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Uusi ohjelmakausi 2023- (tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen 12/2022 ja ne voivat vielä tarkentua) 
 
AKTIIVIVILJELIJÄ (voi olla myös sivutoiminen tai osa-aikainen viljelijä) 
 

Tuenhakijalla on oltava:  
 Y-tunnus 
 päätoimialana tulee olla maatalous (kysy poikkeustapaukset) 
 Yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi) voi tarkastaa ja OmaVerossa voi muuttaa toimialan 
 ALV-velvollisuus alkutuottajana 

 

TUKIOIKEUDET JA PERUSTUKI POISTUU JA TILALLE TULEE PERUSTULOTUKI JA 
UUDELLEENJAKOTUKI (50 ha ASTI) 
 

 kaikki tämän hetken pellot ovat perustulotuen ja uudelleenjakotuen piirissä automaattisesti 
 

TUKIHAKU AINOASTAAN SÄHKÖISESTI (VALTUUTUKSET KUNTOON) 
 

 tarkista puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi 
 lomakkeilla ei voi hakea enää tukia (paitsi myöhästyneenä)  
 Vipu-mobiili puhelinsovellus käyttöön (lataa Vipu-mobiili sovelluskaupasta) 
 tukien hakeminen 15.6. mennessä 
 toimenpiteiden muutosmahdollisuus / peruminen 21.9. mennessä 

 

MAATALOUSMAA JA MAATALOUSTOIMINTA 
 

Maatalousmaan omistus ja hallinta tulee todentaa (kauppakirjat ja vuokrasopimukset kunnossa) 
 

Maatalousmaalla tehdään viljely- tai hoitotoimenpiteitä vuosittain mm. nurmien niitto 31.8. mennessä  
 

MONITOROINTI – PELTOJEN JATKUVA KASVUKUNNON TARKKAILU KÄYTÖSSÄ 
(SATELLIITTISEURANTA) 
 

 Kasvustojen / maataloustoiminnan / viljelytoimenpiteiden jatkuva seuranta 
 Toimenpiteiden tekeminen, hakemuksen muuttaminen tai peruminen  
 Todentaminen valokuvin => Vipu-mobiili 

 

EHDOLLISUUS ON ENTISET TÄYDENTÄVÄT EHDOT (EI MAKSETA) 
 

Ehdollisuuteen siirtyy osa nykyisistä viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen ehdoista.  Lisäksi tulee uusia 
ympäristö- ja ilmastovaatimuksia.  
 

Vaikuttaa kaikkiin tukiin, jos havaitaan laiminlyöntejä. Ehdollisuuden noudattaminen on ehtona 
ekojärjestelmälle, ympäristö-, eläinten hyvinvointi- ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen saamiselle. 
 

Typpi- ja fosforilannoitus siirtyvät ehdollisuuteen. (uudet taulukot)   
 

Viljelykiertovaatimus = yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vuosittain 33 %:lla peltoalasta 
 

Kasvipeitteisyysvaatimus = 33 % kasvipeitteistä 31.10.–15.3. peltojen ja pysyvien kasvien alasta   
Kesannot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantoa 31.8. saakka.  
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EKOJÄRJESTELMÄTUKI 
 

Toimet ovat yksivuotisia eivätkä ne vaadi lohkojen korvauskelpoisuutta. Niistä maksetaan maatalousmaalle, 
joka on maankäyttölajiltaan peltoa ja jolla harjoitetaan maataloustoimintaa. 
 

Ekojärjestelmän toimia ovat talviaikainen kasvipeitteisyys, luonnonhoitonurmi, viherlannoitusnurmi ja 
monimuotoisuuskasvit.  
 
 

LUONNONHAITTAKORVAUS  
 

Kotieläinkorotus poistuu. 
 

Ehdot säilynevät lähes samanlaisina => Korvauskelpoista alaa vähintään 5 ha 
 

YMPÄRISTÖSITOUMUS / YMPÄRISTÖKORVAUS  
 

Korvauskelpoista alaa tulee olla vähintään 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha. 
 

