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– mikä muuttuu?

SISÄLLYS

2

3

Ennakoivaa tietoa
maataloustukien
muutoksista 2015
Käsissäsi on Maaseutuviraston kokoama tietopaketti maataloustukien muutoksista vuonna 2015. Esitteen sisältö perustuu sen julkaisuhetkellä valmisteilla oleviin säädöksiin, joten
varmistathan ennen tukihakua lopulliset tuen ehdot. Esitteen
tarkoitus on antaa kokonaiskuva maataloustukien muutoksesta
vuonna 2015 ja ennakoivaa tietoa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Saat maaliskuun 2015 alussa postitse tarkempaa tietoa tukihaun alkamisesta ja hakemuksesi esitäyttötiedot.Hakuopasta
ja lomakkeita ei enää jatkossa postiteta. Voit tutustua hakuoppaaseen osoitteessa www.mavi.fi maaliskuun puolesta välistä
lähtien. Painetun hakuoppaan voit noutaa halutessasi kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Lomakkeet voit tarvittaessa
tulostaa osoitteesta www.suomi.fi.

Näin luet esitettä
Esitteen alussa käydään läpi muutoksia, jotka koskevat useampaa tukimuotoa. Sen jälkeen löydät tietoa perustuesta ja
viherryttämistuesta, ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksesta
sekä kasvi- ja eläintuotannon tuista. Esitteessä kerrotaan vain
keskeisimmät uudistukset. Lisätietoja saat kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai Maaseutuviraston internetsivustolta
osoitteesta www.mavi.fi.
Tärkeimmät huomattavat asiat on merkitty
tällaisiin infolaatikoihin.
Esitteessä on käytetty seuraavia symboleja merkitsemään tiettyjä useita tukia koskevia vaatimuksia:
Tuen tai korvauksen vaatimuksena ovat
täydentävät ehdot.
Voit hakea tukea tai korvausta sähköisesti.
Tuen tai korvauksen vaatimuksena on,
että olet aktiiviviljelijä.
Tukea tai korvausta koskee
vähimmäispinta-alavaatimus.
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Ikärajat poistuvat
Tukia koskevat yläikärajat sekä eläkkeen ja luopumistuen saamista koskevat ehdot poistuvat kaikista tuista. Jatkossa riittää,
että hakija on 18-vuotias. EU:n kokonaan rahoittamissa tuissa
ei tätä alaikärajaa ole.

Tuet kohdistetaan viljelijöille entistä paremmin
Ensi keväästä lähtien viljelijätuet kohdistetaan aktiiviviljelijöille
eli toimijoille, joiden pääliiketoiminta on maatalous. Aktiiviviljelijän määritelmän täyttyminen tarkistetaan joka vuosi, kun
tukia haetaan.
Seuraavia tukia maksetaan vain aktiiviviljelijöille:
• suorat tuet
• luonnonhaittakorvaus
• luonnonmukaisen tuotannon korvaus
• eläinten hyvinvointikorvaus
• ympäristökorvaus (pääsääntöisesti)

Jatkossa lentokenttien, rautateiden, vesiyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, pysyvien urheilukenttien tai vapaa-ajan alueiden
hallinnoijat rajataan pois viljelijätukien piiristä, ellei tällainen
toimija osoita harjoittavansa maataloustuotantoa tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Näitäkin alueita hallinnoiva toimija voi
saada tukia, jos hän voi osoittaa, että suorien tukien vuotuinen
määrä on vähintään viisi prosenttia kokonaistuloista, maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä tai maataloustoiminta on
päätoimiala. Urheilu- tai vapaa-ajan alueiksi katsotaan esimerkiksi jalkapallokenttä, golfkenttä, ravirata, tai muu kiinteä alue
ja rakennelma (esimerkiksi maneesi).
Aktiiviviljelijän vaatimusta ei tarvitse täyttää, jos viljelijä on
saanut edellisenä vuonna enintään 2 000 euroa EU:n suoria
tukia.

Hae tuet kätevästi Vipu-palvelussa
Valtaosa viljelijöistä hakee tuet nykyään sähköisesti Vipu-palvelussa. Sähköistä hakua kerran kokeilleet eivät yleensä enää
palaa paperilomakkeisiin, niin kätevä se on. Ensi keväänä voit
palauttaa sähköisesti seuraavat hakemukset:
• Päätukihaku (sisältää muun muassa uudet sitoumukset ympäristökorvaukseen sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen)
• Osallistumisilmoitus EU:n ja kansallisiin nautojen,
lampaiden ja vuohien palkkioihin
• Kansallisten kotieläintukien ennakko
• Kasvihuonetuotannon tuki
• Kylvöalojen muutosilmoitus
Jos peruslohkoillasi on useampia kasvulohkoja,
voit piirtää kasvulohkot suoraan sähköiselle
peruslohkokartalle Vipu-palvelussa.
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Kasvulohkot tarkasti kartalle
Vuoden 2015 tukihausta alkaen kasvulohkojen pinta-alat muodostuvat kartalle piirrettyjen rajojen mukaan. Muutos koskee sellaisia peruslohkoja, joilla on enemmän kuin yksi kasvulohko. Jos
peruslohkollasi on vain yksi kasvulohko, piirrosta ei tarvita, sillä
kasvulohkon rajoina käytetään peruslohkon digitoituja rajoja.
Kasvulohkojen piirtäminen on helpointa ja nopeinta Vipupalvelussa. Voit tarvittaessa suurentaa karttanäkymää ja käyttää
mittaustyökaluja piirroksen apuna.
Jos haet tukea paperilomakkeilla, sinun tulee piirtää kasvulohkojen rajat paperikartalle. Paperikartalta kuntasi maaseutuelinkeinoviranomainen siirtää kasvulohkojen rajat sähköiseen
muotoon ottaen huomioon ilmoittamasi kasvulohkojen alat.
Piirroksesta muodostunutta pinta-alaa käytetään tukien maksamisen ja valvonnan perustana. Sen vuoksi on tärkeää, että
piirrokset tehdään oikein.

