Perustulotuki
Toimenpiteen nimi
Kestävyysperusteinen perustulotuki (perustulotuki)
Rahasto
Maataloustukirahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Suorien tukien muodossa oleva tukitoimityyppi, tuotannosta irrotettu suora tuki
Alueellinen kattavuus
Koko Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Tuki täyttää tavoitetta riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamisesta koko
unionin alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa.
Tulosindikaattorit
R.4 Linking income support to standards and good practices: Share of Utilised Agricultural Area covered
by income support and subject to conditionality (tulotuen piirissä prosentteina osuus käytettävissä olevasta
maatalousmaasta)
Tuensaaja
Aktiiviviljelijä
Tuki myönnetään aktiiviviljelijän hallinnassa oleville tukikelpoisille hehtaareille. Aktiiviviljelijä ja
tukikelpoinen hehtaari on määritelty luvussa 4.1.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Tuki turvaa viljelijän perustoimeentuloa. Perustulotuki ei vääristä kauppaa tai sillä on vain hyvin vähäisiä
kauppaa vääristäviä vaikutuksia tai vaikutuksia tuotantoon.
Perustason kuvaus
Tuki noudattaa WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 2 olevaa 5 kohtaa (”vihreä laatikko”). Perustulotuki
on tuotannosta kokonaan irrotettu EU-rahoitteinen tuki. Se on vuosittainen pinta-alaperusteinen viljelijätuki.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tuki myönnettäisiin ilman tukioikeuksia. Tuki eriytetään tukialueittain, AB-alueelle ja C-alueelle.
Tukialuejako säilyy nykyisellään ja nykyisin perusteluin.
Edellytys on, että tuenhakija on ilmoittanut tukihaussa määräajassa hallinnassaan olevat kasvulohkot ja
hakenut niistä perustulotukea.
Tuen saamisen ehtoina ovat ehdollisuuden vaatimukset, maatalousmaan, maataloustoiminnan, tukikelpoisen
hehtaarin ja aktiiviviljelijän määritelmän ehtojen täyttyminen.
Suorien tukien vähimmäisvaatimusten on täytyttävä. Vähimmäisvaatimukset on kuvattu luvussa 4.1.
Erillistä pienviljelijöille maksettavaa vuosittaista korvausta, joka korvaisi kaikki muut suorat tuet, ei oteta
käyttöön, koska se monimutkaistaisi tukijärjestelmien kokonaisuutta.

Korvaustasot/laskentametodit
Perustulotukeen on vuosittain käytettävissä määrä, joka jää, kun kansallisesta suorien tukien
enimmäismäärästä on vähennetty muihin samasta lähteestä rahoitettavien toimenpiteiden rahat
(ekojärjestelmät eli ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät, tuotantosidonnainen tulotuki, nuorten viljelijöiden
täydentävä tulotuki ja sektoritoimien rahoituksen osuus). Sen jälkeen perustulotuen määrä jaetaan tukialueille
AB ja C prosentein 50,3 ja 49,7. Tukialueen sisällä käytettävissä oleva raha jaetaan tukikelpoisten hehtaareiden
määrällä, jolloin saadaan perustulotuen tukitaso euroa/ha. Mahdolliset EU-asetusten edellyttämät leikkaukset
huomioidaan.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
2027
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus,
euroa/ha
AB-tukialue
130 - 160 130 - 160 130 - 160 130 - 160 130 - 160
C-tukialue
130 - 150 130 - 150 130 - 150 130 - 150 130 - 150
Perustulotuen vuosittainen tukitaso hehtaarille tulee olemaan hieman korkeampi AB-tukialueella kuin Ctukialueella, koska perustulotukeen käytettävissä oleva määrä jaetaan vuosittain alueille. AB-tukialueelle
kohdistetaan hieman yli puolet käytettävissä olevasta rahamäärästä. C-tukialueella on enemmän tukikelpoisia
hehtaareita (n. 13 % enemmän vuonna 2020) kuin AB-tukialueella, mikä vaikuttaa osaltaan tukitasoon.
Määrien oikeutus:
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
O.4 (ha)
AB-tukialue
C-tukialue
O.5 (tuensaajat, kpl)
AB-tukialue
C-tukialue

2024

2025

2026

2027

1 062 000 1 062 000 1 062 000 1 062 000 1 062 000
1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000
20 000
27 000

Tilojen määrä tulee vähenemään edelleen vuosittain, ja tilakoko kasvaa. Maatalousmaan määrä pysyy
suhteellisen vakaana.
Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023
suunniteltu tuotos *
yksikkömäärä (milj. e/v) 298 - 350

2024

2025

2026

2027

299 - 351

300 - 352

301 - 353

301 - 353

Toimenpiteeseen käytetään vuosittain määrä, joka jää käytettäväksi perustulotukeen sen jälkeen, kun muut
suorien tukien enimmäismäärästä rahoitettavat tukimuodot on enimmäismäärästä vähennetty.

