman kuvan  - digitointi
• Turvataan lohkorajojen oikeellisuus ilmakuvissa



Tukihaku 2019 / Ilmakuvausalueet 2019



Tukihaku 2019 / VIPU / Peruslohkot
• ENSIN PERUSLOHKOT KUNTOON
• Peruslohkomuutokset – osio

• Hallinnansiirrot
• Peruslohkojaot, yhdistämiset, uudet lohkot

Ennen varsinaista tukihakua
• Muista lähettää käsiteltäväksi
• Kunnan käsittelyn jälkeen kuittaus sähköpostiin ja uudet 

lohkotunnukset vipuun, jonka jälkeen voit jatkaa hakemuksen tekoa
• Virheellisissä muokkausehdotuksissa hylkäys / yhteydenotto 

kunnasta



Tukihaku 2019 / VIPU / Peruslohkot
• Peruslohkomuutokset – osio

• Rajakorjaukset
• HUOM ! Rajakorjaukset lähtevät käsiteltäväksi vasta 

päätukihakemuksen  lähettämisen yhteydessä
• Rajakorjauksen voi tehdä myös päätukihakuosiossa
• Kunta näkee ehdotetut rajakorjaukset vasta kun päätukihakemus 

lähetetty
Lähetä hakemus heti kun mahdollista 

• Jos rajakorjaus joudutaan hylkäämään hakuajan päättymisen 
jälkeen, kasvulohkojen pinta-alat virheelliset ja korjaus ainoastaan 
paperilla



Tukihaku 2019 / VIPU / Peruslohkot
• Peruslohkomuutokset – osio
• Digitointivirheen voi aina korjata
• Lähtökohtaisesti korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa
• Pelkkää peruslohkon pinta-alaa ei voi korjata, tehtävä muutos kartalla
• Jos lohkosta lähtee pysyvästi pois pinta-alaa, lohko jaettava
• Jos sitoumusalaa poistuu omassa hallinnassa maatalouskäytöstä

Ympäristökorvauksen takaisinperintä sitoumuskauden alkuun saakka

• Uutena vipussa peruslohkon poisto maatalouskäytöstä
• Peruslohkolistauksen alla, lisätoiminnot valikossa
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Peruslohkomuutokset / peruslohkotyökalut



Tukihaku 2019 / VIPU / Karttatasot
• Uutena vuodelle 2019

• Hukkakaura
• Vihreä – vapaa, keltainen-vähäinen saastunta, punainen-

voimakas saastunta
• Kiinteistörajat

• Kiinteistön rajat kartalla MML rekisteristä. Huomioitavaa, että 
kiinteistön raja ei ole sama asia kuin peruslohkon raja

• Kiinteistötunnukset saatavilla esim. karttapaikasta
• Vilkkaat tiet

• Riistapeltojen perustamisehdot
• Edellisen vuoden peruslohkot



Tukihaku 2019 / VIPU / Kasvulohkot
• Kasvulohkot piirrettävä kartalle, jos peruslohkolla kasveja / 

pellonkäyttömuotoja enemmän kuin yksi
• Esitäyttömahdollisuus, pohjatiedoiksi voi valita edellisen vuoden 

kasvulohkotiedot ja –piirrokset, tai VS – ohjelmasta tuodut tiedot



Perus- ja kasvulohkotyökalut



Kasvulohkojen piirtäminen



Käyttöliittymä



Tukihaku 2019 / VIPU / Lohko yhteiskäytössä
• UUTTA: YHTEISKÄYTTÖLOHKOJEN PIIRTÄMINEN

1. Kukin osallinen merkitsee peruslohkon yhteiskäyttöiseksi Vipu-palvelussa

2. Sen jälkeen lohkolle voidaan lisätä kasvulohkoja ILMAN geometriaa

3. Joku yhteiskäyttölohkon viljelijöistä määrittää itsensä lohkon ”hallinnoijaksi”

4. Hallinnoija piirtää lohkolle kaikkien kasvulohkot ja kohdistaa niiden geometriat 
(varmistettava ensin, että kaikki osalliset ovat merkinneet lohkon yhteiskäyttöiseksi)