Tuet maksetaan valvontojen jälkeen
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai ELY-keskus tekee päätöksen tuesta. Maaseutuvirasto käsittelee tukimaksut ja
edellyttää, että kaikki menot ovat tukikelpoisia.
Tuet maksetaan yleensä yhdessä tai kahdessa
erässä.
Tukien maksamisen aikatauluun vaikuttavat EU:n lainsäädännössä annetut aikarajat, valvonnassa olevien tilojen lukumäärä sekä valvontojen edistyminen.
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Pääsääntöisesti tukien maksamista ei voida aloittaa ennen kuin
kaikki hallinnolliset ja paikalla tehtävät valvonnat on suoritettu.
Maataloustukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat hallinnon asettamia tavoitteellisia maksuaikoja, eivät tukimaksujen
eräpäiviä.
Lisätietoa maksuaikatauluista saat Maaseutuviraston internetsivuilta www.mavi.fi  Maksut ja valvonta  Viljelijätukien
maksaminen.

Täydentävät ehdot ovat monien tukien ehtona
Täydentävät ehdot ovat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia sekä lakisääteisiä hoitovaatimuksia. Lakisääteiset hoitovaatimukset liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen,
kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.
Tarkemmin täydentävistä ehdoista voit lukea oppaasta, joka
julkaistaan mavi.fi- ja evira.fi-sivustoilla alkuvuodesta 2015.
Muistilistat, joihin on kerätty täydentäviin ehtoihin liittyvät
vaatimukset, lähetetään viljelijöille keväällä 2015.
Täydentävien ehtojen noudattaminen on
pakollista seuraavissa tukimuodoissa:
• Perustuki
• Viherryttämistuki
• Ympäristökorvaus
• Luonnonmukainen tuotanto
• Luonnonhaittakorvaukset
• Eläinten hyvinvointikorvaus
• Nuoren viljelijän tuki
• Peltokasvipalkkio
• Uuhipalkkio
• Lypsylehmäpalkkio
• Nautapalkkio
• Pohjoiset hehtaarituet 				
(vain osa täydentävistä ehdoista pakollisia)
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Perustuki korvaa
tilatuen
Tilatuki muuttuu perustueksi ja tukialueita muutetaan (kartta).
Vaikka entiset tukioikeudet säilyvät, joudutaan niihin liittyvää
tukialuetietoa muuttamaan. Kaikki vanhat A-tukialueen tukioikeudet muutetaan AB-tukialueen tukioikeuksiksi ja vanhat C2-C4-tukialueen tukioikeudet muutetaan C-tukialueen
tukioikeuksiksi. Vanhoja B-C1-tukialueen tukioikeuksia voidaan käyttää kummalla tahansa uudella tukialueella (AB/C).
Huomaa että voit valita alueen, jolle tukioikeuden sijoitat, vain
kerran ja vain vuonna 2015. Kaikkien tukioikeuksien uusi tukialue on selvillä vuoden 2015 lopussa tai viimeistään vuoden
2016 alussa.
Tukioikeuksien vuokraamisen eli hallinnan siirron yhteydessä
sinun ei enää tarvitse siirtää tukikelpoista pinta-alaa.

Suorien tukien alueet
Perustukeen on vuonna 2015 varattu noin 256 miljoonaa euroa. Saamasi tuen määrä (€/ha) koostuu alueellisesta tasatukiosasta, joka on erisuuruinen AB-tukialueella ja C-tukialueella.
Alueelliset tasatukiarvot eivät ole vielä tarkasti tiedossa, mutta
ovat arviolta noin puolet vuoden 2014 tasaosien arvoista (vanhat tukialueet). Lisäksi tukioikeuksiisi saattaa liittyä tilakohtainen lisäosa.

Ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään 15.6.2015 tietojen
perusteella. Siksi ylimääräisiä
tukioikeuksia kannattaa siirtää
aktiiviviljelijälle joko pysyvästi
tai vuokraamalla. Tukioikeuksien siirrot ja varannosta myönnetyt tukioikeudet sekä valvonnan tulokset otetaan huomioon
tukioikeuksien mitätöinnissä.

Suorien tukien alueet
vuodesta 2015 alkaen
AB
C

Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja hallitset tukikelpoista maatalousmaata sekä tukioikeuksia. Hae tukea päätukihaussa. Tukioikeuksien siirroilla ja varantohaulla voi olla
erilainen aikataulu.
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Viherryttämistuella
parannetaan
ympäristön tilaa
Viherryttämistuki on uusi tuki, jonka tavoitteena on lisätä
ympäristölle suotuisia maatalouskäytäntöjä. Tukeen liittyy kolme vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen
säilyttäminen ja ekologisen alan vaatimus. Viherryttämisvaatimukset koskevat tilan kaikkia peltohehtaareja. Jos tilasi on
luomutila, voit vapautua viherryttämisvaatimuksista niiden
peltolohkojen osalta, jotka ovat luomutuotannossa.

Viljelyn monipuolistaminen
Jos tilallasi on vähintään 10 hehtaaria peltoalaa, sinun on viljeltävä kahta tai kolmea kasvia peltoalasta ja tilan sijainnista
riippuen.
Voit saada viljelyn monipuolistamisesta vapautuksen, jos
• peltoala on alle 10 hehtaaria.
• yli 75 % peltoalastasi on nurmella ja/tai kesannolla, jos
muussa käytössä kuin nurmella tai kesannolla oleva peltoala on enintään 30 hehtaaria.
• yli 75 % maatalousmaasta on nurmella ja/tai pysyvänä
nurmena, jos muussa käytössä kuin nurmella tai pysyvänä
nurmena oleva ala on enintään 30 hehtaaria.
• yli 50 % peltoalaksi ilmoitetuista aloista ei ollut viljelijän
ilmoittamana edellisvuoden tukihakemuksessa ja 		
jonka koko peltoalalla viljellään eri peltokasvia 		
kuin edellisenä vuonna.

