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luonnonhaittakorvaus, kansalliset 
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Perustulotuki, uudelleenjakotuki, 
nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

Suora tuki
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Suorat viljelijätuet

• Lohkojen on oltava tuenhakijan hallinnassa, tietoa 
tarkistetaan 1% otannalla

• Vuokrasopimus: tarkista, että vuokrasopimuksella on oikeat 
nimet. Vuokranantaja ei voi olla muu kuin todellinen 
maanomistaja. Tilan tuenhakijan nimi on näyttävä 
vuokralaisena, vanha isäntä tms. ei kelpaa. (Yhtymällä 
riittää yksi allekirjoitus). Säilytä sopimus tallessa!

• Vipu: ilmoita maanomistaja huolella
• Alan on oltava maatalousmaata ja kasvusto 

perustettu viimeistään 30.6
• Ei makseta, jos tukisumma jää alle 500 €
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Perustulotuki

• Tuenhakijan pitää olla aktiiviviljelijä
Vipussa ilmoitettava:

• Y-tunnus
• päätoimiala
• onko alkutuottajana ALV-rekisterissä

• Tukioikeudet on lakkautettu
• AB-alueen perustulotuki enintään 138,56 €/ha
• Maksetaan pellolle ja luonnonlaitumelle

ytj.fi
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 Näppäile 
selaimeen osoite:

www.ytj.fi
Kirjoita ”Yrityksen 

nimi”-kenttään 
oma nimesi 
(sukunimi ensin) 
klikkaa ”Hae”

Y-tunnuksen haku:
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Klikkaa 
Y-tunnusta

Avautuvalla sivulla 
tarkasta tiedot: 
”Päätoimiala” ja 
”ALV-velvollisuus”
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Mitkä toimialat 
kelpaavat?

Lista hyväksytyistä päätoimialoista 
on julkaistu osoitteessa:
www.ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija
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Aktiiviviljelijän hyväksytyt päätoimialat (36 kpl)



9

MUU TODISTUS VILJELYSTÄ

Jos sinulla ei ole y-tunnusta, TAI y-
tunnuksesi päätoimiala ei löydy listalta, 
TAI et ole alkutuottajana alv-velvollinen
• Tarkista saatko tukia alle 5000 €
• Todista maatalouden harjoittaminen 

maatalouden veroilmoituksella tai 
maatalouden osto-/myyntikuiteilla

ASIA KUNNOSSA!
Jos mietityttää, kysy meiltä!
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Uudelleenjakotulotuki

• Tuenhakijan oltava aktiiviviljelijä
• Maksetaan vuotuisena tuotannosta 
irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria 
kohden viljelijöille, joille maksetaan myös 
perustulotukea

• Maksetaan 50 hehtaariin saakka per hakija
• Enintään 17,68 €/ha
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Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

• Hakija on ensimmäisen perustulotuen (tai perustuen) hakuvuonna 
enintään 40-vuotias (vuonna 2023 ehdon täyttävät vuonna 1983 
syntyneet ja nuoremmat)

• Tukea haettava viimeistään viidentenä vuonna tilanpidon 
aloittamisesta pääasiallisena yrittäjänä (eli nuori on esimerkiksi 
saanut olla yhtymässä mukana aiemmin)

• Maksetaan tukikelpoista hehtaaria kohden enintään 5 v
• 2022 tai aiemmin hakeneille maksetaan jäljellä olevat vuodet

• Enintään 150 hehtaarille
• Enintään 88 €/ha
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Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

UUTTA: Ammattitaitovaatimus
• ”Vähintään toisen asteen luonnonvara-alan 

koulutus”
• Laajempi käsite kuin vain maatalousala
• Tapauskohtainen harkinta

• ”3 v käytännön työkokemus”
• Työtodistus työnantajalta tai vanhemmilta
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Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

• 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 
opintopistemäärän laajuinen koulutus, josta vähintään 10 
opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai vastaava osaamispistemäärä on 
talousopintoja.

• Ehto on täytettävä viimeistään 31.8.  todisteet maaseutupalveluille
• Vaatimus ei koske niitä, kenelle tukea myönnetty jo 2022 tai 

aiemmin
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Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
• Ammattitaitovaatimus – luonnollisten henkilöiden ryhmä esim. 

yhtymä, kuolinpesä, aviopuolisot

• Kaikilla osallisilla vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto

TAI

• Vähintään puolella osallisista on vähintään 3 v käytännön työkokemusta JA 
vähintään 20 ov, 30 op tai vastaavan laajuinen luonnonvara-alan koulutus, 
josta talousopintoja vähintään 10 ov, 15 op tai vastaava 
osaamispistemäärä

• Ehto on täytettävä viimeistään 31.8.  todisteet maaseutupalveluille

• Vaatimus ei koske niitä, kenelle tukea myönnetty jo 2022 tai aiemmin
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Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
• Ammattitaitovaatimus – yhteisö

• Kaikilla määräysvaltaisilla jäsenillä vähintään toisen asteen luonnonvara-
alan tutkinto

TAI

• Vähintään puolella on vähintään 3 v käytännön työkokemusta JA 
vähintään 20 ov, 30 op tai vastaavan laajuinen luonnonvara-alan 
koulutus, josta talousopintoja vähintään 10 ov, 15 op tai vastaava 
osaamispistemäärä

