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Perustuki 

    Tukialue                                AB                C 

• Tukioikeuden arvo noin 124  108 

• Kahtena vuonna käyttämätön tukioikeus leikataan 
kansalliseen varantoon 
–  käyttämätön määrä 1 ha ja yli 

– Tarkista vipupalvelusta tukioikeuksien käyttö 2018 
https://vipu.ruokavirasto.fi/vipu/maatila/tukioikeus.jsp 

– Tukioikeuksien siirrot: Vuosiluku 2018, tarkoittaa 
hallinnansiirron  viimeistä vuotta  
•  hallinnansiirto tehtävä uudelleen jos vuokrasopimusta 

jatketaan 
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Pellon vuokraus ja tukioikeudet 
• Vuokrasopimusta tehtäessä/uusittaessa pitää 

varmistaa myös tukioikeuksien hallinta 

– Tukioikeuden hallinta pitää myös siirtää vuokralaiselle 

• Tarkista vipupalvelusta ennen tukihakua onko 
2018 päättyviä tukioikeuden hallinnan siirtoja 

• Esitäytettyjä 103A lomakkeita ei enää lähetetä 
tiloille, eikä vuokranantajille 

– Vipupalvelusta tulostettava tai pyydettävä kunnasta 

• Lom. 103A ja 103B kuntaan 17.6.2019 mennessä 

– Viljelijälle pitää jäädä kopio 
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Vuokrasopimuksen päättäminen 
kesken sopimuskauden  

• Vuokrasopimus voidaan päättää yhteisellä 
sopimuksella kesken sopimuskauden 
– Peltokauppa ei ole peruste vuokrasopimuksen 

yksipuoliselle irtisanomiselle 

• Tukioikeuden hallinta pitää palauttaa 
maanomistajalle  
– Allekirjoittajina päättyneen sopimuksen osapuolet 

• päättyneen sopimuksen vuokraajan 103A lomakkeella ja 
103B  

• Sen jälkeen voidaan siirtää uudelle vuokralaiselle 
•  vuokranantajan 103A lomakkeella ja 103B 
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Maatalousmaan määrittely 
• Maatalousmaa 

– Pinta-ala jolle voidaan maksaa perustuki ja 
viherryttäminen, edellyttää vastaavan määrän tukioikeuksia 

• Peltoala 
– Määrittää tilan kokoluokan viherryttämisessä  

– Viherryttämisen kasvivaatimus pitää täyttyä tällä alalla 
•  kaksi tai kolme kasvia  

• Pysyvät kasvit 
– Esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat, kuitunokkonen  

• Pysyvät nurmet 
– Yli 5 vuotta vanhoja nurmia 

• Esim. raivattu pelto joka ei ole korvauskelpoista 
– On maatalousmaata ja voi olla peltoalaa  
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Onko tilan peltoalasta yli 75 % nurmea, kesantoa, palkokasvien viljelyssä  tai 
näiden käyttötapojen yhdistelmänä 

Onko tilan maatalousmaasta yli 75 % pysyvää nurmea, nurmea tai näiden 
käyttötapojen yhdistelmänä 

KYLLÄ 

EI 

KYLLÄ 

KYLLÄ 

EI 
 

Onko maatilan peltoala on alle 10 ha  
  EI 

Onko tilan peltoalasta yli 50 % alaa, jota ei ole ilmoitettu edellisvuoden 
tukihakemuksessa ja tilan koko peltoalalla viljellään eri viljelykasvia kuin 

edellisenä kalenterivuonna? 

KYLLÄ 

EI  
Maatilan peltoala 

on 10-30 ha 

EI 
 Maatilan 

peltoala on yli 30 
ha 

Maatila vapautuu viljelyn 
monipuolistamisen 

vaatimuksesta 

  
Maatilalla on viljeltävä 

vähintään 
2 kasvia. 

Pääkasvin osuus saa olla 
enintään 75 % peltoalasta. 

  

  
Maatilalla on viljeltävä vähintään 

3 kasvia.  
Pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % 
ja kahden pääkasvin osuus enintään 95 

% peltoalasta. 

Kuva 1. Viljelyn monipuolistaminen AB-alueella 
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Monipuolistamisessa yhden kasvin muodostaa 
seuraavat heinä- ja nurmirehukasvit  (1) 

– Viherlannoitusnurmi 

– 1-vuotiset nurmet, sekä  laidun- ja  siemennurmet 

– Monivuotiset nurmet, sekä laidun- ja siemennurmet 

– Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh 2 v.) 