Mitkä viherryttämistoimista koskevat sinun tilaasi?
Laske ensin, paljonko tilallasi on peltoalaa. Peltoalaksi lasketaan kaikki muu maatalousmaa, paitsi pysyvä nurmi tai pysyvät
kasvit kuten hedelmäpuut tai marjapensaat. Vertaa sitten tilasi
peltoalaa oheisiin kaavioihin.
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Voit alustavasti selvittää alla olevasta viljelyn monipuolistamisen kaaviosta, montako kasvia tilallasi on viljeltävä ja mitkä
poikkeukset tilaasi koskevat. Kaavio ei sisällä vielä yksityiskohtia poikkeuksista. Tarkemmat tiedot poikkeuksista tulevat kevään hakuoppaaseen.

Eri kasveiksi lasketaan pääsääntöisesti eri sukuiset
kasvit. Kesanto lasketaan yhdeksi kasviksi, samoin
heinät ja muut nurmirehukasvit. Tarkista mitkä kasvit lasketaan eri kasveiksi osoitteessa www.mavi.fi
 Tuet ja palvelut  Viljelijä  Viherryttämistuki

Viljelyn monipuolistaminen
Onko tila luomutila ja hakee sen perusteella
vapautusta viherryttämisvaatimuksista?
Tilan on kuuluttava Eviran luomuvalvontaan.
KYLLÄ

EI

EI

Tilan peltoala on
alle
10 ha

10-30
ha

Yli 30
ha

Onko tilan nurmi- ja/tai kesantoala yli 75% ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha?
KYLLÄ

EI

Ekologinen ala
Ekologisen alan vaatimus koskee vain Uudenmaan, VarsinaisSuomen tai Ahvenanmaan maakunnissa sijaitsevia tiloja. Näissä maakunnissa sijaitsevien tilojen tulee ilmoittaa ekologista
alaa vähintään 5 % peltoalasta.
Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa sijaitseva tila vapautuu ekologisen alan vaatimuksesta, jos:
• peltopinta-ala on enintään 15 hehtaaria.
• yli 75 % peltoalastasi on nurmella, kesannolla ja/tai palkokasvien alana ja muussa käytössä kuin nurmella, kesannolla
tai palkokasvien alana oleva ala on enintään 30 hehtaaria
• yli 75 % maatalousmaasta on nurmella ja/tai pysyvänä
nurmena, jos muussa käytössä kuin nurmella tai pysyvänä
nurmena oleva ala on enintään 30 hehtaaria.

Tilan tukialue on
C

Tila vapautuu
viljelyn monipuolistamisen
vaatimuksesta

AB

Tilalla on
Tilalla on
viljeltävä väh. viljeltävä väh.
2 kasvia
3 kasvia
Pääkasvin osuus saa olla
enintään 75% ja kahden
pääkasvin osuus enintään
95 % peltoalasta
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Voit alustavasti selvittää alla olevasta ekologisen alan kaaviosta, mitkä ekologisen alan poikkeukset tilaasi koskevat. Kaavio
ei sisällä vielä yksityiskohtia poikkeuksista. Tarkemmat tiedot
poikkeuksista tulevat kevään hakuoppaaseen.

EKOLOGINEN ALA
Onko tila luomutila ja hakee sen perusteella
vapautusta viherryttämisvaatimuksista?
Tilan on kuuluttava Eviran luomuvalvontaan.
KYLLÄ

EI
Sijaitseeko tila Uudenmaan, Varsinais-Suomen
tai Ahvenanmaan maakunnassa?
KYLLÄ

EI

Tilan peltoala on
enintään
15 ha

yli 15
ha
Onko tilan nurmi, kesanto
ja/tai palkokasvien ala yli
75 % ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha?
KYLLÄ

Tila vapautuu
ekologisen alan
vaatimuksesta
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EI

Tilan on
ilmoitettava
ekologista alaa
väh. 5 %
peltoalasta

17

Ekologiseksi alaksi voit ilmoittaa
• kesantoalaa,
• typensitojakasvien aloja (herneet, pavut, lupiinit alaskanlupiinia ja komealupiinia lukuun ottamatta, virnat, soijapavut, mesikät, mailaset ja apilat sekä edellä mainittujen
kasvien seokset),
• lyhytkiertoisen energiapuun aloja (haapa ja paju) tai
• täydentävien ehtojen mukaisia suojeltuja maisemapiirteitä.

Pysyvän nurmen tilannetta seurataan jatkossa viherryttämistuen vaatimuksissa kansallisella tasolla. Jos pysyvän nurmen ala
vähenee vuodesta 2016 lähtien koko maassa yli 5 %, voit joutua ennallistamaan muuhun käyttöön otettuja pysyviä nurmia.
Natura-alueella sijaitsevat pysyvät nurmet on joka tapauksessa
säilytettävä.

