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Lohkojen tuki-
/korvauskelpoisuus 2021

 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2021. Pitää olla 
kasvipeitteinen 1. ilmoitusvuonna. Maksu vastaavalle ha määrälle kuin tilalla
on tukioikeuksia

 Luonnonhaitta- , ympäristö- ja luomukorvaus sekä kansalliset tuet ->  
korvauskelpoinen lohko. 

 Korvauskelpoisuus on myönnetty lohkon historian perusteella. Pääosalla
lohkoista on korvauskelpoisuus

 Lohkoille voi tietyin edellytyksin hakea korvauskelpoisuutta. Lohkon
liittäminen sitoumukselle ja tuen myöntö ympäristökorvauksen osalta on 
rajattu (tarkemmin hakuopas kohta 2. Peruslohkon korvauskelpoisuus) 

 Korvauskelpoisuus on pysyvä ominaisuus, niin kauan kuin lohko on 
maatalousmaata,  korvauskelpoisuus säilyy vaikka ei haeta tukia

 Vuoden 2004 jälkeen raivatuille pelloille ei voi saada korvauskelpoisuutta pl. 
tilusjärjestelyt. Korvauskelpoisuuden voi siirtää (min 0,20 ha)



Luonnonhaittakorvaus (LHK2021):

 Haetaan vuosittain

 Vähimmäisala 5 ha 

 Täydentävien ehtojen noudattaminen

 Maksetaan korvauskelpoiselle alalle

 Pysyvinä laitumina v. 2014 ilmoitetut (=tilatukiominaisuus B) luonnonlaitumet 
ja niityt ovat saaneet luonnonhaittakorvaus-kelpoisuuden (LHK-
korvauskelpoisuus)

 Muista myös luonnonlaitumien ja pysyvien laitumien hoito (laidunnus tai niitto). 
Pysyvillä laitumilla voi olla korkeintaan puita on 50 kpl/ha



Luonnonhaittakorvaus (LHK2021)

 Kotieläintila hakee vuosittain kotieläinkorotusta, jos eläintiheys 0,35 ey/ha

 Korotushakemuksen voi perua loppuvuodesta, jos ey-tiheys ei ole 
täyttymässä (ennen ennakon maksua)

 Hehtaareina korvauskelpoinen pelto (ei l.laid.)

 Eläinten laskentakausi kalenterivuosi 2021

 Ey-taulukko, joka sama myös luomukorvauksessa, eläinten 
hyvinvointikorvauksessa ja kansallisissa tuissa



LHK maksua rajoittaa 2021

 Voit ilmoittaa luonnonhoitopeltonurmia, kesantoja ja suojavyöhykkeitä (2015 
sitoumuksia) max 25% korvauskelpoisesta alasta 

 Viherlannoitusnurmen rajoite (max 3v.)

 …jos lohko poistuu maatalouskäytöstä ennen 31.12.2021

 Alle 5 aarin lohkolle ei makseta (lasketaan minimialaan)

 EI kasvimaa, metsäpuiden taimet, puuvartiset energiakasvit, tpv, 
viljelemätön, 20v sop, vanhojen ymp sopimusten kosteikot



Luonnonhaittakorvauksen korvaustasot

Pienin maksettava korvaus on 100 euroa



Luonnonhaittakorvauksen degressio
(degressio = pinta-alarajoite)



Peltokasvipalkkio ja 
Kansalliset peltotuet 2021

3.5.2021



Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot

viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 3.5.2021 49

 Tee tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimus 15.6.2021 mennessä

 Kopio viljelysopimuksesta sähköisen tukihakemuksen liitteenä tai paperilla kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.6.2021 mennessä.

 Valkuaiskasvien seokset ovat palkkiokelpoisia. 

 Ilmoita seoskasvustona, herne/härkäpapu/makea lupiini/öljykasvit

 Valkuaiskasvien seokset viljojen kanssa eivät ole tukikelpoisia

 Voit kuitenkin käyttää peltoherneellä pienen määrän viljaa tukikasvina

 Pienenä määränä voidaan pitää alle 10 % osuutta kasvustosta.

 Viljelet palkkioon oikeuttavia kasveja täydentävien ehtojen mukaisesti



Peltokasvipalkkion tukitasot
 Peltokasvipalkkion enimmäismäärät ja arvioidut hehtaaritasot. 
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Kansalliset peltoalatuet
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 Etelä-Suomessa ei makseta kansallisia peltotukia. 

 Pohjoiset peltotuet koostuvat kolmesta tukimuodosta, jotka maksetaan 

 Pohjoinen hehtaarituki, peltoviljelylle kasvikohtaisena tukena

 ruis, sokerijuurikas, tärkkelysperuna, avomaanvihannekset, öljy- ja valkuaiskasvit, öljy- ja 
kuitupellava, tattari, maissi, tietyt valkuaiskasvustot ja tietyt hamppukasvustot.

 yleinen hehtaarituki, alueille C2-C4 ja saaristo

 nuorten viljelijöiden tuki. 

 Lisäksi kansallista tukea maksetaan koko maassa sokerijuurikkaan tuotannol-
le.  



Pohjoinen hehtaarituki, peltokasvit
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 Ruis 

 Sokerijuurikas (sopimus)

 Tärkkelysperuna (sopimus)

 Öljy- ja valkuaiskasvit 

 Herneen/härkäpavun/makea lupiinin ja viljan seoskasvusto on tukikelpoinen, jos seoksen 
yhteenlasketusta siemenmäärästä (kg) yli 50 % on herneen, härkäpavun tai makean 
lupiinin siementä => valkuaiskasvusto

 Öljy- ja kuitupellava 

 Tattari 

 Maissi 

 Tietyt valkuaiskasvustot 

 Tietyt hamppukasvustot



Pohjoinen hehtaarituki, 
avomaavihannekset
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 Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset

 Vain ihmisravinnoksi käytettävät vihannekset tukikelpoisia

 Herneistä tukikelpoinen on tuleentumattomana korjattava tarhaherne (eli silpo-, 
silpoydin-, sokeri- ja taittoherneet). 

 Tukea ei makseta avomaavihannesten rehuntuotannolle, istukassipuleille, 
vihannestaimituotannolle eikä maustekasveille

 Sadonkorjuuvaatimus avomaavihanneksilla

 Sato korjataan asianmukaisesti

 Huomioidaan korjuun estävät sääolosuhteet sekä muut poikkeustilanteet 
(ylivoimainen este)

 Ylivoimaisesta esteestä ilmoitus kuntaan 15 työpäivän sisällä
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Pienin maksettava korvaus on 100 euroa


