
CAP27  Pinta-alatuet
Suorat tuet;

Perustulotuki, uudelleenjakotuki, 

tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkiot, 

nuorten viljelijöiden tulotuki

Luonnonhaittakorvaus, kansalliset ha-tuet



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



Suorien tukien maksamisen yleiset
edellytykset
*  Tuensaajan oltava aktiiviviljelijä

*  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



Perustulotuki 1/2

* Tukioikeuksia ei enää ole

* Tuki maksetaan vuotuisena tuotannosta

irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden

* Kaksi tukialuetta: AB ja C



Perustulotuki 2/2

* Tukitaso v. 2023 enintään 118,79 € / ha

  

* Perus- ja viherryttämistuki v. 2022

108 €/ha + 65 €/ha



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 v. 2023 17,68 €/ha



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 



Tärkkelysperuna- ja
erikoiskasvipalkkio 2/2

*  Tärkkelysperunan viljelysopimus ja sokerijuurikkaan
viljelysopimus ko. palkkioiden ehtona 

    Tärkkelysperunapalkkion tukitaso v. 2023 

    enintään 570 €/ha 

*  Erikoiskasvipalkkio (C-alue)

    Peltokasvit (sokerijuurikas, tattari, valkuaiskasvit,

öljykasvit) tukitaso v. 2023 enintään 120 €/ha



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU, k)

*  Hakijan pitää olla ensimmäisenä perustulotuen
hakuvuonna enintään 40-vuotias 31.12. (yhteisömuotoisilla 

tiloilla kaikkien määräysvaltaisten osakkaiden,  luonnollisten henkilöiden 

ryhmässä  kaikkien täytettävä ikävaatimus)

*  Tuki haettava viiden vuoden kuluessa tilanpidon

aloittamisesta pääasiallisena yrittäjänä 

*  Maksetaan vuotuisena tukena perustuen

tukikelpoista hehtaaria kohden enintään viitenä 
peräkkäisenä vuonna

*  Enintään 150 hehtaarille



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU, k)

*  Tukitaso enintään 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 50 €/ha



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU, k)
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 luonnonvara-alan koulutus, josta 

talousopintoja vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä 

vastaava osaamispistemäärä

• Ammattitaitovaatimus on täytyttävä viimeistään 31.8. ja todisteet 

palautettava kuntaan

• Ammattitaitovaatimus ei koske niitä hakijoita, joille myönnetty 

tuki jo 2022 tai aiemmin



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU, k)
Ammattitaitovaatimus; luonnollisten henkilöiden ryhmä 

(Aviopuolisot, yhtymä, kuolinpesä ym)

• Kaikilla osallisilla oltava vähintään toisen asteen luonnonvara-alan 

tutkinto
TAI vähintään puolella heistä
• Vähintään kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus ja

• vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan 

osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus, josta 
talousopintoja vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä 

vastaava osaamispistemäärä
• Ammattitaitovaatimus on täytyttävä viimeistään 31.8. ja todisteet 

palautettava kuntaan
• Ammattitaitovaatimus ei koske niitä hakijoita, joille myönnetty tuki 

jo 2022 tai aiemmin



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU, k)
Ammattitaitovaatimus; Yhteisö

• Jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä, on oltava vähintään 

toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto

TAI vähintään puolella heistä

• Vähintään kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus ja

• vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan 

osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus, josta 

talousopintoja vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä 

vastaava osaamispistemäärä

• Ammattitaitovaatimus on täytyttävä viimeistään 31.8. ja todisteet 

palautettava kuntaan

• Ammattitaitovaatimus ei koske niitä hakijoita, joille myönnetty tuki jo 

2022 tai aiemmin



Luonnonhaittakorvaus 2023 -
 



MAATALOUSMAA JA 
MAATALOUSTOIMINTA

- Peruslohkot korvauskelpoisia tai Vain 
LHK- korvauskelpoisia

Huom. Vain LHK-korvauskelpoinen 
lohko menettää korvauskelpoisuuden 
kun maankäyttölaji muuttuu

→ Vaatimukset tarkistetaan 
laskennassa tai pinta-
alaseurannan avulla 

Luonnonhaittakorvauksen yleiset vaatimukset

TUENHAKIJA

- Ikä yli 18-vuotias

- Aktiiviviljelijä

- Noudattaa ehdollisuuden 
vaatimuksia (ennen täydentävät 
ehdot)

- Harjoittaa maataloustoimintaa: joko 
maataloustuotteiden tuottamista tai 
maatalousmaan säilyttämistä



