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Tukilaskennan tuottama 

erittely sovelluksessa 

vanhaan tapaan 





Yhteenveto valvonnassa 

havaituista puutteista ja 

laskennan tulos 
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Ravinteiden tasapainoinen 

käyttö (RTK) 
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→ Tukiehtopuutteiden sanktiointi 

• Lohkokohtaisten vaatimusten tarkastelu 

 - Lohkokohtainen vähennys (pelkästään RTK) 

• Tarkastellaan pääsääntöisesti kaikkia tilan peltolohkoja (myös niitä, 

jotka eivät saa tukea). Ehtorikkomusalaa  verrataan ehtokohtaisesti 

alaan, jota vaatimus koskee.  

– Viljelysuunnitelma (20 %) 

– Lohkokohtaiset muistiinpanot (25 %) 

– Viljavuustutkimus (25 %) 

– Suojakaista (20 %) 

» Vaadittu / hyväksytty suojakaistan metrimäärä 

- Tilatason vähennys (kaikki toimenpiteet) 

• Valvottavan ehdon mukainen (kiinteä) sanktioprosentti 

• Esim. tilalla on voimassa olevia viljavuustutkimuksia (%-vähennys 

korvaukseen, 25 %) 

Ilmoitettu ala Haettu ala 
Todettu 

ala 
Pinta-ala-
sanktio 

Leikattu 
tuki 

Tukiehto-
sanktiot 

Muut 
sanktiot 

Lopullinen 
tuki 
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→ Tukiehtopuutteiden sanktiointi 

• Perustason vaatimusten tarkastelu 

 Perustason ehtoja pitää noudattaa kaikilla 

 lohkoilla, mutta ehdot eivät ole maksun 

 perusteena 

• Tarkastelussa mukana kaikki tilan peltoalaan 

kuuluvat kasvulohkot (RTK) ja muissa 

toimenpiteissä kasvilajiryhmään kuuluvat 

kasvulohkot 

• Lasketaan ehtorikkomuksen osuus 

kokonaisalasta/kasvilajiryhmän todetusta 

pinta-alasta 

• Seuraamus-% määritetään oheisen taulukon 

mukaisesti 

• Esim. valvontakysymys kasvinsuojelusta on 

huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla 

• Perustason seuraamus tilatason ehdon 

noudattamatta jättämisestä (kiinteä sanktio-%) 

 

Ilmoitettu ala Haettu ala 
Todettu 

ala 
Pinta-ala-
sanktio 

Leikattu 
tuki 

Tukiehto-
sanktiot 

Muut 
sanktiot 

Lopullinen 
tuki 

%-osuus pinta-

alasta 

Perustason 

seuraamusprosentti 

< 5 1 

5–9 3 

10–14 5 

15–24 10 

25–39 15 

40–59 25 

60–79 40 

80–100 60 
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Lohkokohtaiset toimenpiteet / 

Luonnonhoitopeltonurmi 
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Tukiehtorikkomuksen seurauksena kasvulohkon 

pinta-alan mukainen tuki leikataan pois 

Perustason vaatimuksen rikkomuksen 

seurauksena lasketaan poikkeama suhteessa 

kasvilajiryhmän pinta-alaan ja määritetään 

prosenttisanktio. 



Kasvipeitteisyys 
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Pinta-alasanktio maksun perusteena olevien 

kasvulohkojen kautta  

Kasvipeitteisyys on pudonnut valvonnan 

seurauksena 60 %  40 %  sanktio 10 %. Lisäksi 

perustason seuraamus 3 %, yht. 13 % 



Maaseutuvirasto 

Alvar Aallon katu 5 

PL 405, 60101  

SEINÄJOKI 

www.mavi.fi  

Kiitos! 

Tukilaskenta 

http://www.mavi.fi/fi/Sivut/default.aspx