– Erityistukisopimusala, pelto 

– Suojavyöhykenurmi ja suojakaista 

– Monivuotinen ympäristönurmi 

– Heinän siementuotanto 
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Monipuolistamisessa yhden kasvin 
muodostaa seuraavat kesantoalat  (2) 
– Viherkesanto 

– Sänkikesanto  

– Avokesanto 
   

• Maisemakasvit luetaan eri kasveiksi 

– Näitä voi ilmoittaa vain ympäristökorvaukseen 
sitoutunut, joka on valinnut lohkokohtaisen 
toimenpiteen ”peltoluonnon monimuotoisuus” ja 
vain korvauskelpoisille sitoumuksen alaisille lohkoille 

•  Monimuotoisuuspelto, riista 

•  Monimuotoisuuspelto, maisema 

•  Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi 
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Monipuolistamisen palkokasvia (3) 

• Nämä kaikki kasvit luetaan samaan ryhmään 
nurmien ja kesantojen kanssa viherryttämisessä 

– Ruoka- ja Rehuherne 

– Härkäpapu, Makea lupiini ja Muut lupiinit 

•  ei alaskanlupiini, eikä komea lupiini 

– Vuohenherne ja Linssi 

– Mesikkä ja Mailanen 

– Apila ja Virna 

– Seoskasvusto, valkuaiskasvit (vain valkuaiskasvia) 
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Viherryttämisen vapautus 
         AB alue 25 ha           AB alue  160 ha 

Nurmea    15 ha  60 %  Nurmea     128 ha  80 %  

Hernettä   10 ha  40%  Kauraa         16 ha  10 % 

     Ohraa           16 ha  10 % 

2017 

• Nurmiala alle 75 %      viljaa yli   30 ha 

• Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus maksettiin 

2018  

•  Nurmia, kesantoja ja palkokasvia yli 75 % 

•  Tilat vapautettu viherryttämisen monipuolistamis-
vaatimuksesta nurmipoikkeuksen perusteella 

•  Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei makseta                                            
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Viljelyn monipuolistaminen AB alueella 

• Peltoala yli 30 ha, viljeltävä vähintään 3 kasvia 

– Pääkasvin osuus enintään 75 % 

– Kahden pääkasvin osuus enintään 95 % 

• Peltoala 10 – 30 ha vähintään kaksi kasvia 

– Pääkasvin osuus enintään 75 % 

• Peltoala alle 10 ha 

– Vapautuu viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta 

• Vipuneuvoja tarkistaa nämä ehdot 
tukihakemuksesta 
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Monipuolistamisen toteaminen 
• Viljelykasvin osuuden toteaminen 30.6. – 31.8. 

• Tänä aikana tilalla on oltava vaatimuksen mukaiset 
vähintään kaksi tai kolme kasvia ja niiden 
prosenttiosuudet vaatimusten mukaiset, myös 
nurmipoikkeuksen prosentti 

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

• Mahdollisuus 75 % ylityksiin 
– Ruista 40 % ja kylvetään 40 % ruista ohran sängelle 

– Heinää 70 % ja kaura+hs 10 % 
•  valvonnassa kaurasta ei jälkeäkään vain heinää kasvaa 
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Peltokasvipalkkio  
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Peltokasvipalkkion kasvit  
• Valkuaiskasvit 

– Peltoherne, Härkäpapu, Makea lupiini  

– Kevät- ja syysrypsi sekä Kevät- ja syysrapsi  

– Auringonkukka 

– Öljypellava, Öljyhamppu 

– Ruistankio (camelina) 

• Ruis  

• Sokerijuurikas 

• Tärkkelysperuna 

• Avomaanvihannekset ihmisravinnoksi 
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Luonnonhaittakorvaus  LHK 
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Luonnonhaittakorvaus  
                                                        AB                   C 

• Korvaustaso  €/ha   217  242 

– Kotieläinkorotus    60    60 

– 2020 tukitaso laskee 20 €/ha 

• Kesantorajoite voi rajata maksualaa 

– Kolmea viljeltyä hehtaaria kohti voidaan maksaa 
yhdelle hehtaarille luonnonhaittakorvaus 

– Kesantorajoitteen kasvit 

•  suojavyöhykenurmet, LHP nurmet, kesannot, tilapäisesti 
viljelemätön ja kasvimaa 

• Korvauksen asteittainen väheneminen degressio 

– Yli 150 – 300 ha 90 %  ja yli 300 ha 80 %  
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Ympäristökorvaus 

