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Pinta-alatuet

Perustulotuki, uudelleenjakotuki,

tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkiot,

nuorten viljelijöiden tulotuki,

luonnonhaittakorvaus, kansalliset ha-tuet

LUONNOS



Tukikelpoinen ala suorissa 

viljelijätuissa

 Ala on tuenhakijan hallinnassa

 Ala on maatalousmaata ja sitä käytetään 

maataloustoimintaan

 Kasvusto perustettu viimeistään 30.6. 

tukihakuvuonna

 Kasvulohkon on oltava tukikelpoinen kasvukauden 

loppuun asti, ellei muualla toisin säädetä
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Suorien tukien maksamisen yleiset 

edellytykset

 Suoria tukia ei makseta, jos maksettavien tukien 

yhteismäärä tukivuonna on alle 500 euroa

 Ennen tuen ensimmäisen erän maksamista tukiehtojen 

hallinnollisten tarkastusten tulee olla tehtynä

 Pinta-alamonitoroinnin alustavien tulosten pitää olla 

valmiina ennen ensimmäisen erän maksamista

 Jos maatilaan kohdistuu paikan päällä tehtävä valvonta, 

valvonta on suoritettava loppuun ennen ensimmäisen erän 

maksamista
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Perustulotuki 1/2

Tukioikeuksia ei enää ole

Tuki maksetaan vuotuisena tuotannosta 

irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria 

kohden

Kaksi tukialuetta: AB ja C
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Perustulotuki 2/2

Tukitasoarvio 2023 alkaen noin 115€/ha 

vaihteluväli 99 – 139 €/ha

Summa kasvanee hieman vuosittain

Perus- ja viherryttämistuki nykyään noin 

108 €/ha + 65 €/ha 
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Uudelleenjakotulotuki

 Uusi tukimuoto

 Tuki maksetaan vuotuisena tuotannosta 

irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden 

viljelijöille, joille maksetaan myös perustulotukea

 Maksetaan enintään 50 hehtaarille

 Kohdentaa tukea pienemmille tiloille

 Tukitaso arviolta 18 €/ha, 

- vaihteluväli 14,5 – 21 €/ha
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Tärkkelysperuna- ja 

erikoiskasvipalkkio 1/2
Palkkiokelpoiset kasvit (C-alueella)

 Tärkkelysperuna

 Sokerijuurikas

 Tattari = uusi

 Linssi = uusi

 Pelto- ja tarhaherne, härkäpapu, makea lupiini 

 Kevät- ja syysrapsi, kevät- ja syysrypsi, auringonkukka, öljypellava, 

öljyhamppu ja ruistankio (camelina)

 Ruis ei ole palkkiokelpoinen
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Tärkkelysperuna- ja 

erikoiskasvipalkkio 2/2
 Tärkkelysperunan viljelysopimus ja sokerijuurikkaan 

viljelysopimus ko. palkkioiden ehtona

 Tärkkelysperunapalkkion tukitaso 

• vaihteluväli 450 -650 €/ha

 Erikoiskasvipalkkio (C-alue)

• Peltokasvit (sokerijuurikas, valkuaiskasvit, 

öljysiemenet)

• Suunniteltu tukitaso 145€/ha, vaihteluväli 80 -170€/ha
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Nuorten viljelijöiden tulotuki 

(EU) 1/2
 Hakijan pitää olla ensimmäisenä perustulotuen 

hakuvuonna enintään 40-vuotias (31.12.)

 Tuki haettava viiden vuoden kuluessa tilanpidon 
aloittamisesta pääasiallisena yrittäjänä

 Maksetaan vuotuisena tukena perustuen 
tukikelpoista hehtaaria kohden enintään viitenä 
peräkkäisenä vuonna

 Enintään 150 hehtaarille
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Nuorten viljelijöiden tulotuki 

(EU) 2/2

 Tukitaso arviolta 88 €/ha koko maassa

 Maksetaan 150 ha:n saakka 5-vuotta

 Lisäksi C-alueella kansallinen nuorten viljelijöiden 

tuki, ehdot ovat samat kuin EU-nuoren viljelijän 

tuen ehdot

Kansallinen tuki enintään 50 €/ha
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Nuorten viljelijöiden tulotuki 

(EU) – uutta 1/2
Ammattitaitovaatimus - luonnollinen henkilö

 Vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto

TAI

 Vähintään kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus

ja

 Vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan  
osaamispistemäärän laajuinen koulutus, josta vähintään 10 
opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaava osaamispistemäärä 
on talousopintoja

 Ammattitaitovaatimus on täytyttävä ensimmäisenä tuen hakuvuonna 
viimeistään 31.8. 

 Ammattitaitovaatimus ei koske niitä hakijoita, joille myönnetty tuki jo 
2022 tai aiemmin
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Nuorten viljelijöiden tulotuki 

(EU) – uutta 2/2
Ammattitaitovaatimus – yhteisö tai yhtymä

 Jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä tai 
kaikilla yhtymän jäsenellä on oltava vähintään kolmen 
vuoden työkokemus

JA

 Vähintään puolella heistä riittävä koulutus

 Ammattitaitovaatimus on täytyttävä ensimmäisenä tuen 
hakuvuonna viimeistään 31.8. 

 Ammattitaitovaatimus ei koske niitä hakijoita, joille 
myönnetty tuki jo 2022 tai aiemmin
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Luonnonhaittakorvaus

 Kotieläinkorotus 60€ / ha poistuu

- Naudat, lampaat, kutut -> kompensaatio 

kotieläintukien korotukseen

 Yleinen luonnonhaittakorvaus säilyy ennallaan             

- C-alueella arvio 242 €/ha

 Kesantoa enintään 25 %

- kesannot ja luonnonhoitopellot
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Korvauskelpoinen ala vuonna 2023

 Ala, joka oli korvauskelpoista 2022 (osa vain LHK). 

 Lisäksi harkinnan ja määrärahatilanteen mukaan:

 Tilusjärjestelyjen kautta tullut ala. 

 Emolohkoon yhdistettävän virtuaalilohkon ala, 

hoidetaan viranomaistyönä.

 Peruslohkon muotoa parantavaa ja päistehaittaa 

vähentävää maatalousmaata, enintään 50 aaria/lohko 

ja enintään 5 % emolohkon pinta-alasta.

 Maanomistaja voi siirtää korvauskelpoisuuden toiselle 

omistamalleen lohkolle tai toisen omistajan lohkolle 

saman ELY-keskuksen alueella.
LUONNOS



Kansalliset peltotuet
 Yleinen hehtaarituki C2-alueella enintään 10€/ha

 Pohjoinen hehtaarituki enintään, tukialueet C1 ja C2

 ruis 75 €/ha

 sokerijuurikas ja tärkkelysperuna 100 €/ha

 avomaanvihannekset 350 €/ha

 valkuaiskasvusto 60 €/ha

 eräät peltokasvit (mm. öljy- ja valkuaiskasvit, ruistankio, 

pellavat ja hamppu) 100 €/ha

 Nuorten viljelijöiden tuki enintään 50€/ha
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Kiitos!
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