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PERUSTUKI 

• Kaikki alkaa peruslohkoista 
 Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet 
peruslohkot Peruslohkomuutokset osiossa jo ennen varsinaisen 
tukihakemuksen jättämistä 
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PERUSTUKI 
• Peruslohkomuutokset osiossa voit poistaa myös peruslohkoja 

hallinnasta ja tehdä rajakorjauksia (nämä tiedot lähtevät eteenpäin vasta 
tukihakemuksen lähetyksen yhteydessä) 

 
 

    
 
 

• Voit myös liittää uusia peruslohkoja hallintaasi 
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PERUSTUKI 

• Sellaiset lohkot, joilla on pysyvä kasvihuone, joissa kasvien juuret 
eivät pääse maahan, tulee passivoida kokonaan 

• Nämä alat eivät ole saaneet ennenkään ympäristökorvausta,  
luonnonhaittakorvausta tai peltopuolen kansallisia tukia, mutta 
myöskään suoria tukia voida aloille ei voida maksaa 

• Hakuoppaan liitteessä B asiasta tarkemmin 
• Kokonaisten lohkojen passivoinnin Päätukihaun yhteydessä tai 

lomakkeella 102C, jonka voi jättää jo hyvissä ajoin ( lohko ei näy enää 
Päätukihaussa) 
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PERUSTUKI 
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• Tehkää peruslohkomuutokset ajoissa, jotta sitten kun Päätukihaku 
avautuu näette paremmin jos tukioikeuksia on liikaa tai liian vähän 
 
 

• Vipuneuvojassa on useita paneeleita, muista käydä kaikki läpi! 
 
 
 



PERUSTUKI 
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• Tukioikeudet paneeliin tulee uutena tietona tukioikeuksien käyttö 
edelliseltä vuodelta 

• Jos tukioikeuksia on jäänyt käyttämättä edellisenä vuonna, kannattaa 
varmistaa, että tänä vuonna kaikki tukioikeudet tulee käytettyä 
 
 
 
 

• Em. voi tarkoittaa esimerkiksi tukioikeuksien siirtoa  
• Tai sitä, että tilapäisesti viljelemätöntä alaa tai muuta perustukeen 

kelpaamatonta alaa ei kannata tukihakemuksella ilmoittaa 
• Perustukeen kelpaavat alat on kerrottu Hakuoppaassa ja osoitteessa 

www.mavi.fi/Tukikelpoisuus 

http://www.mavi.fi/


PERUSTUKI, SIIRROT 
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• Tukioikeuksia voidaan siirtää vain sellaiselle viljelijälle, joka on 
oikeutettu suoriin tukiin eli viljelijän on itse haettava suoria tukia sinä 
vuonna jona vastaanottaa tukioikeuksia  täyttää aktiiviviljelijän 
määritelmän tukihakuvuonna 

• Vasta kun viljelijä on jättänyt tukihakemuksen, voidaan tarkastella 
täyttääkö hän aktiiviviljelijän määritelmän vai ei suhteessa 
tukioikeuksien siirtoihin 

• Ongelmallista, koska siirtoilmoituksia voi jättää ympäri vuoden 
 
 



PERUSTUKI, SIIRROT 
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• Tukioikeuksien siirrot ei-aktiiviviljelijöille onnistuvat vain 
perustelluista syistä 
– tukioikeudet saadaan perintönä tai ennakkoperintönä 

• Ennakkoperintöön verrattavat tapaukset on säädetty laissa 193/2013 
§ 19 
– tukioikeudet annetaan lahjana sellaiselle henkilölle, joka on 

lahjanantajan perillinen 
– tukioikeudet on myyty maatilan kaupan yhteydessä myyjän 

perilliselle ja kauppahinta on ollut selvästi alempi  
• Lisäksi on linjattu, että kun kyseessä on avio-/avoero-ositus tai 

maatalousyhtymän purku, voidaan tukioikeudet siirtää ei-
aktiiviviljelijälle 

• Aina kannattaa kysyä, jos on epävarma! Ja AINA liitteet mukaan 
siirtoilmoitukseen! 



PERUSTUKI 
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• Tasaosien arvot  AB-alue: noin 121,5 €/ha ja C-alue: noin 107,9 €/ha 
– arvot kuitenkin muuttuvat vielä aluetasauksen myötä, kun 

tukioikeudet on myönnetty varannosta ja varantoonvedot tehty 
 

• Sokerilisäosa puolittuu, timoteilisäosa poistuu kokonaan, varannosta 
myönnettyjen tukioikeuksien varantokorotuksia leikataan n. 33 % 
– rahat siirretään tasaosien arvoon 
 

• Tukikatto pienenee n. 7,3 miljoonalla eurolla, koska perustuen 
korotusta (tukikaton ylittävää rahaa) pienennetään  
– Ylitys 3 % vuonna 2015-2016, 2017 ylitys on 1 % 
– tasaosien arvot pienenevät, vaikka lisäosia siirtyy tasaosiin 
– lineaarinen leikkaus vastaavasti pienenee 

 
 



PERUSTUKI 
• Perustukeen tehdään seuraavat leikkaukset myönnettävästä tuesta 

– Leikkaus nuoren viljelijän tukeen  
• 5,4 milj. €, leikkaus tulee olemaan n. 2 % 

