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Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen 

loka/marraskuussa 2022. 

Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2023.



AKTIIVIVILJELIJÄ

• Harjoittaa vuosittain vähimmäistason maataloustoimintaa

• Tuenhakija täyttää aktiiviviljelijän ehdon, jos 

1. Tämän edellisenä tuenhakuvuonna saamat suorat tuet ovat olleet korkeintaan 5 000 
euroa TAI

2. Hakijan päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja hakija on 
arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana.

3. Jos hakija ei täytä aktiiviviljelijän ehtoa kummallakaan yllä olevista perusteista, hänen 
on todistettava maataloustoiminnan harjoittaminen muilla asiakirjoilla

• Tarkastelu ehdon täyttymisestä tehdään vuosittain
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Mitä tukia ehto koskee?

• Tuenhakijan on oltava aktiiviviljelijä, jotta hän voi saada

• suoria tukia

‒ perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tuki, ekojärjestelmätuki sekä 
tuotantosidonnaiset eläin- ja peltotuet.

• ympäristökorvausta (ympäristösitoumus)

• luonnonhaittakorvausta

• luonnonmukaisen tuotannon korvausta
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1) Edellisen vuoden suorat viljelijätuet enintään 
5 000 euroa

• Edellisen vuoden 5000 € rajan tarkastelu tehdään vasta tukihakuvuoden 
loppupuolella

• eläinpalkkioiden ja peltotukien haun aikana edellisen vuoden suorien tukien määrä ei 
ole vielä kaikissa tapauksissa vahvistunut. 

• Vuoden 2023 haussa 5000 € rajan täyttymisessä huomioidaan tilalle vuonna 
2022 myönnetyt tuet

• perus- ja viherryttämistuki 

• nuoren viljelijän EU-tuki

• peltokasvipalkkio 

• EU:n eläinpalkkiot 
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2) Y-tunnus, päätoimiala ja alv-velvollisuus 

• Tuenhakijalla tulee olla Y-tunnus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) 

viimeistään silloin, kun peltotukihakemus voidaan viimeistään jättää

• Y-tunnus

‒ Y-tunnus on ilmoitettava hakiessa eläinpalkkiota ja peltotukia.

• Y-tunnukseen liittyvä päätoimiala pitää olla Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
mukaisesti luokan 01 alle kuuluvat kasvinviljely ja kotieläintalous. 

‒ Luokka 01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena hyväksytään

‒ Ei hyväksytä: metsästys ja sitä palveleva toiminta tai maataloutta palveleva toiminta

• ALV-velvollisuus pakollinen alkutuottajana
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3) Maataloustoiminnan harjoittamisen todistaminen 
muilla asiakirjoilla

• Tuenhakija voi osoittaa maataloustoiminnan harjoittamisen esittämällä 
asiakirjaselvityksen maataloustoiminnastaan tai maataloustuloistaan tai 
toimittamalla muita todisteita, joilla hän osoittaa harjoittavansa 
maataloustoimintaa

• maataloustulot tai - menot, tuotantopanoksen ostotositteet, maataloustuotteiden 
myyntitositteet

• Maataloustoiminnan harjoittaminen voi olla sivutoimista tai osa-aikaista
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