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Viherryttämistuki

• Uusi suora EU-tuki maksetaan perustukioikeuksien 
perusteella

• Kaksi tukialuetta ja arvio tukitasosta:  AB 70 €/ha ja C 
66 €/ha

• Kaksi vaatimusta C-alueella (ei koske luomutiloja): 
– Viljelyn monipuolistaminen

– Pysyvän nurmen säilyttäminen

• Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, 
tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla 
alueella pääosa pelloista sijaitsee



Maatalousmaa

• Maatalousmaa = tilan peltoala, pysyvien kasvien 
ala ja pysyvän nurmen ala

• Pysyvät kasvit ovat viljelykiertoon kuulumattomia 
kasveja, joita kasvatetaan yli 5 vuotta ja joista 
saadaan toistuvia satoja

Tilan maatalousmaa  

Pysyvä 
nurmi

Pysyvät 
kasvit

Peltoala



Esimerkki

Tila ilmoittaa tukihakemuksessaan 

– 5 ha kauraa (peltoalaa)

– 4 ha säilörehunurmea (peltoalaa)

– 1 ha pysyvä kuivaheinä-,säilörehu ja tuorerehunurmi (ei lasketa 
peltoalaan, pysyvä nurmi)

– 1 ha avokesanto (peltoalaa)

– 1 ha luonnonlaidun (ei lasketa peltoalaan, pysyvä nurmi/laidun)

– 1 ha mustaherukka (ei lasketa peltoalaan, pysyvä kasvi)

– 1 ha mansikka (peltoalaa)

• Kuinka paljon on peltoalaa? 11 ha 

– Viljelyn monipuolistamisessa kahden kasvin vaatimus

• Entä maatalousmaata? 14 ha



Hakeminen

• Muuttunut tieto: Viherryttämistuki haetaan 
perustuen kanssa samalla rastilla



Suorien tukien tukikelpoinen ala

• Tukikelpoista alaa ovat muut paitsi 
– Tilapäisesti viljelemätön ala, 20-vuotinen 

ympäristösopimus, pelto ja kasvihuoneala (pysyvä 
kasvi)

• Pienin tukikelpoinen lohko jolle maksetaan tukea, 
on 0,05 ha

• Alle 0,05 ha lohkot lasketaan kuitenkin mukaan 
kun määritetään alaa, jolla vaatimuksia on 
noudatettava 

• Tukea maksetaan enintään tukioikeuksia 
vastaavalle alalle



Luomuviljelijät

• Muuttunut tieto: Luomuviljelijät saavat 
vapautuksen viherryttämistuen vaatimuksista 
automaattisesti, ja tästä oikeudesta voi halutessaan 
luopua:



Viljelyn monipuolistaminen

• Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta on 
30.6. – 31.8. 

• Tänä aikana tilalla (C alue) on oltava vaatimuksen 
mukaiset kaksi kasvia tai nurmea/kesantoa on yli 
75 %

• Jos sato on korjattu, kasvi voidaan todeta 
kasvijäänteistä, jos on kylvetty uusi kasvi, se 
lasketaan kasviksi

• Huomioidaan todellinen tilanne valvontahetkellä



Viljelyn monipuolistaminen

• Luomutilat: vapautuu vaatimuksesta

• Alle 10 ha peltoalaa: vapautuu vaatimuksesta

• Yli 10 ha peltoalaa: 2 kasvia, pääkasvi enintään 
75 % peltoalasta

• Nurmitilat: Jos tilan pääkasvina on nurmi tai 
kesannot, se saa ylittää 75% osuuden



Maatilan peltoala on 

Onko tilan peltoalasta yli 75 % nurmea ja/tai ja/tai ja/tai ja/tai kesantoa 
ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha?

EI

Maatilalla on viljeltävä vähintään
2 kasvia. Pääkasvin osuus saa olla 

enintään 75 % peltoalasta, paitsi jos se on 
nurmea tai tai tai tai kesantoa. 

Onko tilan peltoalasta yli 50 % alaa, jota ei ole ilmoitettu 

kalenterivuonna?

Onko tilan peltoalasta yli 50 % alaa, jota ei ole ilmoitettu 
edellisvuoden tukihakemuksessa ja tilan koko 

peltoalalla viljellään eri viljelykasvia kuin edellisenä 
kalenterivuonna?

Maatila vapautuu 
viljelyn 

monipuolistamisen 
vaatimuksesta

vähintään 
10 ha

alle 
10 ha

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Onko tilan maatalousmaasta yli 75 % pysyvää nurmea 
ja/taija/taija/taija/tai nurmea ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 

ha?