Tuen määrä ja hakeminen
Pysyvän nurmen säilyttäminen
Pysyvän nurmen säilyttäminen koskee vain niitä tiloja, joilla on
pysyvää nurmea.
Pysyvien laidunten vähenemistä on seurattu kansallisella tasolla vuosittain ja tänä vuonna ennakkoluvan 5 % raja ylittyi. Sen
vuoksi ennakkolupa otetaan käyttöön täydentävien ehtojen vaatimusten mukaisesti vuodelle 2015. Ennakkolupa tarkoittaa,
että sinun pitää pyytää kunnasta lupa, jos haluat ottaa nykyistä
pysyvää laidunta muuhun käyttöön. Lisätietoa ennakkoluvasta
tulee joulukuussa internetsivuille www.mavi.fi.
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Viherryttämistukea maksetaan tukioikeuksia vastaavalle pinta-alalle AB-alueella noin 70 €/ha ja C-alueelle noin 65 €/ha.
Viherryttämistukea voit hakea vain, jos haet myös perustukea.
Hae viherryttämistukea päätukihaussa.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Viherryttämistuki
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Luonnonhaittakorvaus
haetaan vuosittain

Korvausta maksetaan aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan
korvauskelpoisia (ent. tukikelpoisia) lohkoja. Vaadittava vähimmäispinta-ala on 5 hehtaaria ja saaristokunnissa 3 hehtaaria.
Korvauksen määrä (voi vaihdella vuosittain)
Maatila

Luonnonhaittakorvaus muuttuu sitoumuksesta vuosittain haettavaksi korvaukseksi. Kotieläintilalle korvaus maksetaan korotettuna. Voit hakea kotieläinkorotusta vuosittain, jos hakuvuonna tilallasi täyttyy eläintiheys 0,35 ey/ha. Eläinmäärä lasketaan
hakuvuodelta.
Luonnonhaittakorvausta maksetaan jatkossa myös vuonna 2014
pysyväksi laitumeksi ilmoitetuille pellon ulkopuolisille lohkoille.
Korvaus maksetaan kaikille korvauskelpoisille lohkoille, jos tilalla on vuonna 2015 kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisista peltolohkoista.

AB-alue (euroa/ha)

C-alue (euroa/ha)

Kasvitila

217

242

Kotieläintila

277

302

Suurilla tiloilla maksettava korvaus pienenee alla olevan taulukon mukaisesti. Korvaus maksetaan alennettuna vain rajan
ylittävien hehtaareiden osalta.
Tilan koko

Korvauksen määrä

150 hehtaariin asti

100 % täydestä korvauksesta

150 ha ylittävästä
peltoalasta 300 ha asti

90 % täydestä korvauksesta

300 ha ylittävältä osalta

80 % täydestä korvauksesta

Hae luonnonhaittakorvausta päätukihaussa.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut Viljelijä  Luonnonhaittakorvaukset

20

21

Ympäristötuki
muuttuu ympäristökorvaukseksi
Ympäristötuki muuttuu ympäristökorvaukseksi. Valmistelu
jatkuu, joten ympäristökorvaukseen voi vielä tulla muutoksia
ennen tukihakua. Termit muuttuvat ja tuki uudistuu, mutta
mukana on myös paljon tuttua.
• Ympäristötukisitoumus on jatkossa ympäristösitoumus.
• Ympäristötuen lisätoimenpide on jatkossa toimenpide.
• Erityisympäristötukisopimus on jatkossa ympäristösopimus.
Ympäristösitoumus koostuu:
• ravinteiden tasapainoisen käytön tilakohtaisesta toimenpiteestä, jota toteutat kaikilla maatilan peltolohkoilla ja
• sitoumuslohkojen valinnaisista lohkokohtaisista toimenpiteistä.
Sitoumuksen vähimmäispinta-ala on 5 hehtaaria ja puutarhakasveilla 1 hehtaari.
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Voit muuttaa lohkokohtaisen toimenpiteen vuosittaista toteutusalaa toimenpiteen ehtojen mukaisesti. Näin voit käyttää toimenpiteitä tarkoituksenmukaisesti suhteessa tilan tuotannon
vaihteluun ja viljelykiertoon. Toteutusalan vaihtelu mahdollistaa myös kasvitautiriskien hallinnan ja toiminnan muutokset
vaihtuvissa luonnonolosuhteissa. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä maksetaan vuosittainen korvaus sitoumukseen ilmoittamallesi korvauskelpoiselle toteutusalalle.
Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on yhden päivän koulutus, josta saat lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Koulutusvaatimuksen voit täyttää vaihtoehtoisesti suorittamalla verkkotentin hyväksytysti.
Voit sitoutua ympäristökorvaukseen ja lohkokohtaisiin toimenpiteisiin viideksi vuodeksi päätukihaussa 2015. Sitoutumisen yhteydessä voit valita yhden tai useamman lohkokohtaisen
toimenpiteen.

Ympäristösitoumuksen sisältö
Perustaso
•
•
•

Täydentävät ehdot (lakisääteiset hoitovaatimukset ja
hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset)
Maatalousmaan säilyttäminen
Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön 		
vähimmäisvaatimukset
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Tilakohtaiset toimenpiteet
•

Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Lohkokohtaiset toimenpiteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietelannan sijoittaminen peltoon
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Valumavesien hallinta
Ympäristönhoitonurmet
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
Peltoluonnon monimuotoisuus
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Korkeampi tukitaso ja
vaativammat ehdot kohdentamisalueilla

Ympäristökorvauksen
kohdentamisalue (I)
Suojavyöhykkeet ja
luonnonhoitopeltonurmet

Peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, suojavyöhykkeistä
ja luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korkeampaa tukea
kohdentamisalueilla. Näillä alueilla myös ehdot ovat vaativampia ja vaikuttavampia.

Suojavyöhykkeiden ja
luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue (I)
Ympäristönhoitonurmiin kuuluvien suojavyöhykkeiden ja
luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue painottuu maan
eteläosiin, jossa yksivuotisten kasvien viljely on vallitsevaa
(kartta). Rannikon saaret ovat mukana kohdentamisalueessa
rannikkovesien tilan perusteella.
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Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden
kohdentamisalue (II)
Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyystoimenpiteen kohdentamisalue (kartta) noudattelee suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisaluetta ja sen muodostamisen
perusteet ovat pääosin samat. Lisäksi kohdentamisalue ulottuu
rannikolla pohjoisemmaksi alueilla, joilla valuma-alueiden vesien tila on suurelta osin heikentynyt. Alueella on myös paljon
eloperäisiä maita.

