
Nivalan alueellinen maaseutuhallinto
24.1.2023

Mervi Vähäsöyrinki
maaseutuasiamies

Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen talvella 2022-
2023. Muutokset ovat mahdollisia.



Ohjelmakausi 2023 - 2027
Haut eriytyy: Eläintukien haku alkuvuonna

• EU-nautapalkkiot haku päättyy 24.1.2023
• EHK  haku päättyy 2.2.2023
• Eläinmäärien ilmoitus 2.2. 2023 mennessä
• Kansalliset kotieläintuet 13.2.- 2.3.2023

Peltotukien haku keväällä
Syysilmoitus syksyllä, kaikille pakollinen

Mahdollista vain sähköinen haku
Myöhässä jätetyn hakemuksen voi jättää vain paperilla

• Myöhästyspäiviä voi olla enintään 7 pv

Hakemuksen muutosmahdollisuudet laajenevat



Tuenhakijan on oltava aktiiviviljelijä

Tuenhakija täyttää aktiiviviljelijän ehdon, jos
1. Edellisenä hakuvuonna saadut suorat tuet ovat korkeintaan 5000 € TAI
2. Tuenhakijan päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja on 

arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana

 Jos kumpikaan ehto ei täyty, maataloustoiminnan harjoittaminen on 
todistettava muilla asiakirjoilla 

Tuenhakijalta kysytään jatkossa y-tunnus eläin- ja peltotukihaussa

Suorat tuet v.2022:
• perus- ja viherryttämistuki, nuoren vilj. EU-tuki, peltokasvipalkkio, EU:n eläinpalkkiot



Ehdollisuus

• Ehdollisuus korvaa 1.1. 2023 alkaen täydentävät ehdot ja viherryttämistuen
• on lähes kaikkien tukien saamisen ehtona, mutta siitä ei erikseen makseta
• Ehdollisuuden laiminlyönti aiheuttaa seuraamuksia lähes kaikkiin viljelijätukiin 

(eläin +pelto)
• Ehdollisuus koostuu:

• Ilmaston muutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Vesien suojelu
• Maaperän suojelu
• Luonnon monimuotoisuuden & maiseman suojelu ja laatu
• Kansanterveys ja kasvinterveys
• Ei eläinten merkintä ja rekisteröinti



Ehdollisuuden vaatimuksia
GAEC 1: Pysyvän nurmen säilyttäminen

• Vastaava vaatimus kuin aikaisemmin viherryttämistuessa, pieniä muutoksia
• Pysyvien nurmien alaa seurataan koko maan tasolla, viitevuosi on nyt 2018

• Pysyvän nurmen osuus maatalousmaasta ei saa vähentyä yli 5 %

• Lohko muuttuu pysyväksi nurmeksi kuudentena vuotena, kun sille ilmoittaa 
kuusi vuotta peräkkäin nurmivuosia kerryttäviä kasveja

• Nurmivuodet nollaantuvat, jos lohkolle ilmoittaa muuta kasvia

• Koskee jatkossa kaikkia viljelijöitä, myös luomutiloja



Ehdollisuuden vaatimuksia
GAEC 2: Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu turve- ja kivennäismaa

Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otetun maatalousmaan on oltava pysyvästi 
nurmella

• Ei saa kyntää
• Voidaan uusia suorakylvönä tai kevytmuokkaamalla niin, että uusi nurmikasvusto 

kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen
• Vaatimus koskee kaikkia raivaamalla tai muilla keinoin käyttöön otettuja turve- ja 

kivennäismaita sekä turvetuotantoalueita

HUOM! Pysyvä nurmikasvivaatimus EI koske:
• tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja 
• lohkon muotoa parantavia muutoksia (alle 0,5 ha:n lisäykset ja enintään 5% lohkosta)



Ehdollisuuden vaatimuksia
GAEC 6: vähimmäismaanpeite paljaan maan välttämiseksi herkimpinä ajanjaksoina

33% peltojen ja pysyvien kasvien alasta on oltava kasvipeitteistä 31.10.-15.3.
• Hyväksytään mm.:

• nurmet, myös luonnonhoitonurmet
• sänget
• syyskylvöiset kasvit
• kevytmuokattu ala
• kemiallisesti tuhottu sänki ja nurmi

 Tästäkään ei erikseen makseta, on kaikille pakollinen
HUOM! Ekojärjestelmässä on valinnainen toimenpide: talviaikainen kasvipeitteisyys ja 
siitä maksetaan erikseen



Ehdollisuuden vaatimuksia
GAEC 7: viljelykierto

Vuotuinen viljelykierto
• Yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vähintään 33 %:lla peltoalasta
• Tarkastellaan niitä kasvulohkoja, joilla on edellisvuonna viljelty yksivuotisia kasveja

Usean vuoden viljelykierto
• Samaa yksivuotista kasvia voi viljellä samalla alalla enintään 3 v. peräkkäin
• Välikasvin käyttömahdollisuus!

