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Perustuki ja viherryttämistuki 2015

Perustuki

Alue Haettu ala, ha Hyväksytty 
ala, ha

Tuen määrä 
€/ha

Pinta- alasanktio, 
%

Yhteensä, €

AB-alue 56,80 56,47 128,11 6 892,71

Paikalla tehdyssä valvonnassa todetut kasvit ja pinta-alat sekä hylätyt kasvulohkot on esitetty valvonnan 
yhteenvetotulosteella, joka on toimitettu tilalle valvonnan jälkeen. Yhteensä -sarakkeessa on esitetty 
kasvilajikohtaisesti tuen lopullinen myönnetty määrä.

Viherryttämistuki

Alue Haettu ala, ha Hyväksytty 
ala, ha

Tuen määrä 
€/ha

Tukiehto- 
seuraamus,%

Yhteensä, €

AB-alue 56,80 56,47 74,54 4 074,44

Paikalla tehdyssä valvonnassa todetut kasvit ja pinta-alat sekä hylätyt kasvulohkot on esitetty valvonnan 
yhteenvetotulosteella, joka on toimitettu tilalle valvonnan jälkeen. Yhteensä -sarakkeessa on esitetty 
kasvilajikohtaisesti tuen lopullinen myönnetty määrä.

Perustuen vähennys nuoren viljelijän tukeen

Tukityyppi Tuen määrä ennen 
vähennystä, €

Vähennys nuoren viljelijän 
tukeen, €

Tuen määrä vähennyksen 
jälkeen, €

Perustuki 7 234,37 142,36 7 092,01

Perustuesta siirretään rahaa nuoren viljelijän (EU) tukijärjestelmään yhteensä 5,34 milj. euroa ennen tuen 
maksamista. Vähennysprosentti on 1,9678 vuonna 2015.

Tuen määrä ennen vähennystä -kohdassa on esitetty tukisumma, josta on vähennetty mahdolliset valvonta- 
ja hallinnolliset seuraamukset. Muita vähennyksiä ei ole tehty. Tuen määrä vähennyksen jälkeen -kohdassa 
on esitetty tukisumma, josta on vähennetty mahdolliset valvonta- ja hallinnolliset seuraamukset sekä 

laakkovi
Tarralappu
Marked, asettaja laakkovi

laakkovi
Tarralappu
Marked, asettaja laakkovi

Tarralappu

Yhteensä-sarakkeessa ilmoitetaan tuen lopullinen, myönnettävä määrä.

laakkovi
Tarralappu
Marked, asettaja laakkovi

Tarralappu
Yhteensä-sarakkeessa ilmoitetaan tuen lopullinen, myönnettävä määrä.

laakkovi
Tarralappu
Marked, asettaja laakkovi

Tarralappu
Hyväksytty pinta-ala x tuki e/ha, josta on vähennetty mahdolliset valvonta- ja hallinnolliset seuraamukset.

laakkovi
Tarralappu
Marked, asettaja laakkovi

Tarralappu
Summa, joka on siirretty nuoren viljelijän EU-tuen rahoittamiseen

laakkovi
Tarralappu
Unmarked, asettaja laakkovi



vähennys nuoren viljelijän tukeen. Muita vähennyksiä ei ole tehty.

RAHOITUSKURI JA LINEAARINEN LEIKKAUS

Tukeen kohdistuva rahoituskuri- ja lineaarinen leikkaus ja tilalle aiemmin maksettuihin tukivuoden 2015 tukiin 
kohdistuneet leikkaukset

Rahoituskurilla ja lineaarisella leikkauksella leikattu tuki, euroa

Tukityyppi Tuen määrä ennen 
vähennystä

  0% + 1,81% 1,393041%
+ 1,81%

Myönnettävä 
tuki *

Perustuki 7 092,01 1 963,80 4 928,91 6 892,71

Viherryttämistuki 4 209,27 4 074,44 4 074,44

*Myönnettävä tuki rahoituskurileikkauksen ja lineaarisen leikkauksen jälkeen. Summa voi poiketa 
maksettavan tuen määrästä mikäli tilalle on tullut valvonnassa täydentävien ehtojen seuraamuksia.