Ympäristökorvauksen
kohdentamisalue (II)
Talviaikainen
kasvipeitteisyys

Ympäristösopimukset eivät edellytä
ympäristösitoumusta
Voit tehdä ympäristösopimuksen, vaikka sinulla ei olisi ympäristösitoumusta. Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus ja
alkuperäiskasvien viljelysopimus eivät edellytä vähimmäispinta-alaa. Alkuperäiskasvien viljelysopimusta voivat hakea myös
muut kuin aktiiviviljelijät.
Ympäristösopimukset
•
•
•
•

Kosteikkojen hoito
Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito
Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Geenipankkisäilytys
•
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Alkuperäiskasvien 					
viljely
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Ympäristösitoumuksen korvaustasot
Toimenpiteet

Euroa/ha
/vuodessa

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
•

Ryhmä 1

500

•

Ryhmä 2

350

Ravinteiden tasapainoinen käyttö
•

Peltoviljelykasvit

54

•

Puutarhakasvit

200

Lietelannan sijoittaminen peltoon

40

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen

40

Valumavesien hallinta

Kasvipeitteisen
alan prosenttiosuus tilan
sitoumusalasta, %

Korvaus kohdentamisalueella II
euroa

Korvaus muulla
alueella euroa

20

4

4

•

Säätösalaojitus

70

40

18

9

•

Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys

250

60

36

11

80

54

-

Ympäristönhoitonurmet
•

Suojavyöhykenurmet kohdentamis-alueella I

500

•

Suojavyöhykenurmet muulla alueella

450

Monivuotiset ympäristönurmet

50

•

Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalueella I

120

•

Luonnonhoitopeltonurmet muulla alueella

100

Orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla ja siemenperunalla
•

Yksivuotiset puutarhakasvit

300

•

Monivuotiset puutarhakasvit

500

Peltoluonnon monimuotoisuus
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Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

•

Viherlannoitusnurmet

54

•

Kerääjäkasvit

100

•

Saneerauskasvit

•

Monimuotoisuuspellot

Ympäristösopimusten korvaustasot
Ympäristökorvausta maksetaan ympäristösopimusten perusteella seuraava euromäärä hehtaarilta:
Toimenpiteet

Euroa
vuodessa/ha

Kosteikon hoito

450

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja
maiseman hoito
•

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat perinnebiotooppikohteet

600

300

•

Muut kohteet

450

300

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

600
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Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen perusteella maksetaan ympäristökorvausta seuraava euromäärä eläinyksiköstä:
Eläin

Euroa vuodessa/ey

Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja

530

Suomenhevonen

300

Suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kainuunlammas

300

Suomenvuohi

300

Maatiaiskanat ja -kukot

300 e/eläin

Geenipankkisäilytyksen toimenpide
Alkuperäiskasvien viljelysopimus

400 euroa/lajike/vuodessa

Lisätiedot ympäristösitoumuksista: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä 
Ympäristökorvaus

Vanhojen ympäristötukisitoumusten
ja erityistukisopimusten päättyminen
Ympäristötuki
•
•

Voimassa olevat ympäristötukisitoumukset, jotka on tehty
vuosina 2007–2010, päättyvät 30.4.2015.
Voimassa olevat, vuosina 2011–2014 tehdyt ympäristötukisitoumukset, päätetään ilman takaisinperintää.

Erityistukisopimukset
•
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Voimassa olevat, vuonna 2011 tai sen jälkeen tehdyt erityistukisopimukset päätetään ilman takaisinperintää.

Erityistukisopimusten muutosmahdollisuudet vuonna 2015

Jos sinulla on erityistukisopimus, joka on alkanut
vuonna 2011 tai sen jälkeen:
• sopimus päättyy keväällä 2015 ilman takaisinperintää
• voit valita ympäristösitoumukseen haluamasi
toimenpiteen tai hakea ympäristösopimusta.

Jos sinulla on erityistukisopimus, joka on alkanut
vuonna 2010 tai sitä aikaisemmin:
• sopimus jatkuu ennallaan sopimuskauden
loppuun saakka
• muista, että tällöin sinun täytyy tehdä ympäristösitoumus
• jos sinulla on 20-vuotinen erityistukisopimus,
ympäristösitoumusta ei tarvitse tehdä. Sopimusehtojen mukaan sopimuksesta voi myös
luopua, kun se on ollut voimassa 3 vuotta.
Tähän saattaa vielä tulla muutoksia.

Luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon sopimukset päättyvät. Voit halutessasi tehdä
uuden luomusitoumuksen.

Pohjavesialueen peltoviljely ja ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen sekä pellolla oleva
luonnon monimuotoisuussopimus pysyvät voimassa alkuperäisen sopimuskauden loppuun, jos
se on alkanut 2010 tai aikaisemmin. Muista, että
tällöin sinun täytyy tehdä ympäristösitoumus.
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Ei-tuotannolliset investoinnit
täydentävät ympäristökorvausta
Voit hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta kosteikon
perustamista sekä perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivausta tai aitaamista varten. Hae korvausta ELY-keskuksestasi ELY-keskuksestasi.
Lisätietoja ei-tuotannollisten investointien korvauksesta:
ELY-keskukset ja www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä
 Ei-tuotannollisten investointien tuki

