
Suorat pinta-alatuet



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

• Tuenhakijan pitää olla aktiiviviljelijä

• Tukioikeuksia ei enää ole

• Kaksi tukialuetta: AB ja C



Uudelleenjakotulotuki

• Tuenhakijan pitää olla aktiiviviljelijä

• Tuki maksetaan vuotuisena tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista 
hehtaaria kohden viljelijöille, joille maksetaan myös perustulotukea

• Maksetaan enintään 50 hehtaarille

• Kohdentaa tukea pienemmille tiloille



Tärkkelysperunapalkkio

• Tärkkelysperunapalkkiota maksetaan sellaisen tärkkelysperunan 
viljelyalasta, josta on viljelysopimus perunatärkkelysteollisuuden 
kanssa.

• Viljelysopimus tehtävä peltotukien haun loppuun mennessä

• Tärkkelysperunapalkkiota haetaan peltotukien haussa

• Viljelysopimuksen voi palauttaa sähköisenä liitteenä



Erikoiskasvipalkkio palkkiokelpoiset kasvit

• Sokerijuurikas
• Maksetaan sellaisen sokerijuurikkaan viljelystä sokerintuotantoon, josta on 

viljelysopimus sokerijuurikasteollisuuden kanssa. 

• Viljelysopimus tehtävä peltotukien haun loppuun mennessä.

• Tattari

• Valkuaiskasvit: linssi, peltoherne, härkäpapu ja makea lupiini

• Lupiinin lajikkeen on oltava tukikelpoinen. Karvaat (kitkerät) lajikkeet 
ovat tukikelvottomia

• Lupiinin tukikelpoiset lajikkeet https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-
material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en

https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en


Palkkiokelpoiset kasvit

• Öljykasvit: kevätrypsi, syysrypsi, kevätrapsi, syysrapsi, öljypellava, 
öljyhamppu, ruistankio tai auringonkukka

• Öljyhampun lajikkeen on oltava tukikelpoinen ja kopiot käytettyjen 
siementen vakuustodistuksista on toimitettava sähköisen 
tukihakemuksen liitteenä. Tukihaussa on ilmoitettava käytetty 
siemenmäärä ja arvioitu kylvöpäivämäärä.

• Hampun tukikelpoiset lajikkeet https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-
material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en

https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en


Palkkiokelpoiset kasvit

• Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset AB-tukialueella
• Pensaspapu, valkokaali (keräkaali), kiinankaali, kukkakaali, porkkana, lanttu, 

nauris, mukulaselleri, palsternakka, purjo, avomaankurkku, kurpitsa, pinaatti, 
raparperi, punajuurikas, keltajuurikas, ruokasipuli (sisältää punasipulin ja 
jättisipulin, ei kuitenkaan sipulin pikkuistukkaita), punakaali, savoijinkaali 
(kurttukaali), ruusukaali, parsakaali, kyssäkaali, lehtiselleri, lamopinaatti, 
retiisi, salaatti (Lactuca-suku), salaattisikurit (Cichorium-suku), salaattifenkoli, 
kesäkurpitsa, lehtikaali, valkosipuli, piparjuuri, maa-artisokka, meloni, 
lehtimangoldi, latva-artisokka, parsa, tarhaherne (sisältää tuleentumattomina 
korjattavat silpo-, silpoydin-, sokeri- ja taittoherneen)

• Erikoiskasvipalkkiota maksetaan vain puhtaista kasvustoista, seokset eivät ole 
tukikelpoisia



• Erikoiskasvipalkkiota haetaan peltotukien haussa

• Todistuksen sokerijuurikkaan viljelysopimuksesta voi palauttaa 
sähköisenä liitteenä

• Ruis ei ole enää palkkiokelpoinen



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

• Hakija on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa pääasiallisena 
yrittäjänä ja hänellä on tilan määräysvalta

• Hakijan on oltava ensimmäisenä perustulotuen hakuvuonna korkeintaan 
40-vuotias. Vuonna 2023 ehdon täyttävät vuonna 1983 syntyneet ja tätä 
nuoremmat

• Yhteisömuotoisella tilalla kaikkien määräysvaltaisten osallisten on 
täytettävä ikää ja aloittamista koskeva vaatimus

• Luonnollisten henkilöiden ryhmässä kaikkien osallisten on täytettävä ikää 
ja aloittamista koskeva vaatimus

• Pääasiallinen yrittäjyys/määräysvalta on täytyttävä jokaisena nuorten 
viljelijöiden tuen hakuvuonna



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
• Tuki on haettava ensimmäisen kerran viimeistään viidentenä vuonna 

aloittamisesta

• Tukea maksetaan enintään viitenä peräkkäisenä vuonna

• Tilan on haettava myös perustulotukea, jotta tuki voidaan maksaa

• Tukikelpoinen ala on sama kuin perustulotuessa

• Maksetaan enintään 150 hehtaarille

• Vuonna 2022 tai aiemmin hakeneille maksetaan jäljellä olevat vuodet



Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

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)

Luonnollisten henkilöiden ryhmä - Aviopuolisot, yhtymä, kuolinpesä ym.
• Kaikilla osallisilla 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)

Yhteisöt
• 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


	Dia 1: Suorat pinta-alatuet
	Dia 2: Suorien tukien maksamisen yleiset edellytykset
	Dia 3: Perustulotuki
	Dia 4: Uudelleenjakotulotuki
	Dia 5: Tärkkelysperunapalkkio
	Dia 6: Erikoiskasvipalkkio palkkiokelpoiset kasvit
	Dia 7: Palkkiokelpoiset kasvit
	Dia 8: Palkkiokelpoiset kasvit
	Dia 9
	Dia 10: Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
	Dia 11: Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
	Dia 12: Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU) 
	Dia 13: Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)
	Dia 14: Nuorten viljelijöiden tulotuki (EU)

