
Viljelijätuet 2015, yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot ovat yhteenvetoa euromääräisistä viljelijätuista ja ne on kerätty Mavin julkaisemista 
vuoden 2015 hakuoppaista ja Mavin nettisivuilla olevista tiedoista. 
 
 
SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 
 
Perustuki 
Tasaosa AB-alueella maksimiarvo 117,6 €/ha , C-alueella 101,7 €/ha 
 
Viherryttämistuki 
Tukitasoarvio AB-alue 74 € /ha ja C-alue 66 €/ha, katso  
 
Nuoren viljelijän tuki 
Tukitaso noin 50 €/ha 
 
Peltokasvipalkkio eli tuotantosidonnainen peltokasvien EU-tuki 
Aktiiviviljelijä, ei ikärajoja. Tuotantosidonnaisia tukia voidaan maksaa myös tukioikeudettomille hehtaa-
reille.  
Maksetaan tärkkelysperunalle (sopimustuotanto, siemenlisäysala ei käy), valkuaiskasveille, rukiille 
sekä sokerijuurikkaalle, AB-alueella myös avomaanvihanneksille. 
 
Arvio erikoiskasvien tukitasoista vuonna 2015: 
 

 AB-tukialue, €/ha C-tukialue, €/ha 

Valkuaiskasvit, sis. öljykasvit 90 90 

Ruis 40 40 

Sokerijuurikas 70 70 

Tärkkelysperuna 600 600 

Avomaan vihannekset 180 - 

Jos tuelle varattu enimmäismäärä ylittyy, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen (rahoi-
tuskurileikkaus). 
 
OSARAHOITTEISET TUET 
 
Luonnonhaittakorvaus (LFA-korvaus): 
 
 

Tukialue €/ha 
osarah. + kans.osuus 

€/ha 
kans. kotieläinkorotus 

Yhteensä €/ha 
kasvitila/kotieläintila 

AB-alue 97 + 125 60 217/277 

C-alue 117 + 125 60 242/302 

 
Maksettavan luonnonhaittakorvauksen osuus täydestä korvauksesta 

- 150 hehtaarin asti 100 % 
- 150 ha ylittävästä peltoalasta 300 hehtaariin asti 90 % 
- 300 ha ylittävästä alasta 80 % 

 
 
  



Ympäristökorvaus/Ympäristösitoumuksen korvaustasot (http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/vilje-
lija/Sivut/ymparistokorvaus.aspx). Perustasosta ja vähimmäisvaatimuksista ei korvausta. 
 

Toimenpiteet Euroa /ha /vuodessa 

Ravinteiden tasapainoinen käyttö 
 Peltoviljelykasvit 
 Puutarhakasvit (>1 ha) 

 
 54 
 200 

Lohkokohtaiset toimenpiteet, jotka maksetaan ilmoitetun alan mukaan 

Lietelannan sijoittaminen peltoon  40 

 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen  40 

Valumavesien hallinta 
 Säätösalaojitus 
 Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys 

  
 70 
 250 

Ympäristönhoitonurmet 
 Suojavyöhykenurmet kohdentamisalueella II 
 Suojavyöhykenurmet muulla alueella 

  
 500 
 450 

Monivuotiset ympäristönurmet 
 Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalueella II 
 Luonnonhoitopeltonurmet muulla alueella 

 50 
 120 
 100 

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 
 Yksivuotiset puutarhakasvit 
 Monivuotiset puutarhakasvit 

 
 300 
 500 

Peltoluonnon monimuotoisuus 
 Viherlannoitusnurmet 
 Kerääjäkasvit 
 Saneerauskasvit 
 Monimuotoisuuspellot 

 
 54 
 100 
 300 
 300 

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
 Ryhmä 1 
 Ryhmä 2 

 
 500 
 350 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys   

Kasvipeitteisen alan  
prosenttiosuus tilan  
sitoumusalasta, % 

Korvaus kohdentamis- 
alueella III, euroa 
  

Korvaus muulla 
alueella,  euroa 
  

20 4 4 

40 18 9 

60 36 11 

80 54 - 

   
- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/ymparistokorvaus.aspx#sthash.JbRBaK9K.dpuf 
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Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
 
Viisivuotinen sitoumus, kokotilavaatimus (paitsi avomaan puutarhakasvit) 
Myyntikasvivaatimus, keskimäärin vähintään 30 % 
 

Tila/kasvi Korvaus euroa/hehtaari/vuosi 

Kasvinviljelytila 160 

Kotieläintila 294 (160 + 134) 

Avomaan vihannesten viljelyalle, 
vain niille kasvilohkoille ja niinä sitoumusvuosina, 
 joilla vihanneksia viljellään 

600 

 
 
Ympäristösopimukset, kausi 2014-2020 (vastaavat aiemman ohjelmakauden erityisympäristötukiso-
pimuksia) haetaan ELY-keskuksesta 
Eivät edellytä ympäristösitoumusta, 5-vuotiset sopimukset, myös rekisteröity yhdistys voi hakea 
 
 
Korvauksen määrä  

- Kosteikonhoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi.  
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi. 

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus 
maksetaan korotettuna 600 €//ha/vuosi.  

- Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi.  
- Alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset:  
  - Nautarodut: itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey/vuosi  

- Suomenhevonen 300€/ey/vuosi  
- Lammas 300 €/ey/vuosi  
- Suomenvuohi 300 €/ey/vuosi  
- Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/tila/vuosi  

- Alkuperäiskasvien viljelysopimuksissa ylläpidosta maksetaan vuosittain korvausta 400 
€/kasvilajike. 
 

See more at: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/de-
fault.aspx#sthash.XANu4ReD.dpuf 

 

 
 
 
Ei-tuotannollisia investointeja ovat kosteikkoinvestoinnit sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaitu-
mien alkuraivaus ja aitaaminen.  
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KANSALLISET PELTOTUET 
Vähimmäispeltoala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha 
- Sokerijuurikkaan kansallinen tuki koko maassa maksimi 350 €/ha 
- C-alueen tuet:   

Pohjoinen hehtaarituki C1 - C4, kasveittain ja alueittain 
Kansallinen nuorten viljelijöiden tuki C1 - C4;  viljelyksessä olevat kasvit 36 €/ha 
Yleinen hehtaarituki C2 - C4 ; C2 14 €/ha, C3 30 €/ha ja C4 70 €/ha 
 

 
 
 
 
 
 
Lähteitä: 
 
Hakuopas 2015 (verkko-opas)  http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/70/cover 
 
Hakuopas 2015 pdf-muodossa (myös painettu julkaisu): http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/vilje-
lija/Documents/Hakuopas.pdf 
 
Hakuoppaan 2015 taulukot http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Documents/Ha-
kuopas%202015%20taulukot%20kuvana_Suomi.pdf 
 
Hakuoppaan liite E. Säädökset ja määräykset 
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Liite-E.-saadokset-ja-
maaraykset.pdf 
 
Hakuoppaan liite G.  Eräitä tukien saamisen edellytyksiä vuonna 2015 
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/Liite-G.-Eraita-tukien-saami-
sen-edellytyksi-vuonna-2015.pdf 
 
 
Hakuoppaan liite H. Esimerkkejä tukitasoista 2015 
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/02/liite-h.-esimerkkeja-tukita-
soista-2015-2.pdf 
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