Luonnonmukainen
tuotanto omana
sitoumuksenaan
Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle maksetaan
jatkossa korvausta oman erillisen sitoumuksen perusteella.
Luomusitoumuksen tekeminen ei edellytä ympäristösitoumuksen tekemistä. Avomaanvihannesten viljelyssä voit antaa
sitoumuksen myös pelkästään niistä tilan lohkoista, joilla sitoumuskauden aikana viljelet avomaan vihanneksia.
Jos sinulla on kasvitila, voit saada korvausta 160 euroa/ha/
vuodessa.
Lisäksi, jos harjoitat luonnonmukaista kotieläintuotantoa,
maksetaan korotusta 134 euroa/ha. Kotieläintilallasi on tällöin
oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti vähintään 0,3
eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä. Eläinmäärä lasketaan ensimmäisenä sitoumusvuonna 1.5.–31.12. ja
myöhempinä vuosina kalenterivuodelta.
Avomaan vihannesten viljelyssä oleville aloille korvausta maksetaan 600 euroa/ha.
Voit hakea luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta ELYkeskuksesta.
Nykyiset ympäristötuen erityistukisopimukset
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta päättyvät keväällä
2015. Voit hakea uutta viisivuotista luomusitoumusta kevään 2015 päätukihaussa.
Lisätietoja: ELY-keskukset ja www.mavi.fi  Tuet ja palvelut
 Viljelijä  Luonnonmukainen tuotanto
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Tukea tilanpidon
alkutaipaleelle
- nuoren viljelijän tuki

Jos olet pohjoisen tuen alueen viljelijä (C-tukialue), voit hakea myös kansallista nuorten viljelijöiden tukea. Tuenhakijaan
kohdistuvat vaatimukset ovat samat kuin EU:n nuoren viljelijän tuessa. Tuen vähimmäispeltoala on 5 hehtaaria ja sitä maksetaan korvauskelpoiselle pinta-alalle. Kansallisen tuen taso on
arviolta 36 euroa/ha, taso tarkentuu myöhemmin.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä 
Nuoren viljelijän tuki

Nuoren viljelijän tuki on uusi EU:n suora tuki, jonka tavoitteena on helpottaa maataloustoiminnan aloittamista ja maatalouden rakennekehitystä. Tukea maksetaan koko maassa.
Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja toimit tilasi pääasiallisena yrittäjänä sekä olet ensimmäisen perustukihakemuksen
jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias. Tuen saaminen edellyttää, että sinulle myönnetään myös perustukea.

ELY-keskuksesta haettavan nuoren viljelijän aloitustuen, kuten
myös maatalouden investointitukien, lainsäädännön valmistelu
on käynnissä. Tietoja päivitetään www.mavi.fi-sivustolle, kun
ne varmistuvat.
Lisätietoja: www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä 
Nuoren viljelijän aloitustuki

Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta. Jos olet aloittanut
tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä ennen ensimmäisen hakemuksen jättämistä, vähennetään nämä vuodet tukikelpoisten
vuosien määrästä.
Tukea saat perustuessa aktivoitujen tukioikeuksien perusteella
enintään 90 hehtaariin asti. Tukitaso on arviolta noin 50 euroa/
ha, taso tarkentuu myöhemmin.
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Peltokasvipalkkio,
uusi tukimuoto
peltokasveille
Nykymuotoiset valkuais- ja öljykasvi- sekä tärkkelysperunapalkkio yhdistyvät peltokasvipalkkioksi ja samalla mukaan tulee uusia
kasviryhmiä. Uusia ovat ruis ja sokerijuurikas sekä avomaanvihannekset, joille ei enää ensi vuodesta lähtien makseta EteläSuomen tukiohjelman mukaista kansallista tukea. Avomaanvihanneksille peltokasvipalkkio maksetaan vain AB-alueella.
Tuki määräytyy tukeen oikeuttavien kasvien viljelyalan, tukialueen ja tärkkelysperunan osalta viljelysopimuksen voimassaolon perusteella. Peltokasvipalkkio on EU:n suora, tuotantoon
sidottu tuki.

Voit hakea tukea, jos olet aktiiviviljelijä, jolla on tukikelpoisia
kasveja viljelyksessä. Voit hakea tukea päätukihaussa.
Arvioitu tuen määrä
Kasvi

AB-tukialue, €

C-tukialue, €

Valkuaiskasvit

90

90

Ruis

70

70

Sokerijuurikas

70

70

Tärkkelysperuna

650

650

Avomaanvihannekset

170

-

Lopulliset tukitasot määräytyvät viljelypinta-alojen mukaan.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi Tuet ja palvelut  Viljelijä  Peltokasvipalkkio

Tukikelpoisia kasveja ovat:
• peltoherne
• härkäpapu
• makea lupiini
• kevät- ja syysrapsi
• kevät- ja syysrypsi
• auringonkukka
• öljypellava
• öljyhamppu
• ruistankio
• ruis
• sokerijuurikas
• tärkkelysperuna
• ihmisravinnoksi käytettävät 				
avomaanvihannekset (sisältäen tarha-			
herneisiin kuuluvat silpo-, silpoydin-, sokeri- 		
ja taittoherne, jotka korjataan tuleentumattomina).
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Eläinperusteiset tuet
EU:n eläinpalkkiot
– tee osallistumisilmoitus vuonna 2015
EU:n nautapalkkio
Tähän asti omana tukenaan myönnetty Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki sisältyy jatkossa EU:n nautapalkkioon. Nautapalkkio maksetaan eläinkohtaisena palkkiona. Uusina eläinryhminä palkkioon tulevat mukaan AB-alueen saaristohiehot
ja teurashiehot. Osalle eläinryhmistä maksetaan palkkio korotettuna Manner-Ahvenanmaalla ja AB-alueen ulkosaaristossa.
Huomioi, että nykyisen EU:n nautapalkkion osallistumisilmoituksen voimassaolo päättyy vuoden 2014 lopussa, joten
ilmoittaudu järjestelmään uudelleen vuonna 2015.
Sonnin ja härän palkkiokelpoisuusikä on 6 kk –
alle 20 kk. Ikärajaus on ollut aiemmin 6 kk – alle
23 kk.
EU:n lypsylehmäpalkkio
Eläinkohtaista EU:n lypsylehmäpalkkiota maksetaan AB-tukialueella. Ennen omina tukinaan maksetut Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja maidon tuotantotuki sisältyvät jatkossa
EU:n lypsylehmäpalkkioon, joten lypsylehmäpalkkion palkkiotaso nousee. Lypsylehmäpalkkiota maksetaan korkeammilla palkkiotasoilla Manner-Ahvenanmaalla ja AB-alueen ulkosaaristossa.