• Ehto on täytettävä viimeistään 31.8.  todisteet maaseutupalveluille

• Vaatimus ei koske niitä, kenelle tukea myönnetty jo 2022 tai aiemmin
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Tuotantoon sidotut 
erikoiskasvipalkkiot

Tärkkelysperunapalkkio

Erikoiskasvipalkkio
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Tuotantoon sidotut erikoiskasvipalkkiot

Tärkkelysperunapalkkiossa kelpoiset kasvit
• Tärkkelysperunan sopimustuotanto
Erikoiskasvipalkkiossa kelpoiset kasvit
• Sokerijuurikkaan sopimustuotanto
• Tattari ja linssi (uusia)
• Pelto- ja tarhaherne, härkäpapu, makea lupiini
• Kevät- ja syysrapsi, kevät- ja syysrypsi, 

auringonkukka, öljypellava, öljyhamppu ja 
ruistankio (camelina)

• Ihmisravinnoksi käytettävät avomaan 
vihannekset
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Tuotantoon sidotut erikoiskasvipalkkiot

• Tuenhakijan oltava aktiiviviljelijä
• Tärkkelysperunan ja 

sokerijuurikkaan 
viljelysopimukset toimitettava 
haun liitteenä

• Maksetaan vain 
puhdaskasvustoille, ei seoksille 
(tukivilja ok)

• Tärkkelysperuna max 570 €/ha
• Erikoiskasvit max 120 €/ha

Myöntämisen ehtoja Tuen enimmäismäärät 2023
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Luonnonhaittakorvaus

AB-alueella 217 €/ha 
(kotieläinkorotus poistunut)
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Luonnonhaittakorvaus

• Aktiiviljelijä

• Maataloustoiminnan harjoittaminen: tuotantonurmet pitää niittää tai laiduntaa vuosittain,
lh-nurmella riittää niitto joka toinen vuosi. Seurataan monitoroinnissa.

• Sama korvaustaso voimassa 2023-2027, maksetaan korvauskelpoiselle ja ”Vain LHK”-alalle

• Degressio

• Uutta: jos ”Vain LHK”-ominaisuudella olevan lohkon maankäyttölaji muuttuu, esim. 
luonnonlaidun muutetaan pelloksi, niin lohko menettää korvauskelpoisuuden

Tukisumma C-alueTukisumma AB-aluemaksuprosenttihehtaarit

2422171000-150

21719590150-300

19317380Yli 300
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Luonnonhaittakorvaus: muutokset 20222023

2022 vanhoja juttuja

• Viherlannoitusnurmi max 3 v peräkkäin

• Kesantorajoite 25%:  kesannot + lhp + sv

• Kotieläinkorotus

• Vähimmäisala 5 ha korvauskelpoista alaa, 
saaristossa 3 ha

• Korvauskausi kalenterivuoden loppuun

• Maksu: ennakko lokakuussa ja loppu 
joulukuussa

2023 uutta

• Vln vuosia ei enää seurata

• Kesantorajoite 25%: kesannot, paitsi 
tuottamaton ala + lh-nurmi. Suojavyöhykettä 
ja tuottamatonta alaa ei lasketa mukaan.

• Kotieläinkorotusta ei enää ole

• Vähimmäisala 5 ha myös saaristossa

• Hallinta-aika 15.6. riittää

• Eka erä joulukuussa ja loppu touko-
kesäkuussa (alustava suunnitelma)
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Kansalliset tuet

• AB-alueella: Sokerijuurikkaan 
kansallinen tuki 350 €/ha

• Maksetaan yhdessä erässä 
touko-kesäkuussa 2024 
(alustavaa)

• C-alueen kansalliset tuet: 
Pohjoinen ha-tuki, Yleinen ha-
tuki ja Nuorten viljelijöiden tuki. 
Haettavissa, mikäli harjoittaa 
maataloustoimintaa 
korvauskelpoisella lohkolla C-
alueella. 
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 Erikoiskasvipalkkio 120 e/ha –edellyttää viljelysopimuksen
 Kansallinen tuki juurikkaalle 350 e/ha
 Perustulotuki enintään 138,56 e/ha
 Jos viljellään korvauskelpoisella lohkolla: luonnonhaittakorvaus 217 e/ha
 Jos on lisäksi ympäristösitoumus: ympäristökorvaus 45 e/ha
 Ehdollisuuden vähimmäismaanpeite: sokerijuurikas täyttää vaatimusta, kunhan 

maata ei ole muokattu ja maan pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä 
kasvijätettä

 Ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyys 50 e/ha: sokerijuurikas ei kelpaa, 
mutta tuen saa, jos alan on ehtinyt syyskylvää

+ kuljetustuki, minkä maksamisesta päätetään erikseen vuosittain 
(2022 tukitaso  40-80 km etäisyydellä 34,90 e/sopimustonni. 
2021 keskim. 1140 e/hakija Vakka-Suomen maaseutupalvelujen alueella.)

Sokerijuurikas 2023 AB-alue
€

120

350

138,56

217

45

(50)

Yht. 870 
(920)