– Rahoituskuri (koskee kaikkia suoria tukia) 
• vahvistetaan loppuvuonna komissiosta 
• oli vuonna 2016 1,393047 % suorien tukien yhteismäärän 2000 € 

ylittävästä summasta 
– Lineaarinen leikkaus (koskee kaikkia suoria tukia) 

• taso määräytyy suorien tukien käyttöasteen mukaan 
• pienenee merkittävästi vuodelle 2017, karkea arvio n. 0,4 % 
• tulee olemaan 1,6-1,7 % vuonna 2016 (tarkentuu 2. maksuerään) 

• Arvioitaessa maksettavaa tuen määrää, on nämä leikkaukset 
muistettava vähentää tukitason mukaisesta tukisummasta 
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PERUSTUKI, VARANTOHAKU 

• Tukioikeuksien hakuun kansallisesta varannosta oma opas 
”Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta” 

• Lomake 289 
• Hakemus palautetaan liitteineen oman alueen ELY-keskukseen / 

Ahvenanmaan valtionvirastoon 15.6.2017 mennessä 
• Myös liitteet pitää pääosin palauttaa hakuaikana 
• Myöntö vain kerran joko uutena tai nuorena viljelijänä 
• Hakuperusteet ovat säilyneet samoina kuin viime vuonna lukuun 

ottamatta seuraavia muutoksia:  
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PERUSTUKI, VARANTOHAKU 

• Uusi viljelijä/nuori viljelijä (muutokset): 
– Uutena ja nuorena viljelijänä oli mahdollista saada tukioikeudet 

kansallisesta varannosta, jos pellon myyjälle/vuokranantajalle ei 
oltu myönnetty tukioikeuksia haettavalle alalle tai myönnetyt 
tukioikeudet oli viety varantoon käyttämättömyyden perusteella 

– Jatkossa tukioikeuksia ei myönnetä, vaikka ne olisivat menneet 
varantoon käyttämättömyyden perusteella 

– HUOM! Jos tukioikeudet on myönnetty kolmannelle osapuolelle, 
tukioikeudet voidaan myöntää varannosta (ei ole myönnetty 
myyjälle/vuokranantajalle) 
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PERUSTUKI 

• Uusi viljelijä (muutokset): 
– Maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan vuonna 2015 
– Haussa olevat lohkot tulleet hakijan hallintaan vuoden 2016 

varantohaun jälkeen 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
• Tukea haettava on joka vuosi 
• Vuonna 2015-2016 tukea hakeneilla ikärajaa ei enää tarkasteta 
• Uudet hakijat täyttävät ikävaatimuksen, jos syntymävuosi 1977- 

ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna 
• 2012-2014; maksetaan jäljellä olevat vuodet: 

– 2012: 1. vuosi jäljellä, käytetty vuodet 2013-2016 
– 2013: 2. vuotta jäljellä, käytetty vuodet 2014-2016 
– 2014: 3. vuotta jäljellä, käytetty vuodet 2015-2016 

• 2015 aloittaneet 
– haku ensimmäisen kerran: 2015 => 3. vuotta jäljellä; 2016 => 4. vuotta 

jäljellä  
• 2016 aloittaneet 

– haku ensimmäisen kerran: 2016 => 4. vuotta jäljellä; 2017 => 5. vuotta 
jäljellä  

• 2017 aloittavat 
– voi hakea ensimmäisen kerran 2017 tai 2018, jotta saa täydet 5-vuotta 

tukea 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
• Tuen maksaminen tilanpidon aloittamisen mukaan 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
• Hakeminen 

 
– Tukiehdot on täytyttävä joka vuosi 

• ikäehto vain ensimmäisen perustukihakemuksen 
jättämisvuonna 

• kansallisessa tuessa ensimmäisenä nuorten viljelijöiden tuen 
hakuvuonna 

– Pääasiallinen yrittäjyys/määräysvalta tarkastellaan jokaisena tuen 
hakuvuonna 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
Tilanpidon aloitusvuosi ja tukeen liittyvät henkilöt, vanhat hakijat 
• Aloitusvuodessa on esitäytettynä vuoden 2016 hyväksytty 

aloitusvuosi 
– Voi muuttaa tarvittaessa 
– Voi muokata vain tietyissä tilanteissa (mainittu hakuoppaassa) 

• Tukeen liittyvissä henkilöissä näytetään viime vuoden hyväksytyt 
henkilötiedot 
– Hakija siirtää tiedot vuoden 2017 tietokenttään tai tarvittaessa 

muokkaa tietoja 
– Muokkaus vain tietyissä tilanteissa (mainittu hakuoppaassa) 

• Jos maatilan omistus- tai hallintasuhteet ovat muuttuneet tai tilan 
toimintamuoto on muuttunut, palautetaan uudet liitteet kuntaan 
paperilla. 
– Tarvittaessa muutos aloitusvuoteen ja/tai tukeen liittyviin 

henkilöihin 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 
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NUOREN VILJELIJÄN TUKI 

Hakeminen, uudet hakijat 
 
• Tilanpidon aloitusvuosi ja tukeen liittyvät henkilöt: 

• aloitusvuosi kuten ennenkin 
• tukeen liittyvät henkilöt; nimelle ja henkilötunnukselle omat 

kentät 
 

• Toimita liitteet paperilla kuntaan! 
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Maaseutuvirasto 
Alvar Aallon katu 5 
PL 405, 60101  
SEINÄJOKI 
www.mavi.fi  

Kiitos! 

http://www.mavi.fi/fi/Sivut/default.aspx
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