5. Tilat voivat vielä täydentää/muuttaa lohkonsa ominaisuustietoja 

6. Hallinnoija voi muokata lohkon rajoja siihen saakka, kunnes joku osallisista 
jättää hakemuksensa 



Peruslohkon yhteiskäyttöisyys

• Peruslohko merkitään yhteiskäyttöiseksi kuten ennenkin
• Mikäli lohkolle on piirretty kasvulohkoja, ne poistetaan

• Merkitsemällä peruslohkon yhteiskäyttöiseksi, tila antaa YK-lohkon 
hallinnoijalle ”valtuutuksen” muodostaa peruslohkolle kasvulohkoja 



Yhteiskäyttölohkon hallinnoija

• Yksi yhteiskäyttölohkoa viljelevistä tiloista ottaa itselleen hallinnoijan roolin
• Ainoastaan hallinnoija voi tehdä YK-lohkolle rajakorjauksen, piirtää sille  

kasvulohkoja ja muokata niiden geometrioita



Yhteiskäyttölohkon hallinnoija

• Hallinnoijaa EI tule vaihtaa enää sen jälkeen, kun peruslohkolle on piirretty 
kasvulohkoja

• On mahdollista, mutta samalla menetetään kartalle piirretyt geometriat



Muut yhteiskäyttölohkon tilat
• Kun lohko on merkitty yhteiskäyttöiseksi, käyttäjä näkee 

peruslohkotiedoista yhteiskäyttöön liittyvät muut tilat
• Ennen kasvulohkojen piirtämistä hallinnoijan kannattaa varmistaa, että 

kaikki YK-lohkoon liittyvät tilat ovat merkinneet lohkon yhteiskäyttöön. 
• Tällöin kasvulohkojen piirto ja kohdistaminen on mahdollista tehdä kerralla 

kuntoon
• Tilojen ja kasvulohkojen lisääminen on mahdollista myöhemminkin



Tukihaku 2019 / VIPU / Lohko yhteiskäytössä
YHTEISKÄYTTÖLOHKOJEN PIIRTÄMINEN JA KOHDENTAMINEN
• Hallinnoija jakaa peruslohkon kasvulohkoiksi kartalla ihan samalla tavalla 

kuin tavallisilla peruslohkoilla
• Kasvulohkojen piirtämisen jälkeen hallinnoija kohdentaa geometriat 

osallistiloille / tallennetuille kasvulohkoille
• Kohdentamisen tallennuksen yhteydessä kasvulohkot ja niiden pinta-alat 

päivittyvät yhteiskäyttölohkoa viljelevien tilojen hakemuksille
Ylimääräiset (kohdentamattomat) kasvulohkot häviävät

• Tämän jälkeen ainoastaan hallinnoija voi lisätä/poistaa kasvulohkoja



Lohkon yhteiskäyttö / Kasvulohkojen 
kohdistaminen



Tukihaku 2019 / VIPU / Päätukihakuosio
• Tarkista maatilan ja osallisten tiedot
• Täytä tukihakemus – välilehti

• Rastita kaikki haettavaksi haluamasi tuet
• Hakuaika 17.6. Myöhästyneenä paperihakemuksella, tukileikkaus 1% / 

päivä
• Jos maatila Oy tai yhtymä, oltava myös tuenhakijana
• Ennen lähettämistä Vipuneuvoja-osio

• Huomauttaa virheistä ja ristiriitaisuuksista
• Ei ole täydellinen

• Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet
• Tuen haku, rastit kohdallaan