Muutoksia 

Poimintoja 

Tarkennettavaa  
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Ympäristösitoumus   
• Uusia sitoumuksia ei voi tehdä 2019 

– Voimassa oleva sitoumus voidaan siirtää tai jakaa   
(lom. 160) 

• 2018 sitoumuksella olleelle alalle voidaan maksaa 
ympäristökorvaus myös 2019 

• Tilusjärjestelyn kautta tulleita peruslohkoja voi 
saada korvauskelpoiseksi enintään 5 ha ja liittää 
sitoumukseen 

– Hallinnasta on pitänyt myös poistua korvauskelpoisia 
lohkoja 
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Sitoumusalan muutokset 
• Vuoden 2018 ympäristökorvauksen 

sitoumuslohkot voi lisätä sitoumukseen 
• Sitoumusala voi vähentyä, jos ala poistuu 

hallinnasta 
– Jos vähenee alle 5ha/1ha sitoumus raukeaa, ei 

takaisinperintää 
– Lohko poistuu maatalouskäytöstä > ei takaisin 

perintää 

• Lohko poistuu maatalouskäytöstä oman hallinnan 
aikana 
– Ympäristökorvauksen takaisin perintä koko 

sitoumusajalta  2015 - 2018 
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Korvauskelpoisuuden vaihtaminen lom. 471 

• Viljelijä voi vaihtaa korvauskelpoisuuden 
korvauskelvottomalle lohkolle edellyttäen: 

– Korvauskelpoisuus vaihdetaan pois koko peruslohkolta 

•  Peruslohko voidaan vaihdon yhteydessä jakaa 

– Vaihdettava peltoala vähintään 0,50 ha 

– Vain viljelijän omistamien peltolohkojen välillä 

•  saman omistajan lohkojen välillä 

– Vaihto on pysyvä 

– Korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa 

– Vaihtoa ei saa tehdä tukialueiden (AB ja C) välillä, jos 
maksettava korvausmäärä kasvaisi hehtaarilta 
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Lohkokohtaiset toimenpiteet 
• Lietelannan sijoittaminen peltoon 
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätys 
• Valumavesien hallinta 

– säätösalaojitus 
– säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys 

• Ympäristönhoitonurmet 
– Suojavyöhykenurmet 
– Monivuotiset ympäristönurmet 
– LHP nurmet 

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
• Peltoluonnon monimuotoisuus 

– Viherlannoitusnurmet 
– Kerääjäkasvit 
– Monimuotoisuuspellot 
– Saneerauskasvit  
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Puutarhakasvien lohkokohtaiset 
toimenpiteet 

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla 

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
– Maustekasveille ei voi ilmoittaa 

• Joka vuosi muistettava ilmoittaa vähintään 0,05 
ha yhdelle kasvulohkolle 
– Koskee molempia toimenpiteitä, jos tila on niihin 

sitoutunut 
– Jos vähimmäisala ei täyty vuosittain, toimenpiteen 

tuki peritään takaisin koko sitoumuskaudelta  2015 - 
2018 
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Lohkokohtaiset toimenpiteet, vaihto 
• Voit vaihtaa toimenpiteen toiseen, jos 

– Lopetat tai aloitat puutarhakasvien viljelyn vähintään 
hehtaarin alalla 
•  vain puutarhatoimenpiteiden osalta 

– Sitoumuksen siirto, spv tai muu koko tilan tai sen osan 
hallinnan siirto 
•  voi vaihtaa vaikka kaikki, lukumäärä pitää pysyä samana 

•  verkkotentti tai koulutus pitää suorittaa 30.4.2019 mennessä 

– Aloitat tai lopetat luonnonmukaisen tuotannon 
•  voi vaihtaa vaikka kaikki, lukumäärä pitää pysyä samana 

– Neuvo 2020 kautta saamasi suosituksen mukaan 
•  hehtaarille maksettava korvaus ei saa nousta, tämä koskee 

vain neuvonnan kautta tehtäviä muutoksia 
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Toimenpiteet peruslohkon  
hallinnan vaihdoksissa 

• Ympäristönhoitonurmet ja 
monimuotoisuuspelto niitty  
– Voi jatkaa entisin ehdoin sitoumuksen loppuun  

•  hallinnan muutoksissa edellisen haltijan ilmoitus 
täyttää kahden vuoden velvoitetta 