EI



Mitkä kasvit ovat eri kasveja?
• Viherryttämistuen viljelykasvien luettelo

• Sisältää tietoa myös luetteloon kuulumattomista 
kasveista



Kasvien ilmoittamisesta
• Erikoiskasvien ryhmät, jotka lasketaan eri kasviksi:

– Kasvikoodi: Muut viljat, Muut valkuaiskasvit, Muut 

rehukasvit, Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, 

sinappi), Koristekasvit, alle 5 v. ja Leikkovihreä ja 

leikkohavu, alle 5 v. kasveista

• Seuraavia ei lasketa kasviksi: 

– Kasvikoodi: Muut vihannekset, Kasvimaa,

Kasvihuoneala, Erityistukisopimusala pellolla, 

Ympäristösopimusala pellolla ja Maisemapiirre

• Molempia ryhmiä käytetään pääsääntöisesti vain silloin, 
jos kasvia ei luettelosta löydy

• Kasvit tarkennetaan hakemuksen lisätietoihin



Pysyvän nurmen säilyttäminen

• Pysyvä nurmi on maata, jota käytetään heinä- ja 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisella 
tavalla tai viljelemällä, eikä se ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon (”nurmena” yli 5 vuotta) vähintään 
viiteen vuoteen. 

• Pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan ei saa vähentyä yli 5 %

• Pysyvän nurmen säilyttämistä seurataan 
kansallisella tasolla

• Pysyvän nurmen uusi viiteala lasketaan 2015



Natura-nurmet

• Natura-alueella olevia herkkiä pysyviä nurmia

• Säilyvät jatkossakin peruslohkotasolla  

• Lohkon voi jakaa ensimmäisenä vuonna, jolloin 
hakee viherryttämistukea

• Saa uudistaa vain erityisestä syystä, silloinkaan ei 
saa kyntää

• Uudistamisesta ja sen toteutustavasta ilmoitettava 
kuntaan kirjallisesti etukäteen



Pysyvän nurmen muodostuminen 2015

• Peruslohkojen takautuvassa tarkastelussa vuosilta 
2010-2014 laskettiin, kuinka monta vuotta 
lohkolla on ollut nurmea 

• Ilmoittamalla 5 vuotta nurmena olleen 
peruslohkon kasvulohkolle nurmilistan 
nurmikasveja (kuudes vuosi), kasvulohko saa 
pysyvän nurmen merkinnän 2015

• Merkintä on vuosikohtainen, jos lohkon kylvää
ensi vuonna esim. viljalle, merkintä poistuu 

• Viherryttämisestä vapautetulle luomutilalle ei 
synny pysyvää nurmea



Esimerkki

• Peruslohkon nurmivuosia on 5 (vuodet 2010-
2014)

• Viljelijä jakaa lohkon kolmeksi kasvulohkoksi A, 
B, ja C, joille hän ilmoittaa

– A: kauraa,

– B: suojavyöhykkeen ja 

– C: viherkesannon 

• Pysyvän nurmen merkinnän saa kasvulohko C



Ennallistamismenettely

• Otettava käyttöön, jos pysyvien nurmien ala 
suhteessa maatalousmaahan vähenee kansallisella 
tasolla yli 5 %

• Tilat, joilla on ollut kahden edellisen vuoden 
aikana hallinnassaan pysyvää nurmea saattavat 
joutua ennallistamaan tai ilmoittamaan vastaavan 
muun alan pysyväksi nurmeksi

• Pysyvät nurmet lasketaan vuosittain lokakuussa



Pysyvän nurmen ja pysyvän laitumen 
hoito

• Pysyvien nurmien hoito-ohjeet on täydentävissä 
ehdoissa , mm lannoittaminen on sallittua, jos sato 
korjataan tai lohkoa laidunnetaan

• Pysyvällä nurmella (maankäyttölaji on 2 
luonnonlaidun- ja niitty) voi olla enintään 50 
puuta /ha, puita ovat: 
– yli 2 metrin korkuiset puuvartiset kasvit, joilla on yksi 

runko tai tyvestä yhteen liittyneenä useampi runkoa

– 0,5- 2 metrin korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi 
soveltumattomat puuvartiset kasvit

• Puiden on sijaittava lohkolla hajanaisesti



• Pysyvällä nurmella (maankäyttölaji on 2 
luonnonlaidun- ja niitty) voi olla myös 
tuotantoeläinten ravinnoksi soveltuvia korkeintaan 2 
metrin korkuisia yksittäin ja pieninä ryhminä kasvavia 
lehtipensaita ja lehtipuiden taimia, jos niitä on alle 50 
%:lla  lohkon pinta-alasta.

• Sellaisella lohkolla, jolla on puita ja lehtipensaita, 
heinä- nurmirehukasveja on oltava 50 %:lla lohkon 
pinta-alasta.

Pysyvän nurmen ja pysyvän laitumen 
hoito



NUOREN VILJELIJÄN  (EU)
ja

NUORTEN VILJELIJÖIDEN 
TUKI (Kans.)