• Uusia tarkisteita



Tukihaku 2019 / VIPU / Vipuneuvoja

• UUDET TARKISTEET: vipu-neuvoja huomauttaa jos:
• Ilmoitat raiviolle avo- tai sänkikesantoa tai tilapäisesti viljelemätöntä 

alaa
• Ilmoitat kauraa lohkolle, jolla on hukkakaurarekisterissä ”vähäinen 

saastunta” tai ”voimakas saastunta” –merkintä
• Ilmoitat puutarhakasvien toimenpiteitä lohkolle, joka ei ole 

sitoumuksella
• Ilmoitat ympäristökorvauksen kasvikoodeja lohkolle, joka ei ole 

sitoumuksella



Tukihaku 2019 / VIPU / Päätukihakuosio 

• Vipuneuvojan tarkisteiden jälkeen
• Muista lähettää hakemus heti kun hakemustiedot valmiina
• Hakuaikana voit muuttaa hakemustasi: 

• Peruuta hakemus  tee muutokset  lähetä hakemus uudelleen
( uusin hakemus korvaa aina aikaisemman )

• Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen kuittausviestin sähköpostiin
• Jos kuittausta ei tule, varmista perillemeno kunnasta
• Lähettämisen jälkeen tulosta tai tallenna yhteenveto



Tukihaku 2019 / VIPU / Päätukihakuosio 

• Vipu-palvelun käyttöä / sovellusta koskevissa ongelmissa voit lähettää 
yhteydenottopyynnön alueesi tukihenkilölle kohdasta käytön tuki

• Mieluiten sähköpostitse ja liitteeksi kysymyksesi tai kuvaus 
virhetilanteesta, sekä ”kuvankaappaus” virheilmoituksesta (Alt + Print
Scrn)  liitä kuva sähköpostiviestiin

• Voit aina ottaa yhteyttä oman kuntasi / yhteistoiminta-alueesi 
henkilöstöön. He välittävät tarvittaessa sovelluksen ongelmatilanteen 
selvityspyynnön alueen tukihenkilölle / Ruokavirastolle



Tukihaku 2019 / VIPU / Maatila-osio 
• Uusi / uusittu jatkoa

• Historiatiedot: Peruslohkojen historia, entiset peruslohkot
• Tulossa helmikuun puolen välin jälkeen

• Osalliset, maksutapahtumat, tukihistoria, päättyneet sitoumukset ja 
sopimukset

• Jatkossa tulossa
• Lomakkeet      uusi nimi: Hakemukset ja ilmoitukset

• Viljelijän jättämien hakemusten ja ilmoitusten ”arkistokappaleet”
• Lohkotiedot, tuet, tukioikeudet, sitoumukset
• Tilan valvonnat
• Neuvontarahan käyttö



Tukihaku 2019 / Muuta
• Vuonna 2019 ei juurikaan muutoksia tukiehdoissa
• Ympäristökorvauksen % rajoitteet

• Kerääjäkasvien korvaus maksetaan enintään 25 %:lle
• Saneerauskasvien korvaus maksetaan enintään 25 %:lle
• Lietelannan sijoittamisen ja orgaanisen aineksen kierrättämisen 

korvaus maksetaan enintään 60 %:lle
• Luonnonhoitopellon korvaus maksetaan enintään 5 %:lle
• Monimuotoisuuspeltoja (riista, maisema, niitty) voi olla enintään 15 %
• Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltoa voi olla yhteensä 

enintään 15 %
• Ylimenevälle alalle maksetaan korvaus kesannon mukaan ja alaa on 

hoidettava viherkesantona



Tukihaku 2019 / Muistettavaa
• Muista monivuotisten lohkotoimenpiteiden velvoitteet

• Suojavyöhykenurmi – säilytettävä 5 vuotta
• Monivuotiset ympäristönhoitonurmet – sitoumuskauden loppuun
• Luonnonhoitopellon nurmet – kaksi kasvukautta
• Viherlannoitusnurmi – enintään 3 vuotta
• Saneerauskasvi – enintään 2 v. samalla lohkolla



Tukihaku 2019 / Korvauskelpoisuus
• Korvauskelpoisuuden vaihto lohkojen välillä:

• Vaihdettavaa peltoalaa oltava vähintään 0,50 ha (ala voi koostua 
useammasta lohkosta)
• Vaihto mahdollista vain hakijan omistuksessa olevien peltolohkojen 

välillä
• Lohkot voidaan jakaa, jotta luovuttava/vastaanottava ala saadaan 

samansuuruisiksi
• Korvauskelpoinen ala ei saa vaihdossa kasvaa 
• Haku lomakkeella 471