– Lohkokohtaisesta toimenpiteestä voi myös 
hallinnan siirron yhteydessä luopua 
•  suojavyöhykenurmet 

•  monivuotinen ympäristönurmi 

•  LHP nurmi 

•  monimuotoisuuspelto niittykasvusto 
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Viljelysuunnitelma 
• Tehdään ennen kasvukauden alkua 

• Kaikille lohkoille viljeltäväksi suunnitellut 
kasvilajit ja lannoitus 
– Myös tukikelvottomille lohkoille ja kasvimaalle 

– Lannoituksen perustana, tulee olla voimassaoleva 
viljavuustutkimus (enintään 5 v vanha) 
•  Ei riitä että näyte on otettu ajallaan, tulosten pitää olla 

käytettävissä kun lannoitetaan 

• Viljelysuunnitelma on aiesuunnitelma, joka 
tarkentuu kylvöjen yhteydessä 

• Viljelysuunnitelma säilytetään tilalla 
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Lohkokirjanpito  
• Muistiinpanoilla voidaan osoittaa ja tarkastaa, että 

tilalla on toimittu tukiehtojen mukaisesti 

• Muistiinpanoihin merkitään kaikki tiedot 
vuosittaisista viljelytoimenpiteistä 
– Syyskylvöisien kasvien osalta sen vuoden kirjanpitoon 

kun sato korjataan 

• Jokaiselta kasvulohkolta pitää tehdä oma lohkokortti 

• Muistiinpanot, asiakirjat, liitteet ja todistukset on 
säilytettävä vähintään 4 v sitoumuskauden 
päättymisestä (30.4.2024) 
– Jos sitoumuskautta jatketaan säilytysvelvollisuuskin 

vastaavasti jatkuu 
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Lohkokirjanpito  
Äestetty kaksi kertaa 

 5.5.2018 muokkaus 

Kylvetty ohralle toukokuussa 

 6.5.2018 kylvö  Wolmari 200 kg/ha 

Yleislannoitetta Yara 300 kg 

 6.5.2018 Yaramila Y3  300 kg/ha (23-3-8) 

Lantaa 3 kuormaa 

 5.5.2018 Naudan kl  12 m3/ha  analyysi/taulukkoarvo 

Ruiskutettu  

 23.5.2018 Havainto: Leveälehtisiä ja valvattia   

 11.6.2018 Cantor 0,6 l/ha 

 15.7.2018 Hukkakaura tarkastus 
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Lannoitus  
• Viljeltävä kasvi ja satotaso ovat lannoituksen 

perustana 
– Suunnittelussa säilörehu ja toteutuksessa laidun 

•  sallitut lannoitustasot ei ole samoja 

• Lannoitteen nimi ja ravinnepitoisuudet 
– Yara Pellon Y1  27 – 2,6 – 3  

– Yaramila Y1   26,6 – 1,3 – 4,3 

• Karjanlannan kohdalla voidaan valita joko 
taulukko arvot tai lanta-analyysin arvot 
– Lanta-analyysi (enitään 5v vanha) pitää olla kun 

lantaa kertyy tai otetaan vastaa yli 25 m3/v 
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Kasvinsuojelu  
• Havainto aina kirjattava, mihin torjunta-aineen 

käyttö ja valinta perustuu 
•  juolavehnä 
•  matara, voikukka 
•  lehtilaikkutaudit 

• Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi 
•   Rambo 360 ei saa käyttää ja Rambo 360 S saa käyttää 

• Käyttömäärä  
– Esim. suorakylvössä ennen kylvöä Rambo 360 S (1902) 

•  3 l/ha     juolavehnää   
•  1,5 l/ha  vasta taimettuneet rikat 

• Nämä kaikki pitää olla merkittynä vuodesta 2015 
lähtien 
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Kasvinsuojeluaineet 
• Vain Suomessa hyväksyttyjä 

– Itse ei saa tuoda edes omaan käyttöön 

• Rekisteristä poistettujen kasvinsuojelu aineiden 
käyttö ei ole sallittu poistopäivän jälkeen 

• Kaikki tilalla käytettävät kasvinsuojeluaineet 
kannattaa varastoida lukitussa tilassa 

• Varastointi vain alkuperäispakkauksissa 

• Käytöstä poistetut kasvinsuojeluaineet 
toimitetaan ongelmajätteiden 
vastaanottopisteisiin 
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Käytöstä poistuneita  
• Esim. muutamia 2018 - 2019 poistuneita valmisteita 