Muutokset luonnonhaittakorvauksen tukiehdoissa

Vuonna 2022

✓Viherlannoitusnurmea max 3 vuotta 
peräkkäin

✓Kesantorajoite 25 %: kesannot + 
luonnonhoitopellot + 
suojavyöhykkeet

✓Kotieläinkorotus

✓Vähimmäisala 5 ha korvauskelpoista 
alaa, saaristossa 3 ha

✓Korvauskausi kalenterivuoden 
loppuun

✓Maksu: ennakko lokakuussa ja 
loppumaksu joulukuussa

Vuonna 2023

Viherlannoitusnurmen vuosilla ei
vaikutusta→ ei seurata

• Kesantorajoite 25 %: kesannot + 
luonnonhoitonurmi (ei Etelä-
Suomen efa-viherkesantoa)

• Kotieläinkorotus poistuu; vain 1 rasti

• Vähimmäisala 5 ha korvauskelpoista
maatalousmaata myös saaristossa

• Hallinta-aika 15.6. riittää

• Maksu kahdessa erässä: joulukuussa
ja touko-kesäkuussa



C vuosina 2023-2027

242 e/ha

Maksun rajoitteet:

Kesantorajoite 25 %

Degressio eli korvauksen 
vähentyminen tilakoon kasvaessa

0-150, yli 150-300, yli 300 ha

Luonnonhaittakorvauksen tuen määrä (ei muut.)

AB vuosina 2023-2027

217 e/ha

Maksun rajoitteet:

Kesantorajoite 25 %

Degressio eli korvauksen 
vähentyminen tilakoon kasvaessa

0-150, yli 150-300, yli 300 ha



Kansalliset peltotuet
Pohjoinen hentaarituki

Yleinen hehtaarituki

Nuorten viljelijöiden tuki



MAATILA

- Maatalousmaa

- Maataloustoimintaa: 
maataloustuotteiden tuottamista

- Peruslohkoilla on 
korvauskelpoisuusominaisuus

Kansallisten peltotukien yleiset vaatimukset

TUENHAKIJA

- Ikä yli 18-vuotias

- Noudattaa ympäristöehtoja: 
ehdollisuudesta tietyt osat

- Noudattaa paikkakunnan 
tuotanto-olosuhteet huomioon 
ottavaa tuotantotapaa: 
avomaanvihannesten sadonkorjuu 
(pohj.hehtaarituessa)



Muutokset kansallisten peltotukien tukiehdoissa

Vuonna 2022

✓Vähimmäisala 5 ha viljelykseen 
soveltuvaa peltoa tai 1 ha 
puutarhakasvien viljelyssä

✓Ympäristöehdot täydentävistä 
ehdoista

✓Paikkakunnan tuotanto-
olosuhteet huomioon ottava 
tuotantotapa

✓Nuorten viljelijöiden tuki kuten 
EU-tuki

Vuonna 2023

Vähimmäisala 5 ha maatalousmaata
tai 1 ha puutarhakasvien viljelyssä

• Ympäristöehdot ehdollisuudesta

• Viljelytapa yleisten edellytysten
mukaan + avomaavihannesten
sadonkorjuu

• Nuorten viljelijöiden tuki kuten EU-
tuki: myös koulutusvaatimus; voi
siirtää jatkavalle joka täyttää
ammattitaitovaatimuksen



Kansallisten peltotukien määrä 2023

Pohjoinen hehtaarituki

C1-C2p + C-saaristo e/ha

Ruis 75

Sokerijuurikas 100

Tärkkelysperuna 100

C1-C2 e/ha

Valkuaiskasvusto 60

= Seos (herne/härkäpapu/makea 
lupiini/linssi/vilja), valkuaista yli 50 %

Peltokasvit 100

= muut kuin vehnä, mallasohra, ruis, 
valkuaiskasvusto ja rehuvilja

C1-C4 e/ha

Avomaanvihannekset 350

Yleinen hehtaarituki

Maatalous-, puutarha- ja 
peltoenergiakasvit e/ha

C2 10

C2p + C-saaristo 20

C3 30

Ei vehnä, mallasohra ja pohjoista 
hehtaaritukea saavat; kyllä 
avomaanvihannekset

C4 55

Ei vehnä, mallasohra ja pohjoista 
hehtaaritukea saavat; kyllä 
avomaanvihannekset

Nuorten viljelijöiden tuki

Maatalous-, puutarha- ja 
peltoenergiakasvit e/ha

C1-C4 50

MUISTA

Sähköinen tukihaku: 
peltotukien haku

Muuttaminen ja 
peruuttaminen sekä 
toimenpideilmoitus

Viljelykasvin juuret 
maassa

Avomaavihannesten 
sadonkorjuu ja käyttö 
ihmisravinnoksi (pohj. 
ha-tuki)

Maksetaan vain 
tuottaville aloille

Sokerijuurikkaan 
kansallinen tuki

Sokerijuurikas 350



Korvauskelpoinen ala vuonna 2023
*  Ala, joka oli korvauskelpoista 2022.

*  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.



Kiitos !