Yleistä

• Uusi tukimuoto (EU)

• Maksetaan perustukioikeuksien mukaan

• Suora tuki

• Maksetaan koko maassa

• Haetaan vuosittain päätukihaun yhteydessä

• Maksetaan max. 90 hehtaarille

• Tukitaso n. 50 €/ha

Kansallinen nuorten viljelijöiden tuki  
• Ehdot yhtenäistetään tuenhakijaa koskien EU:n nuoren 

viljelijän tukea vastaaviksi

• Kansallinen tuki ei ole sidottu tilan perustukioikeuksiin

• Peltoa väh. 5 ha

• Tukitaso n. 36 €/ha



Tukiehdot

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

• Hakija on ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna 
korkeintaan 40-vuotias. Vuonna 2015 ehdon täyttää 1975 
syntyneet ja tätä nuoremmat. Ensimmäisen vuoden jälkeen 
ikärajaa ei enää tarkastella.

• Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta. Viiden vuoden 
tukikelpoista jaksoa lyhentää niiden vuosien lukumäärä, jotka 
ovat kuluneet tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen nuoren 
viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä 



Tukiehdot

Tilanpidon aloittaminen 

pääasiallisena yrittäjänä

Tukikelpoisten vuosien 

enimmäismäärä

Tuki haettava ensimmäisen kerran, jotta 

enimmäismäärä vuosia voidaan myöntää

1.1.2010-31.12.2010 1 2015

1.1.2011-31.12.2011 2 2015

1.1.2012-31.12.2012 3 2015

1.1.2013-31.12.2013 4 2015

1.1.2014-31.12.2014 5 2015

1.1.2015-31.12.2015* 5 2015 tai 2016

1.1.2016-31.12.2016* 5 2016 tai 2017

*Jos tilanpito aloitetaan 30.4. jälkeen, tuki voidaan hakea vasta jälkimmäisenä vuonna



Peltokasvipalkkio



Palkkion ehdot

• C:llä tukikelpoiset kasvit: tärkkelysperuna, ruis, 
sokerijuurikas sekä valkuaiskasvit (+ öljykasvit)

• Ei ikärajoja

• Valkuaiskasvi + vilja-seokset ei tukikelpoisia

• Peltoherneelle sallitaan pieni määrä tukikasvia

• Maksut myös tukioikeudettomille hehtaareille 
• Valkuais- ja öljykasveilta poistuu 10 % viljelyalavaatimus



Tukikelpoiset kasvit

Valkuaiskasvit

• peltoherne
• härkäpapu 
• makea lupiini
• kevät- ja syysrapsi
• kevät- ja syysrypsi
• auringonkukka
• öljypellava
• öljyhamppu
• ruistankio (camelina)

Muut tukikelpoiset kasvit

• Ruis
• Sokerijuurikas
• Tärkkelysperuna
• Ihmisravinnoksi käytettävät   
avomaanvihannekset,  sekä 

tarhaherneisiin kuuluvat 
• silpo-, 
• silpoydin-, 
• sokeri- ja 
• taittoherne, 
jotka korjataan tuleentumattomina

Suomessa viljeltävät (yllä mainitut) öljykasvit on katsottu niin valkuaispitoisiksi, 
että ne luetaan peltokasvipalkkiossa valkuaiskasviksi



Tukitasot

AB-tukialue, € C-tukialue, €

Valkuaiskasvit (sis. öljykasvit) 90 90

ruis 40 40

sokerijuurikas 70 70

tärkkelysperuna 600 600

avomaanvihannekset 180 -



Neuvo 2020 -palvelut
maatiloille

Maatilojen neuvontajärjestelmä



• Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä � Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukainen 
Neuvo 2020 – Maatilojen neuvontajärjestelmä 

• Kokonaismäärä ohjelmakaudella yli 20 miljoonaa euroa

• Järjestelmässä käytettävissä 3500 
euroa/ohjelmakausi/tila
– Maksimissaan 1500 euroa/käynti

• Viljelijä maksaa alv:n palvelusta, tuen saa neuvoja tai 
hänen työantajansa

Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä?



• Neuvo 2020 -palvelut ovat käytettävissä 
koko ohjelmakauden ajan vuosina 2015-2020

• Neuvo 2020 -palvelu ja sen yhteydessä esille tulleet 
asiat ovat luottamuksellisia, eikä niillä ei ole yhteyttä 
valvontaviranomaisiin

• Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijat ovat Maaseutuviraston 
kouluttamia ja hyväksymiä

• Palveluiden tekijät esillä Mavin nettipalvelussa

� Neuvo 2020 -palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.





Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta 
Valitse neuvonnan aihe

Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa mistä neuvonnan 
aihealueesta yrityksellesi eniten hyötyä.

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat

ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa 
kaikki tarvittavat paperiasiat.

Ja valmista tuli

Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan 
käytetystä ajasta. 

Jäikö vielä kehitettävää?

Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoita määrärahan puitteissa.

Lue lisää osoitteesta www.proagria.fi/neuvo2020
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Tavoite:
60.000-70.000 kävijää

400 osastoa
Teemana: maito, metsä, energia ja kulttuuri

FARMARI avoinna

Torstaina 2.7.2015 klo 10-17

Perjantaina 3.7.2015 klo 10-17

Lauantaina 4.7.2015 klo 10-17