•  Roundup ja Roundup Max  31.3.2018 
•  Glyfokem 360 ja Glyfokem 360 I 31.3.2018 
•  Rambo 360 ja Rodeo   31.3.2018 
•  Basagran M 75   23.8.2018 
•  Acanto ja Acanto prima  30.11.2018 
•  Ceridor MCPA 750   14.3.2019 
•  Touchdown Premium   15.3.2019 

• Käytöstä poistuneita aineita ei saa käyttää päivääkään 
sen jälkeen, kun on poistunut käytöstä 

•  käyttö todetaan lohkokirjanpidosta 
•  poistuneet aineet toimitetaan ongelmajätekeräykseen 

• Vuosittain seurattava poistuvien aineiden listaa 
Tukesin sivuilta 

•  poistuvat valmisteet 2019 – 2020 
•  Suomessa myönnetyt poikkeusluvat v. 2019 – 2020  
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LHP-nurmet ja vanhat nurmet 

Hoidettu nurmi Puutteellisesti hoidettu nurmi 
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LHP nurmi, viher-, sänki- tai avokesanto  

• Pajukosta ei saa edes niittämällä LHP nurmea 

• Valvonnassa todetaan viljelemättömäksi 

• Valvonta laajenee edellisiinkin vuosiin 
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mv. kuivaheinä- säilörehunurmi 
• Mitään viljelytoimenpiteitä ei ole tehty 

• Kasvinsuojelusta ei ole huolehdittu 

• Ala todetaan TPV:ksi 
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Pellolle ilmoitettu satokasvi tai avokesanto 
• Mitään viljelytoimenpiteitä ei ole tehty 

• Kasvinsuojelusta ei ole huolehdittu 
• Ala todetaan TPV:ksi 
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Hömpän kasvinsuojelu 
• Täydentävät ehdot: Viljelytapa 

– Jos lohkolle ei ole tehty mitään viljelytoimenpiteitä ja 
kasvusto on huono 

– Ala merkitään TPV:ksi tai viljelemättömäksi 

• Kesanto/LHP-nurmi 
– Verrattuna ”satokasveihin” kesantojen, 

suojavyöhykkeiden ja LHP-nurmien kasvustovaatimus 
ei ole yhtä tiukka 
•  rikkakasvien leviäminen on estettävä 

•  kylvöheinääkin pitää löytyä 

– Avokesannoksi ilmoitetulle alalle pitää olla peruste 
•  kasvinsuojelusta on huolehdittava avokesannollakin 
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Ympäristökorvauksen 
Muutokset 2020 

Alustavia tietoja 

Tarkentuu vuoden 2019 aikana 
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Ympäristökorvauksen muutoksia 
• Nykyinen taso noin 250 milj. €/v  

– V. 2020 käytettävissä noin 130 – 140 milj. €/v 

– Tavoitteena turvata ympäristötoimia maataloudessa, 
kohdentaa ympäristötoimet aktiiviseen toimintaan 
•  leikkaukset koskevat kaikkia tiloja 

– Viljelijä voi irtisanoutua ilman korvauksen 
takaisinperintää vuonna 2020 
•  myös lohkokohtaisesta toimesta voi luopua 

• Muutosesitys komissiolle on toimitettu 
tammikuussa 2019 
– Kansalliset säädökset ja toimeenpanon suunnittelu   

vuoden 2019 aikana 
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Suojavyöhykkeet 2020 
• Suojavyöhykkeille ei enää makseta ympäristö-

korvausta valtaojien varsilla 2020 
– Pohjavesialueet ja Natura-alueet edelleen 

korvauskelpoisia 

• Korvaustasoa lasketaan 
– Kohdentamisalue: 400 €/ha/v 

– Muu alue  350 €/ha/v 

• Tukiehdot säilyy ennallaan, ei muutoksia 

• Valtaojien varsilla olevat suojavyöhykenurmet 
on säilytettävä vielä talvikausi 2019 – 2020 
– Kasvustoa ei saa hävittää syksyllä 2019 
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LHP nurmet  2020 
• Maksukatto kohdentamisalueella max 15 % (nyt 20 %)  

• Tukiehdot säilyy ennallaan, ei muutoksia 

• V. 2020 muutokseen voidaan varautua jo 2019 
– Kasvusto voidaan päättää aikaisintaan toisen 

kasvukauden jälkeen  
•  1.9.  tai syyskylvöisien kasvien kylvöä varten 15.7. alkaen 