Rahoituskuri- ja lineaarinen leikkaus tehdään prosenttivähennyksenä kaikkiin EU:n kokonaan maksamiin suoriin tukiin 
ennen tuen maksamista. Yllä olevasta taulukosta selviää, miten tilalle maksettavia suoria tukia on leikattu tässä 
tukipäätöksessä olevaan tukeen asti.

Rahoituskurileikkaus tehdään tilalle myönnettävien suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta. 
Leikkaus on 1,393041 %. Ensimmäisen 2 000 euron osalta leikkausta ei tehdä.

Lineaarinen leikkaus tehdään suoriin tukiin suorien tukien kokonaistukikaton ylityksen seurauksena. Leikkausprosentti on 
1,81%. Yllä olevasta taulukosta selviää, miten tilalle maksettavia suoria tukia on leikattu tässä tukipäätöksessä olevaan 
tukeen asti.

Yhteensä tukea myönnetään 10 967,15 €

Hakemukseen liittyvät maksutapahtumat

22.12.2015 9 338,61 €

17.06.2016 1 628,54 €

Yhteensä 10 967,15 €

Jos Yhteensä tukea myönnetään -rivillä esitetty summa on pienempi kuin maksutapahtumien Yhteensä-rivillä esitetty 
summa, tukeen kohdistuu takaisinperintä, joka on vähentänyt maksettavaa summaa. Siinä tapauksessa tuenhakijaa 
tullaan myöhemmin kuulemaan ja tuki tullaan todennäköisesti perimään takaisin. Jos tukea on maksettu vähemmän kuin 
myönnetty, tukeen on kohdistunut ulosotto, panttaus tai muu pidätys, joka vähentää maksettavaa summaa.

Tuen määrään vaikuttaneet havainnot

Valvonnassa todettu pinta-ala on pienempi kuin hakemuksessa ilmoitettu ala. Erotus on 
enintään 3 % tai 2 ha. Perustuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn alan mukaisesti. (EU 
640/2014 artikla 18)

Suorien tukien yhteismäärä ylittää 2000 euron rajan. Ylimenevään osaan kohdistuu 
rahoituskurileikkaus. (EU 1307/2013 8 artikla, EU 1227/2014)

Tilan peltoalasta yli 75 % heinä- tai nurmikasveja ja/tai kesannolla ja näiden ulkopuolella 
peltoalaa enintään 30 ha. Tila on vapautettu viherryttämisen monipuolistamisen 
vaatimuksista. (Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) n:o 1307/2013, artikla 44 
(3a))

Perustuen tukioikeuksien tuen osuudesta on leikattu 1,9678 prosenttia nuorten 
viljelijöiden tukeen.

EU:n kokonaan rahoittamien tukien ja palkkioiden yhteissumma ylittää Suomelle 
määrätyn enimmäismäärän. Tukea on leikattu 1,81 prosenttia.

Oikaisuvaatimus: Voitte hakea muutosta tähän päätökseen tekemällä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan saaneen 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Tarralappu
Tukisumma, josta on perustuessa vähennetty -	mahdolliset valvonta- ja hallinnolliset seuraamukset -	vähennys nuoren viljelijän tukeen -	viherryttämistuessa hyväksytty pinta-ala x tuki e/ha, josta on vähennetty mahdolliset tukiehtoseuraamukset.

Tarralappu
Myönnettävä perustuki, josta on vähennetty lineaarinen leikkaus, mutta ei rahoituskuria

Tarralappu
Myönnettävä perus- ja viherryttämistuki, joista on leikattu rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Tarralappu
Myönnettävä tuki

laakkovi
Tarralappu
Unmarked, asettaja laakkovi



Tiedoksiantovelvoite: Tämän päätöksen vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava päätöksestä muille 
hakijoille hallintolain (434/2003) 68 pykälässä säädetyllä 
vahingonkorvausvastuulla.

Päätös jätetty postin kuljetettavaksi 27.03.2017

LUONNOS
Allekirjoitukset

Kaisamaija Ronkainen

Allekirjoitettu koneellisesti

Lisätietoja antaa:

Sirkka-Liisa Ala-Karvia
Puh: 040 1203906, Sähköposti: sirkka-liisa.ala-karvia@pori.fi
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