Maidon tuotantotuki sisältyy jatkossa lypsylehmäpalkkioon AB-alueella.
EU:n lammas- ja vuohipalkkio
Eläinkohtaista EU:n lammas- ja vuohipalkkiota myönnetään
AB-tukialueella uuhille, kutuille, teuraskaritsoille ja -kileille sekä
C-tukialueella teuraskaritsoille ja -kileille. Tähän asti omana
tukenaan maksettu Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki sisältyy jatkossa rekisteriperusteiseen lammas- ja vuohipalkkioon.
Uuhista maksetaan korotettua palkkiota Manner-Ahvenanmaalla ja AB-alueen ulkosaaristossa. Aikaisemmin uuhipalkkiossa vaadittu uuhikiintiö ja 100 päivän tilallapitoaika poistuvat.
Palkkiota voidaan maksaa uuhista ja kutuista eläinten tukivuonna kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella lasketun keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisten
eläinten määrää rajaa uuhilla tukivuoden karitsamäärä ja kutuilla kuttujen tukivuoden aikana tuottama hyväksytty maitomäärä. Sinulla on oltava hallinnassasi vähintään 20 palkkiokelpoista uuhta tai kuttua, jotta voit saada palkkiota.
Ilmoittaudu uuteen EU:n lammas- ja vuohipalkkiojärjestelmään vuonna 2015.
Lammas- ja vuohipalkkio on jatkossa rekisteriperusteinen palkkio, jonka määräytymisjakso on
kalenterivuosi.

Huomioi, että nykyisen EU:n lypsylehmäpalkkion osallistumisilmoituksen voimassaolo päättyy vuoden 2014 lopussa, joten ilmoittaudu järjestelmään uudelleen vuonna 2015.
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Tukien hakeminen
Voit hakea ja saada palkkioita, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla
on palkkiokelpoisia eläimiä. Hae nauta-, lypsylehmä- tai lammas- ja vuohipalkkiota sähköisesti Vipu-palvelussa tai osallistumisilmoituslomakkeella.
Huomioi, että nykyisten palkkioiden osallistumisilmoituksen
voimassaolo päättyy vuoden 2014 lopussa, joten ilmoittaudu
järjestelmään uudelleen vuonna 2015.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Nautapalkkio
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Lypsylehmäpalkkio
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Lammas- ja
vuohipalkkio

Kansalliset kotieläintuet
Voit saada kansallisia kotieläintukia, jos olet vähintään 18-vuotias, ja sinulla on hallinnassasi tukikelpoisia eläimiä. Lisäksi
sinulla on oltava kasvukauden ajan hallinnassasi vähintään 5
hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Peltoalavaatimus ei
koske maidon tuotantotukea.
Jos tilasi sijaitsee C-alueella, voit saada pohjoista kotieläintukea naudoista, uuhista, kutuista ja mahdollisesti myös hevosista,
tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden pohjoista tukea
sekä maidon tuotantotukea. Mikäli tilasi sijaitsee AB-alueella,
voit saada tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tukea. Maidon tuotantotuki päättyy AB-alueella.
Kansallisten kotieläintukien vuoden 2015 tukitasot eivät ole
vielä tiedossa.
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Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen
pohjoinen tuki
Nautojen eläinyksikkötuen määräytymisjakso muuttuu kalenterivuodeksi (1.1.–31.12.) eli määräytymisjakso on jatkossa
sama kuin teurasnautojen tuella. Nyt voimassa olevat osallistumiset kansallisten nautatukien järjestelmään päättyvät vuoden
2014 lopussa, joten sinun on nautatukia saadaksesi ilmoittauduttava järjestelmään uudelleen vuonna 2015.
Uuhien pohjoinen kotieläintuki ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki
Uuhien ja kutujen tuet muuttuvat rekisteriperusteisiksi. Voit saada uuhista ja/tai kutuista tukea eläinten tukivuonna kerryttämien
tukikelpoisuuspäivien perusteella lasketun keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Tukikelpoisten eläinten määrää rajaa uuhilla
tukivuoden karitsamäärä ja kutuilla tukivuoden aikana tuotettu
hyväksytty maitomäärä. Sinulla on oltava hallinnassasi vähintään
20 tukikelpoista uuhta tai kuttua, jotta voit saada tukea.
Sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki ja sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki
Jos sinulla on hallinnassasi tilakohtainen sika- ja siipikarjatalouden viitemäärä ja tilasi eläintiheys tukivuonna on riittävä eli
vähintään 0,35 eläinyksikköä/tukikelpoinen peltohehtaari, voit
saada sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea.
Eläintiheyden määrittämisessä käytetään tukivuoden eläinmäärää ja peltoalaa.
Maidon pohjoinen tuotantotuki
Maidon tuotantotuki jatkuu C-alueella litraperusteisena. EU:n
maitokiintiöjärjestelmä päättyy 31.3.2015, jolloin maidon tuotantotuen ehdoista poistuu maitokiintiövaatimus.
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Naudat: tuen määräytymisjakso kalenterivuosi.
Uuhet ja kutut: rekisteriperusteinen, määräytymisjakso kalenterivuosi.
Sika- ja siipikarjatalouden tuki: eläintiheys vähintään 0,35 ey/tukikelpoinen peltoha.
Maidon tuotantotuki: maksetaan C-alueella
tuotettujen maitolitrojen perusteella.