Pakollisia vaatimuksia ovat: 
 

Maanäytteiden ottaminen viiden vuoden välein, lohkomuistiinpanot ja ympäristö- ja ilmastosuunnitelma  
 

Tämän lisäksi pitää valita kaksi valinnaista vaatimusta (voi vaihdella vuosittain):  
 

 ilmasto- ja ympäristökoulutus, monivuotiset monimuotoisuuskaistat, maaperän seurantatieto, 
orgaaniset ravinteet, pölyttäjien ravintokasvit, täsmäviljelymenetelmät, kasvintuhoojien ja 
kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset. 

 

Kun perustason vaatimukset täyttyvät, voit valita lisäksi lohkokohtaisia toimenpiteitä:  
 

 maanparannus- ja saneerauskasvit, kerääjäkasvit, kiertotalouden edistäminen, suojavyöhykkeet, 
turvepeltojen nurmet, valumavesien hallinta, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, 
lintupellot 

 
ELÄINPALKKIOT  
 

Haetaan vuosittain, ainoastaan sähköinen haku. (EHK ja eläinmäärät 9.1.–2.2., eläinpalkkiot 9.1.-24.1 
Kansalliset kotieläintuet 13.2.–2.3.  
 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS HAKU 
  

(eläimiä oltava 1.1.202-31.12.2023) Noudatettava 1.1.2023 alkaen Pakollinen hyvinvointisuunnitelma, 
ruokintasuunnitelmat ja analyysit. Toimenpiteitä poistuu ja muuttuu 
 
Lisätietoa:  
 

 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen kotisivuilta löytyy linkkejä yms. materiaalia 
(https://alajarvi.fi/tyo-ja-yrittajyys/maaseutupalvelut/)  

 Ruokaviraston kotisivut (www.ruokavirasto.fi), Paree maaseutu (www.ely-keskus.fi/web/paree-
maaseutu) 
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Koulutukset:  

 Eläinpalkkiot Teams -koulutus  17.1.2023 13.00–14.30 (linkki tulee kotisivuille) 

 CAP27 perusteet Kaupungintalo Alajärvi 19.1.2023 18.00–21.00 (ilmoittaudu  
puh. 040-7648711 HUOM! 9.1.2023 alkaen) 

 
 
ALUSTAVA TUKITAULUKKO 2023: 
 

Perustulotuki     115 €/ha 
  
Uudelleenjakotuki (50 ha asti)   18 €/ha 
 
Ekojärjestelmä 
Talviaikainen kasvipeite (aito)    50 €/ha  
Luonnonhoitonurmet *    65 €/ha  
Viherlannoitusnurmet *    80 €/ha  
Monimuotoisuuskasvit *    300 €/ha  
(* ei makseta ympäristökorvausta (45 €/ha) 
 
Luonnonhaittakorvaus  
Korvauskelpoiselle alalle   242 €/ha 
(kesannot, luonnohoitonurmet  max 25%) 
 
Ympäristökorvaus 
Perustason korvaus peltokasveilla    45 €/ha 
puutarhakasveilla     113 €/ha  
maanparannus- ja saneerauskasvit    190 €/ha 
kerääjäkasvit     97 €/ha 
kiertotalouden edistäminen   37 €/ha 
suojavyöhykkeet     350 €/ha 
turvepeltojen nurmet     100 €/ha 
valumavesien hallinta altakastelu    214 €/ha  
valumavesien hallinta säätösalaojitus   77 €/ha 
puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu   500 €/ha  
lintupellot      600 €/ha 
 
Erikoiskasvipalkkio (ent. peltokasvipalkkio)  
Tärkkelysperunapalkkio   450 -650 €/ha 
Öljy- ja valkuaiskasvit (ei ruis)   80-170 €/ha 
 
EU Nuortenviljelijöiden ha-tuki (150 ha asti) 88 €/ha   
Koulutusvaatimus 
 
 
 

MAATALOUSTOIMISTON VÄKI TOIVOTTAA TUOTTAJILLE 
HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUODELLE 2023! 