Viljelykiertovaatimus ei koske mm.:
• nurmia, monivuotisia kasveja, luomutiloja, pieniä tiloja (peltoa alle 10 ha)
• Tiloja, joiden peltoalasta yli 75% nurmella/ palkokasveilla/ kesannolla tai näiden yhdistelmänä
• Tiloja, joiden maatalousmaasta yli 75% nurmella/ pysyvänä nurmena



Vuokrasopimukset

Vuokrasopimus sen nimissä kuka hakee peltotukia
• voit hakea tukia vain pelloista, jotka ovat tuenhakijan hallinnassa

Tarkista myös, että vuokranantaja on oikein

Vuodesta 2023 lähtien vuokrasopimuksia tarkistetaan aiempaa enemmän

Tukioikeusjärjestelmä on lakannut vuoden 2022 lopussa 
-> tukioikeudet ovat poistuneet ja menettäneet arvonsa

• Jos vuokrasopimuksessa on vuokrahinta erikseen tukioikeuksille, sopimusta tulisi tältä 
osin korjata





Perustulotuki 115 €/ha

• Maksetaan hakijan hallinnassa olevalle maatalousmaalle, myös raiviot
• Tukioikeuksia ei enää ole

Uudelleenjakotuki 18 €/ha
• Maksetaan samalla alalle kuin perustulotuki
• Maksetaan enintään 50 ha:lle

• Kohdentaa tukea pienemmille tiloille



Erikoiskasvipalkkio 120 €/ha

• Kevät- ja syysrypsi + rapsi, pelto- ja tarhaherne, härkäpapu, makea lupiini, 
auringonkukka, öljypellava, öljyhamppu, ruistankio, tattari, linssi

• Maksetaan hakijan hallinnassa olevalle maatalousmaalle, myös raiviot

Tärkkelysperunapalkkio 620 €/ha
• Palkkion ehtona tärkkelysperunan viljelysopimus

• Maksetaan hakijan hallinnassa olevalle maatalousmaalle, myös raiviot



Luonnonhaittakorvaus 242 €/ha

• Säilyy entisellään
• Maksetaan korvauskelpoiselle alalle

• Korvauskelpoinen ala kasvaa hiukan (peltolohkorekisterin siivous)

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (60 €/ha) poistuu
• Kompensoidaan osittain eläintuissa (korotukset maidon, nautojen, 

uuhien ja kuttujen tukiin)



Ympäristökorvaus 45 €/ha, puutarhakasvit 113 €/ha

Tilakohtaiset toimenpiteet (pakolliset)
• Yleiset vaatimukset -> toteutettava kaikki

• Viljavuustutkimus
• Lohkokohtaiset muistiinpanot
• Ilmasto- ja ympäristösuunnitelma

• Valinnaiset toimenpiteet ( 7kpl) -> valittava vuosittain 2

Lohkokohtaiset toimenpiteet (vapaaehtoisia)
• Valinnaisia toimenpiteitä 8kpl
• Valitaan vuosittain lohkokohtaisesti

Maksetaan korvauskelpoiselle alalle (=sitoumusala)



Ekojärjestelmän tuet

• Talviaikainen kasvipeitteisyys 50 €/ha
• Luonnonhoitonurmet 65 €/ha

• Viherlannoitusnurmet 80 €/ha
• Monimuotoisuuskasvit 300 €/ha

Tukisummat varmistuu, kun selviää miten toimenpiteitä valitaan

• Valitaan vuosittain ne mitä haluaa toteuttaa
• Maksetaan hallinnassa olevalle maatalousmaalle, myös raivioille



Kansalliset hehtaarituet

Yleinen hehtaarituki 10 €/ha
Pohjoinen hehtaarituki:

• ruis 65 €/ha
• valkuaiskasvit 100 €/ha
• valk.kasvien ja viljan seokset (valk.kasvia yli 50%) 60 €/ha

Kansalliset tuet maksetaan korvauskelpoiselle alalle



Nuoren viljelijän tuet

• Nuoren viljelijän EU-tuki 88 €/ha
• Maksetaan samalla alalle kuin perustulotuki
• Maksetaan enintään 150 ha:lle (aikaisemmin raja 90 ha)

• Nuoren viljelijän kansallinen tuki 50 €/ha
• Maksetaan korvauskelpoiselle alalle

• Uutena ammattitaitovaatimus, aikaisemmin vain aloitustuessa
(ei koske niitä, joille tuki myönnetty 2022 tai aikaisemmin)







Maksuaikataulu, syksy 

Marraskuu
• Eläinten hyvinvointikorvaus 50%

Joulukuu
• Luonnonhaittakorvaus 95%
• Perustulotuki 95%
• Ekojärjestelmän tuet (ei talviaik.kasvipeitteisyys) 95%
• Uudelleenjakotuki 95%
• Nuorten vilj. tulotuki 95%
• Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio 95%
• Yleinen ha-tuki, pohj.ha-tuki, Nuorten kans. tuki 100%



Maksuaikataulu, kevät 
Helmikuu

• EU-nautapalkkio 70%

Huhtikuu
• Kansalliset kotieläintuet; ed. vuoden loput ja hakuvuoden ennakko 75%
• Ympäristökorvaus noin 85%
• Luomu noin 85%

Toukokuu
• Luonnonhaittakorvaus 5%
• Luomu, pelto 15%, eläin 100%

Kesäkuu
• Ympäristökorvaus 15%
• Perustulotuki 5%, uudelleenjakotuki 5%, nuorten tulotuki 5%, tärkk/ erik.kasvip. 5%
• EU-nautapalkkiot 30%
• Lammas- ja vuohipalkkio 100%
• Eläinten hyvinvointikorvaus: sika- ja siipikarjatilat 100%, muut loppuosa 50%
• Ekojärjestelmän loppumaksu 5%, talviaikainen kasvip. 100%



Viljelijätukien maksuaikataulu painottuu 
joulukuulle ja kevääseen
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