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Mitä on maatalousmaa?

▪ Maatalousmaata ovat kaikki viljelykelpoiset peruslohkot, jotka ovat peltoa tai 
luonnonlaidunta ja -niittyä. 

▪ Viljelykelpoisuus tarkoittaa uusilla lohkoilla sitä, että peruskunnostus on tehty ja 
kasvien viljely on mahdollista. Vanhoilla lohkoilla viljelykunnosta pitää huolehtia 
aktiivisesti. (Kaikilla lohkoilla tulee olla  maataloustoimintaa esim. niitto, laidunnus 
tai kylvö) 

▪ Maatalousmaalla ei saa kasvaa puita. Poikkeuksena ovat pysyvät nurmet, joilla 
sallitaan tietty määrä puita. 

▪ Ensi vuodesta alkaen voit saada kaikesta maatalousmaasta seuraavia tukia:

• perustulotuki

• uudelleenjakotulotuki

• nuoren viljelijän tulotuki

• ekojärjestelmätuki

• tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio.

2



Mitä tarkoittaa korvauskelpoisuus?

▪ Korvauskelpoisuus on peruslohkolla oleva ominaisuus. Jos 
lohko on korvauskelpoinen, voit saada siitä useampia tukia 
kuin muusta maatalousmaasta.

▪ Uusia peruslohkoja on mahdollista saada korvauskelpoiseksi 
tilusjärjestelyjen kautta. Joissain tilanteissa korvauskelpoisuus 
on mahdollista siirtää peruslohkolta toiselle.

▪ Korvauskelpoisista lohkoista voit saada samat tuet kuin 
kaikesta maatalousmaasta. Lisäksi voit saada seuraavia tukia:

• luonnonhaittakorvaus

• ympäristökorvaus

• luonnonmukaisen tuotannon korvaus
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Aktiiviviljelijä, mitä se tarkoittaa?

Aktiiviviljelijällä 
tarkoitetaan tuenhakijaa, 
joka harjoittaa vuosittain 

vähimmäistason 
maataloustoimintaa. 

Tuenhakija täyttää 
aktiiviviljelijän ehdon 

mikäli täyttää 
jommankumman 

ehdoista:

Edellisenä tuenhakuvuonna 
(vuonna 2022) hakijan 
suorat tuet ovat olleet 

korkeintaan 5 000 euroa. 

Hakijan päätoimiala liittyy 
maatalouden 

harjoittamiseen ja hakija on 
arvonlisäverovelvollinen 

alkutuottajana. 
Jos hakija ei täytä aktiiviviljelijän 
ehtoa kummallakaan yllä olevista 
perusteista, hänen on todistettava 

maataloustoiminnan 
harjoittaminen muilla asiakirjoilla

Näitä ovat mm.:

maataloustulot tai – menot

tuotantopanoksen ostotositteet, 

maataloustuotteiden myyntitositteet.
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• Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu 2023 – 2028 on julkaistu
Ruokaviraston nettisivuilla.

• Ensi vuodesta alkaen maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja 
seuraavaan kevääseen.

• Ainoa ennakkomaksu on eläinten hyvinvointikorvaus yksilöeläimistä
50 % (marraskuu).

• Pinta-alatukien 1. erät maksetaan pääosin joulukuussa (myös LHK 1. 
erä).

• Ympäristö- ja luomukorvausten 1.erät 85 % maksetaan huhtikuussa.
• Pinta-alatukien loppumaksut maksetaan totuttuun tapaan touko-

kesäkuussa.
• EU:n eläinpalkkioiden maksut siirtyvät kokonaisuudessaan kevääseen

ja alkukesään.

Maksuaikataulu tulevalla CAP-kaudella



Tukihaku 2023

Lähde: Ruokavirasto
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Tukihaku 2023

Vain sähköinen tukihaku, valtuuta tarvittaessa neuvoja tms. Vipu-sovelluksessa tai lomakkeella 457. 

Tarkista, että puhelinnumero ja sähköpostiosoitteesi on ajantasainen. 

Myöhästymispäiviä jatkossa vain seitsemän 

Laaja muutos- ja perumismahdollisuus tukihaun päätyttyä. Takarajana muutoksille arviolta lokakuu tai paikanpäällä tehtävästä valvonnasta ilmoittaminen

•Voit lisätä tai poistaa tukihakemuksia ja toimenpiteitä

•Voit vaihtaa kasvia

•Hallinnollisessa tarkastuksessa havaittuja virheitä voi korjata muutosaikana

•Huom. Tilapäisesti viljelelemätön kasvikoodi poistuu, joten peltoon sisältyvään alaan pieniä muutoksia. Sopikaa rakentamiseen liittyvien alueiden rajaukset mahdollisimman tarkkaan maanomistajien
kanssa. 

Muutosaikana ei voi tehdä peruslohkomuutoksia

Tukihaun 2023 yhteydessä uusien raivioiden käsittely ja peruslohkon hallinnan tarkastaminen TARKISTAKAA VUOKRASOPIMUKSET, myös suulliset!

Syysilmoituksesta tulee kaikille pakollinen

•Tämä sisältää myös muutosmahdollisuuden keväälle (toukokuu?)
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Ota Vipu-mobiili 
käyttöön
Älypuhelimeen asennettava
sovellus, joka mahdollistaa
tuenhakijaa hyödyttävien tietojen
esittämisen sekä kahdensuuntaisen
tiedonvaihdon tuenhakijan ja 
hallinnon välillä.Paikkaan sidotut
valokuvat.
Mieti ensisijaisen viljelijän rooli ajoissa, 
sillä hänellä on käyttöoikeus mobiiliin 
tai valtuuta tarvittaessa neuvoja tms.
Lataa sovellus Google Play ja Apple 
Store kaupasta ja tutustu siihen
ajoissa.
Vipu-mobiili on välttämätön, jos et 
omista älypuhelinta, niin valtuutus on 
tehtävä sellaiselle, jolla on käytössä
älypuhelin.
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Kiitos!
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Cap-kiertueen esitys ja video koulutuksen aiheista löytyy osoitteesta www.uusimaaseutu.fi
Lisätietoa uudesta CAP-kaudesta löytyy osoitteesta www.uusimaaseutu.fi sekä https://mmm.fi/cap27

http://www.uusimaaseutu.fi/
http://www.uusimaaseutu.fi/
https://mmm.fi/cap27
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