• Korvauskelpoisuuden haku. Rajalliset mahdollisuudet
• Tilusjärjestelylohkot (max 5 ha)
• ”vanhat hakuperusteet voimassa”



Tukihaku 2019 / Kasvipeitteisyys
• Jos olet valinnut talviaikainen kasvipeitteisyys –toimenpiteen, niin kasvipeitealaa 

on oltava vähintään 20 % joka vuosi (sekä kohdentamisalueella, että sen 
ulkopuolisella alueella) 

• Syysilmoitus ( 12.9. – 31.10 ) on tehtävä, vaikka et saisikaan tukea (ellet tee 
ilmoitusta, niin koko toimenpide päätetään ja maksettu tuki peritään takaisin koko 
sitoumusajalta)

• Kasvipeitteisyysala voi vaihdella vuosittain (20-60/20-80 välillä), tukitaso 
määräytyy kasvipeitteisyysprosentin mukaan:



Tukihaku 2019 / Kasvipeitteisyyden laskenta
• Kasvipeitteisyysprosenttiin lasketaan:

• Talven yli säilytettävät moni- ja yksivuotiset nurmet 
• Monivuotiset puutarhakasvit, kumina
• Sänki ja suorakylvö sänkeen
• Syyskylvöiset kasvit
• Kevennetty muokkaus (kohdentamisalueella 20 %, muualla ei 

rajoitusta)



Tukihaku 2019 / Kasvipeitteisyyden laskenta
• Kasvipeitteisyysprosenttiin EI lasketa, eikä näille aloille makseta 

kasvipeitteisyyden korvausta:
• Suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi
• Luonnonhoitopelto
• Viherlannoitusnurmi
• Monimuotoisuuspellot (niitty, riista, maisema)
• Edellisen ohjelmakauden erityistukisopimusalat



Tukihaku 2019 / Tukioikeudet
• Muista tukioikeuksien siirrot: Vuokrasopimusten uusiminen, ostot
• Siirtoja haettava kunnasta viimeistään 17.6. TAI koko tilan kaupan yhteydessä 

21.9. mennessä (tällöin kaupan tapahduttava viimeistään 31.8.)
• Tukioikeuksia voi lähtökohtaisesti siirtää vain aktiiviviljelijälle 

• Omistuksen voi siirtää EI-aktiiviviljelijälle, vain perinnön, 
ennakkoperinnön, spv-kaupan, avioero-osituksen tai mty:n purkamisen 
yhteydessä 

• Tarkista tukioikeuksien tilanne Vipu-palvelusta
• Maatila – tuet – tukioikeudet
• Vanhentuneissa / päättyvissä hallinnansiirroissa päättymisvuosi punaisena
• Vertaa kasvulohkojen alaa ja tukioikeuksien alaa



Alustavat pinta-alatuet vuonna 2019, €/ha
2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset lisätoimenpiteet
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(maks. 5%) 

1)

* Monimuot. 
pellot: riista, 

maisema, 
niitty, lintu 

(maks.15%) 1)

* Suoja-
vyöhyke 
(maks.   
25%) 1)

Kesanto 
(maks. 
25%) 1)

Kesanto 
(yli 25%)

54 54 54 54 200 54 200 54 54 104 100 300 450 0 0

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 0

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

0 50 0 60 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

0 75 45 75 0 100 350 75 0 0 0 0 0 0 0

kotiel.tila 539 664 584 674 685 1204 1035 614 539 589 575 775 925 475 173

kasv.tila 479 604 524 614 625 1144 975 554 479 529 515 715 865 415 173

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

1) LHP-nurmea voi olla enintään 5%
    LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15%
    LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25% Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha

2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet on valittu 1.sitoumusvuonna. Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

3) Tuki tulee kasvipeittyisyysprosentin mukaan €/ha: Säätösalaojien hoito 70 €/ha
Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 Säätökastelu 250 €/ha
Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 Talviaik. kasvipeitteisyys 3) 4-54 €/ha

**) Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa. Kerääjäkasvit 100 €/ha
***) Tukitasoja voidaan muuttaa, jos tuen enimmäismäärä ylittyy. Saneerauskasvit 300 €/ha

enintään 60 %:lle sitoumusalasta

enintään 60 %:lle sitoumusalasta

Ympäristökorvaus

Perustuki

Viherryttämistuki

enintään 25 %:lle sitoumusalasta

Peltokasvipalkkio **

Pohjoinen ha-tuki ***

enintään 25 %:lle sitoumusalasta

ei huomioida *-merkittyjä aloja

EU:n nuoren vilj. tuki

Luonnonhaittakorvaus

LHK:n kotieläinkorotus

Maksun rajoituksia
Ymp.korvauksen muut valinnaiset 

lohkokohtaiset toimenpiteet

Kans. nuoren vilj. tuki

Yleinen ha-tuki

Yhteensä


Yhteenveto, pitkä

		Alustavat pinta-alatuet vuonna 2019, €/ha

																						2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset lisätoimenpiteet

						Ohra, kaura, vehnä nurmi, peruna, r-helpi, speltti		Ruis		Valk. kasvin+ viljan seokset viljaa alle50%		Rypsi, rapsi, herne + muut valk. kasvit		Kumina ja muut siemenmaus-teet		Tärkke-lys-peruna		Avo-maan vihan-nekset		Tattari, maissi, kuitu-pellava, kuitu-hamppu		* Viher- lannoi- tus nurmi		* Moniv. Ympä- ristö nurmet		* Luonnon-hoitopelto-nurmi (maks. 5%) 1)		* Monimuot. pellot: riista, maisema, niitty, lintu (maks.15%) 1)		* Suoja-vyöhyke (maks.   25%) 1)		Kesanto (maks. 25%) 1)		Kesanto (yli 25%)

		Ympäristökorvaus				54		54		54		54		200		54		200		54		54		104		100		300		450		0		0				härkäpapu		maissi

		Luonnonhaittakorvaus				242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		242		0				peltok.p.		ei peltok.p

		LHK:n kotieläinkorotus				60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		0				pohj		pohj.

		Perustuki				108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108

		Viherryttämistuki				65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65				ruoka/rehuherne

		Peltokasvipalkkio **				0		50		0		60		0		565		0		0		0		0		0		0		0		0		0				peltok.p.

		Yleinen ha-tuki				10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0				pohj.

		Pohjoinen ha-tuki ***				0		75		45		75		0		100		350		75		0		0		0		0		0		0		0

		Yhteensä		kotiel.tila		539		664		584		674		685		1204		1035		614		539		589		575		775		925		475		173

				kasv.tila		479		604		524		614		625		1144		975		554		479		529		515		715		865		415		173

		Kans. nuoren vilj. tuki				40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		0		0		0		0		0

		EU:n nuoren vilj. tuki				53		53		53		53		53		53		53		53		53		53		53		53		53		53		53

																						Ymp.korvauksen muut valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet

		1) LHP-nurmea voi olla enintään 5%																												Maksun rajoituksia

		LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15%

		LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25%																				Lietelannan sijoittaminen						40 €/ha		enintään 60 %:lle sitoumusalasta

		2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet on valittu 1.sitoumusvuonna.																				Org. aineksen kierrättäminen						40 €/ha		enintään 60 %:lle sitoumusalasta

		3) Tuki tulee kasvipeittyisyysprosentin mukaan €/ha:																				Säätösalaojien hoito						70 €/ha

				Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54																		Säätökastelu						250 €/ha

				Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11																		Talviaik. kasvipeitteisyys 3)						4-54 €/ha		ei huomioida *-merkittyjä aloja

		**) Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa.																				Kerääjäkasvit						100 €/ha		enintään 25 %:lle sitoumusalasta

		***) Tukitasoja voidaan muuttaa, jos tuen enimmäismäärä ylittyy.																				Saneerauskasvit						300 €/ha		enintään 25 %:lle sitoumusalasta







Alustavat kotieläintuet vuonna 2019
Tukialue C2

Sonnit ja härät 6-20 kk 491

Emolehmät 480

8-24 kk 354

yli 24 kk - enint. 4v. 480

Uuhet 73,8

Kutut 156

* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.

Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg

Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio

0-170 ey 154 €/ey

yli 170 ey 76 €/ey

   Huomioitavaa

n. 165 *

315

8,0 senttiä/ litra

315

73,8

n. 165 *

Keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 
karitsa/ uuhi ja tukikelpoisia uuhia yhteensä vähintään 20

Maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ 
vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua

Maito

Teurastusten perusteella maksettavat €/ teurastettu eläin

189

Tukitaso voi muuttua, jos tuen kokonaismäärärajoite 
uhkaa ylittyä.

Ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu 
emolehmähiehojen ey-tukea

Muut

Siat, viitemäärän mukaan

 - 

Emolehmähiehot

 - 

300

n. 30 *

156

n. 165 *

Eläin- tai       
eläinyksikköperusteiset

n. 155 *

Yhteensä €/ vuosi     
(jos eläin on palkkio-

kelpoinen koko vuoden)

 Kansallinen eläintuki 
€/eläin

EU:n nautapalkkio 
€/eläin

336


Taul1

		Alustavat kotieläintuet vuonna 2019

		Tukialue C2

		Eläin- tai       eläinyksikköperusteiset				Kansallinen eläintuki €/eläin						EU:n nautapalkkio €/eläin				Yhteensä €/ vuosi     (jos eläin on palkkio-kelpoinen koko vuoden)		Huomioitavaa

		Sonnit ja härät 6-20 kk				336						n. 155 *				491

		Emolehmät				315						n. 165 *				480

		Emolehmähiehot		8-24 kk		189						n. 165 *				354

				yli 24 kk - enint. 4v.		315						n. 165 *				480

		Uuhet				73.8						-				73.8		Keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 karitsa/ uuhi ja tukikelpoisia uuhia yhteensä vähintään 20

		Kutut				156						-				156		Maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua

		* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.

		Teurastusten perusteella maksettavat						€/ teurastettu eläin

		Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg						300										Ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehojen ey-tukea

		Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio						n. 30 *

		Muut

		Siat, viitemäärän mukaan				0-170 ey						154 €/ey

						yli 170 ey						76 €/ey

		Maito										8,0 senttiä/ litra						Tukitaso voi muuttua, jos tuen kokonaismäärärajoite uhkaa ylittyä.





Taul2

		





Taul3

		







Kosteikkojen hoito 450 €/ha

Arvokkaat kohteet 600 €/ha

Muut kohteet 450 €/ha

600 €/ha

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Nautarodut: Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey

Suomenhevonen 300 €/ey

Suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunlammas 300 €/ey

Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/ey

Alkuperäiskasvien viljely 400 €/ lajike

Kasvinviljelytila 160 €/ha

Kotieläintila 294 €/ha (160+134)

Avomaan vihannesten viljelyala 600 €/ha

eläintiheyden on oltava vähintään 0,3 ey/ha

Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

Ympäristösopimukset ja luomu

 Luomu

 Ympäristösopimukset


Taul1

		Ympäristösopimukset ja luomu

		Ympäristösopimukset

		Kosteikkojen hoito										450 €/ha

		Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito

				Arvokkaat kohteet								600 €/ha

				Muut kohteet								450 €/ha

		Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot										600 €/ha

		Alkuperäisrotujen kasvattaminen

				Nautarodut: Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja								530 €/ey

				Suomenhevonen								300 €/ey

				Suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunlammas								300 €/ey

				Maatiaiskanat ja -kukot								300 €/ey

		Alkuperäiskasvien viljely										400 €/ lajike

		Luomu

		Kasvinviljelytila										160 €/ha

		Kotieläintila										294 €/ha (160+134)						eläintiheyden on oltava vähintään 0,3 ey/ha

		Avomaan vihannesten viljelyala										600 €/ha





Taul2

		





Taul3
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