Vanhat eläinten hyvinvointituen sitoumukset katkeavat automaattisesti kaikissa tapauksissa 30.4.2015. Voit tehdä uuden
sitoumuksen ajalle 1.5.2015–31.12.2016. Tämän jälkeen voit
uusia sitoumuksen kalenterivuosittain. Eläinten hyvinvointikorvaus ajalta 1.5.–31.12.2015 maksetaan keväällä 2016.
Tuki maksetaan eläinyksikköä kohti sille eläinryhmälle, jota toimenpide koskee. Ilmoita sikojen ja siipikarjan osalta tukihakemuksessa eläinmäärä, jolle haet korvausta. Nautojen, lampaiden ja
vuohien eläinmäärät otetaan suoraan keskiarvona eläinrekistereistä, sikojen ja siipikarjan määrästä pidetään kirjaa kuukausittain.

Tukien hakeminen

Vuoden 2016 tukea haetaan marraskuussa 2015.

Hae nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoista kotieläintukea Vipupalvelussa tai osallistumisilmoituslomakkeella.

Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi/elaintenhyvinvointi

Jos haet kansallisten kotieläintukien ennakkoa, palauta osallistumisilmoitus jo ennakkoa hakiessasi. Jos et hae ennakkoa,
palauta osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaussa.

Mehiläistalouden tuki

Päätukihaussa voit myös hakea sika- ja siipikarjatalouden tukea
sekä mahdollisesti hevostukea. Maidon tuotantotuen osallistumisilmoitus on edelleen voimassa vuonna 2015, joten sinun ei
tarvitse osallistua maidon tuotantotuen järjestelmään uudelleen.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä

Tuki säilyy ennallaan. Tietoa tuesta www.mavi.fi
 Tuet ja palvelut  Viljelijä  Mehiläistalouden tuki

Porotalouden tuki
Tuki säilyy ennallaan. Tietoa tuesta www.mavi.fi
 Porotalous ja kolttalain mukaiset tuet
 Porotalous ja Yleinen hehtaarituki

Eläinten hyvinvointikorvausta
nyt myös lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloille
Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta- ja sikatilojen
lisäksi myös lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle. Eläinten hyvinvointikorvauksia maksetaan eläinten hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä. Voit hakea korvausta kevään 2015 päätukihaussa. Korvausten hakeminen ei edellytä vähimmäispinta-alaa
eikä enää voimassa olevaa terveydenhuoltosopimusta.
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Muutoksia muissa
kansallisissa tuissa
Kansallisten hehtaaritukien vähimmäisala nousee
Tukialueella C maksettavaan pohjoiseen hehtaaritukeen ja
yleiseen hehtaaritukeen vaadittava vähimmäispeltoala nousee
5 hehtaariin. Huom! Puutarhakasvien vähimmäisala nousee 1
hehtaariin.
Arvioidut tukitasot ovat vuoden 2014 toteutuneiden tasolla ja
tarkentuvat myöhemmin.
Hae tukia kevään päätukihaussa.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja www.mavi.fi
 Tuet ja palvelut  Viljelijä  Pohjoinen hehtaarituki
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Yleinen hehtaarituki

Sokerijuurikkaan kansallisessa tuessa muutoksia,
kuljetustuki ennallaan

Kasvihuonetuotannon tuen ikäraja poistuu
Lisätietoja: ELY-keskus/Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto ja www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä 
Kasvihuonetuotannon tuki

Metsämarjojen ja -sienten
varastointituki säilyy ennallaan
Ei muutoksia.
Lisätietoja: ELY-keskus ja mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä
 Metsämarjojen ja –sienten varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointituen
vähimmäisala nousee
Vähimmäispinta-ala puutarhakasvien viljelyssä nousee 1 hehtaariin.
Lisätietoja: ELY-keskus/Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto ja www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Puutarhatuotteiden varastointituki

Voit hakea sokerijuurikkaan kansallista tukea, jos viljelet sokerijuurikasta sokerintuotantoon. Tuen vähimmäispeltoala nousee 5
hehtaariin. Hae sokerijuurikkaan kansallista tukea keväällä päätukihaussa. Korvaustaso on nykyisen suuruinen (360 euroa/ha).
Sokerijuurikkaan kuljetustuki pysyy entisellään. Kuljetustukea
et voi hakea sähköisessä tukihaussa.
Lisätiedot: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ja
www.mavi.fi  Tuet ja palvelut  Viljelijä  Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
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Kaipaatko apua?
Neuvojat auttavat!
Alueellasi toimivat hyväksytyt neuvojat löydät neuvojarekisteristä, jonka Mavi julkaisee internetsivuilla www.mavi.fi
kevään päätukihakuun mennessä.

Voit myös teettää:

Neuvontaa saat:

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

täydentävistä ehdoista
viherryttämistuen vaatimuksista
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja muutokseen sopeutumisesta
luonnon monimuotoisuudesta
vesien ja maaperän suojelusta
innovaatioista
ympäristökorvauksista
maatalousmaan säilyttämisestä viljelyyn ja laiduntamiseen
soveltuvassa kunnossa
luonnonmukaisesta tuotannosta
kasvinsuojelusta ja integroidusta torjunnasta
tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä
ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista esimerkiksi
energian käytön tehostamisesta ja uusiutuvasta energiasta.

•

energiasuunnitelman tilasi
energiatehokkuuden 			
parantamiseksi
tilasi ympäristökysymyksiä
laajasti käsittelevän 		
ympäristösuunnitelman
tuotantoeläinten 		
terveydenhuoltosuunnitelman

Neuvonta on tilasi tarpeet huomioon ottavaa ja voit saada sitä
3 500 euron edestä ohjelmakauden aikana.
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Lisätietoja
Kunnan tai kuntien yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiset
ELY-keskukset www.ely-keskus.fi
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: www.maaseutu.fi
Voit etsiä oman asuinkuntasi toimijoiden tarkemmat yhteystiedot
hakukoneella osoitteessa www.mavi.fi  Tietoa meistä
Maaseutuvirasto www.mavi.fi
Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi

Julkaisija: Maaseutuvirasto (PL 405, 60101 Seinäjoki), marraskuu 2014

