
VILJELIJÄTUKIKOULUTUS

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA

VARANTOON VIENNIT

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

05.04.2017



Haku varannosta
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▪ Viimeinen hakupäivä 15.6.2017

▪ Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: 

www.suomi.fi/lomakkeet ja www.Mavi.fi -> 

oppaat ja lomakkeet -> viljelijä

▪ Myöhästymisseuraamukset: vähennetään 

varannosta myönnettyjen tukioikeuksien 

perusteella maksettavaa perustukea 3 % jokaista 

myöhästynyttä työpäivää kohden 

▪ Hakijan muiden tukioikeuksien perusteella 

myönnettävää perustukea 1 %

http://www.suomi.fi/lomakkeet
http://www.mavi.fi/


Varantohaun perusteet:
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▪ Nuori viljelijä

▪ Aloittava viljelijä

▪ Tilusjärjestelyt

▪ LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen 

päättyminen

▪ Ympäristötuen 20-vuotisen 

erityisympäristötukisopimuksen päättyminen

▪ Tuomioistuimen päätös/hallinnollien määräys



jatkuu
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▪ Hakijan on täytettävä aktiiviviljelijän määritelmän

▪ Hakijan on haettava myös perustukea, jotta ehto 

voidaan tarkastaa

▪ Tukioikeuksia voidaan myöntää korkeintaan sille 

pinta-alalle, jonka osalta hakijan omistuksessa 

ja/tai hallinnassa (huomioidaan myös 

ulosvuokratut pl. pelto+tukioikeus) ei ole 

tukioikeuksia

▪ Tukioikeuksien pinta-alan ja hallinnassa olevien 

tukioikeuksien vertailu tehdään 15.6 tilanteen 

mukaan



Nuori sekä uusi viljelijä
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▪ Pellon ei ole tarvinnut olla kenenkään 

tukihakemuksella vuonna 2006

▪ Pelto voi olla 2006 jälkeen raivattua (itse tai 

toisen raivaamaa)

▪ Tukioikeuksia ei myönnetä sellaisen pellon 

perusteella, jos myyjälle/vuokranantajalle, jolta 

nuori/uusi viljelijä on pellon saanut hallintaan, on 

pellon perusteella myönnetty tukioikeudet, paitsi 

jos ko. tukioikeudet on viety käyttämättömyyden 

perusteella varantoon.



Nuori viljelijä
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▪ Hakija saa olla ensimmäisen 

perustukihakemuksen jättämisvuonna 

(31.12.2017) korkeintaan 40-vuotias (s.1977).

▪ Aloittanut tilanpidon 2012 – 2014 ,jolloin  

maksuun tulevat jäljellä olevat vuodet.

▪ 2015 – 2017  saattoi ”taktikoida” – hakea joko 

aloitusvuonna tai seuraavana … 

▪ Jos olet aloittanut tilanpidon ennen vuotta 2015, 

aloitusvuotta ei lasketa viiden vuoden 

hakukelpoiseen jaksoon. 



Nuori viljelijä
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▪ Tukioikeuksia voi hakea yhden kerran sinä 

aikana kun täyttää nuoren viljelijän määritelmän. 

Käytännössä tämä aikajakso on sama, kuin 

nuoren viljelijän tuessa, josta hakija voi valita 

hänelle edullisimman hakuvuoden. 



Uusi viljelijä
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▪ Uutena viljelijänä tukioikeuksia on haettava 

viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan 

hallintaan saantia seuraavassa varantohaussa.

▪ Sama viljelijä ei voi hakea uuden viljelijän 

perusteella ja seuraavana vuonna nuoren 

viljelijän perusteella

- Haku vain kerran yhteensä ko. perusteella



PERUSTUKI Uusi viljelijä (muutokset):
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Maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan 

vuonna 2015 

Haussa olevat lohkot tulleet hakijan 

hallintaan vuoden 2016 varantohaun 

jälkeen 
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Tukioikeuksien käyttö ja siirrot
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▪ Tukioikeuksien hallintaa voi siirtää (=vuokrata) 

ilman peltoa

▪ Tukioikeuksien omistusta/hallintaa voi siirtää vain 

aktiiviviljelijälle

-poikkeuksena maanomistajalle palautuvat 

vuokratut tukioikeudet

-perintönä, ennakkoperintönä tai spv ei 

vastaanottajan tarvitse täyttää aktiiviviljelijän 

määritelmää

-lahjanluontoinen kauppa maininnoin ”kyseessä 

ei ole ennakkoperintö” -> oltava aktiiviviljelijä. 



jatkuu
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▪ Siirroksi ei katsota tapauksia, joissa 

maanvuokrasopimuksen päättymisen kanssa 

päättyy tukioikeuksien hallinnan siirto. 

▪ Tällöin tukioikeuksien hallinta palautuu 

automaattisesti maanomistajalle, jolla jo on 

tukioikeuksien omistajuus. Kun maanomistaja 

tekee uuden hallinnan siirron tai myy 

tukioikeutensa, kyseessä on siirto, jolloin 

tukioikeuksien vastaanottajan pitää täyttää 

aktiiviviljelijän määritelmä.

▪ Tukioikeuksien siirtolomakkeet 103A ja 103B
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jatkuu
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▪ Enää ei ole käyttämättömien tukioikeuksien 

kierrätystä

▪ Kahtena peräkkäisenä vuonna käyttämättömänä 

olleet tukioikeudet viedään varantoon

▪ - esim. v. 2016 oli tilapäisesti viljelmätöntä alaa 

1,45 ha ja vuonna 2016 käyttämättä jää väh. 

1,00 ha  varantoon menee. (HUOM 

kokonainen oma perustukioikeus käytetään 

viimeisenä jos sellainen on.) 

▪ Mikäli maanomistajalle jää ylimääräisiä 

tukioikeuksia vuonna 2016 voi hän joko vuokrata 

tai myydä tukioikeudet aktiiviviljelijälle.
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MUISTA tukioikeuksien hallinta!
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…VAARA VAANII JOS
Tukioikeudet omistaa eri henkilö kuin viljelijä. 
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▪ Jos tehty vuokrasopimus päättyykin ennen 

sopimuskauden loppua …

▪ Päättyvää vuokrasopimusta jatketaan suullisesti

▪ Tai kirjallisesti …

▪ Tai viljelijä vaihtuu eikä tukioikeudet ole 

omistajalla

▪ AINA PITÄÄ MUISTAA siirtolomakkeet