•  voidaan päättää kemiallisesti ja/tai mekaanisesti 

• Todellinen riski on muuttaa LHP nurmi vain 
heinäpelloksi vuoden 2020 tukihaussa 
– Pelto on vielä täyttänyt LHP nurmen ehdot, mutta ei 

täytä heinäpellon ehtoja 

– Pitää perustaa uusi heinä 15.7.2019 jälkeen 
•  saadaan heinän tuki ja täyttää kasvipeitteisyyttä 2020 
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Monimuotoisuuspellot 2020 
• Maksukatto kohdentamisalueella max 10 % (nyt 15 %)  

• LHP nurmet ja monimuotoisuuspellot yhteensä 
maksukatto 15 %  (nyt 20 % ) kohdentamisalueella 

• Tukiehdot säilyy ennallaan, ei muutoksia 

• Niitty- ja lintukasvien monimuotoisuuspelto 2019 
– Kasvusto voidaan päättää aikaisintaan toisen kasvukauden 

jälkeen (kylvetty keväällä 2018) 
•  1.9.  tai syyskylvöisien kasvien kylvöä varten 15.7. alkaen 

•  voidaan päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 

•  keväällä 2019 kylvetty on säilytettävä vuotta pidempään 

• Riista- ja maisemakasveille 2019 perustetut 
monimuotoisuuspellot 
– Kasvuston voi päättää aikaisintaan keväällä 2020 

– Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä edellisen vuoden 
nurmeen 
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Ympäristökorvauksen korvaustaso 
• Ravinteiden tasapainoisen käytön (RTK:n) 

korvaustaso laskee vuonna 2020, arvio 

– Peltoviljelykasvit 54 €/ha  > 17 €/ha 

– Puutarhakasvit 200 €/ha  > 80 €/ha 

– RTK:n tukiehdot eivät muutu 

• Viherlannoitusnurmet  54 €/ha  > 17 €/ha 

• Luomusitoumukset – ei avata hakua 2019 

– Eikä todennäköisesti 2020  

• Siirtyminen kasvinviljelyluomusta 
kotieläinluomuun on mahdollista 
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Ympäristökorvaus ennallaan 
• Ei muutoksia ehtoihin 

– Lietelannan sijoittaminen 

– Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

– Valumavesien hallinta (säätösalaojitus ym.) 

– Monivuotiset ympäristönurmet 

– Kerääjäkasvit 

– Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

– Orgaaninen kate puutarhakasveilla 

– Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvisuojelu 
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Lopuksi ajateltavaa 

Oma valinta 

Intohimossa onnistumisen salaisuus 

9.4.2019 © Pauli Pethman Haikula Oy 45 



Salaojituksen avustus 
• Hyväksytty kustannus enintään 4,20 €/m   

• Tukitaso 35 % hyväksytyistä kustannuksista 
– Avustus 1,47 €/m, jos hyväksytyt kustannukset 4,20 

• Tuen määrä vähintään 3000 € 
–  vähintään 2100 metrin ojitus 

• Muutos tulee voimaan 16.3.2019 
– Ennen 16.3.2019 jätetyissä hakemuksissa hyväksytty 

enimmäiskustannus 3,60 €/m 
 

• Asetus koskee kaikkien investointien 
yksikkökustannuksia 16.3.2019 alkaen 
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Vuokraus ja Peltokaupat  

• Pellon vuokrahintaan/kauppahintaan laskupaineita  

– Tukitaso laskee 60 €/ha vuonna 2020 

– Paljonko laskee tulevalla ohjelmakaudella? 

• Onko oikeutta arvostella kannattavuutta, kun 
maksetaan korkeita vuokria? 

• Peltojen kunnon mukainen hinnoittelu vahvistuu, 
niin vuokrauksessa kuin peltokaupoissakin 

– Samalla alueella hintahaitari kasvaa 

– Vain parhaat pellot säilyttävät hintansa, muut laskevat 

– Heikoimmat pellot ovat jopa arvottomia, metsitys!!! 
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Tulevaisuuden kysymyksiä 
• Uusi rahoituskausi 2021 (tukileikkaus Suomelle -7%) 

• Uuden ohjelmakauden alku siirtynee 

– EU parlamenttivaalit   

• Miten käy Brexitissä 

• Suomen vaalit 

– Hiilinielut 

– Pellon metsitys  

– Elintarvikkeiden verotus 

• Traktori joka kulkee ilman kuskia 

• Aina kuitenkin tarvitaan viljelijää joka lähtee pellolle 
ja karjanhoitoon 
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