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30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä



11.7. Mahdollisuus palauttaa tukihakemuslomakkeet myöhässä (19
% vähennys tukeen), 12.7. hylätään



31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto


21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan
hallinnansiirrosta oman kuntasi maaseututoimistoon



27.10. Ympäristökorvauksen syysilmoituksen palauttamien päättyy



21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen
syysilmoituslomake (17 % vähennys tukeen), 22.11.hylätään

Hae ajoissa
Älä jätä sähköistä hakua viimeiseen iltaan – jos tekniikka ei toimi, voit
jättää hakemuksen seuraavana päivänä vain paperilla ja myöhästyneenä
(-1 %)


virhemahdollisuudet kasvavat



tekniset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä yms.



Kokeile eri selainta (Chrome, Mozilla)

Kun toimit hyvissä ajoin, kunnassa ehditään käydä läpi Vipuneuvojan
huomautukset ja tarvittaessa ottaa yhteyttä hakemuksen
tarkentamiseksi ennen hakuajan päättymistä.
Jos et tee hakemusta itse, muista, että neuvojakin voi tarvita aikaa
asioiden selvittämiseen.

Ennen tukihakua hyvä tarkistaa


Vuokrasopimukset-> seuraa voimassaolo ja uusi tarvittaessa


Suullinen (2v.) tai kirjallinen (pidä tallessa!)



Lomakkeet 103A ja 103B kuntaan 15.6.2022 mennessä




Maininta tukioikeuksien siirtymisestä vuokrasopimuksessa
tai kauppakirjassa ei yksistään riitä

Viljavuustutkimusten ja lanta-analyysin voimassaolo


Näiden puuttuminen on yleisimpiä syitä, mistä tulee
valvonnan seuraamuksia menneille vuosille

Tukivuosi 2022

Peruslohkomuutoksista ja rajakorjauksista


Peruslohkomuutokset hyvä tehdä ajoissa (ennen tukien hakemista)
→ kunta ehtii käsittelemään



Yhdistäminen mahdollista, kun lohkoilla on sama omistaja ja
korvauskelpoisuus



Käy läpi peruslohkojen rajat ennen päätukihakemuksen tekemistä
ja korjaa rajat tarvittaessa (huom. pinta-alan kasvu!)



Uuden lohkon oltava viljelykelpoista peltoa 1.1. alkaen


Lohkolle on ilmoitettava 1. vuonna kasvi (ei avokesanto eikä
tilapäisesti viljelemätön!)

Lohkoissa


Pysyvästi viljelemättömäksi ilmoitettavat alat:


Tee tarvittaessa peruslohkojako (poistuva ala yli 0,05ha)
 Ilmoita

kasviksi pysyvästi viljelemätön



Laita lisätietoihin viljelemättömyyden syy (metsitys, jää
luonnontilaan, tontiksi jne.)



Älä poista lohkoa tilan hallinnasta → lohko passivoidaan
kunnassa
 Passivoinnista

voi tulla takaisinperintä
ympäristökorvaukseen, jos lohko jää sinun hallintaasi

Tukioikeudet




Tukioikeudet lakkaavat tämän hetken tiedon mukaan 31.12.2022


Lomakkeet 103A ja 103B palautettava kuntaan 15.6.2022 mennessä



Myöhästymispäiviä ei sovelleta tukioikeuksien siirtoon



Tukioikeuksien myöntö kansallisesta varannosta (289 Ely)



Vielä alkuvuodesta 2023 tehdään tukioikeuksien varantoonvientejä vuoden
2022 valvonnan perusteella (ely)

Tukioikeuksien tilanteen voit tarkastaa:


Vipusta (Maatila → Tuet ja tukioikeudet → vanhentuneet punaisella 2021)



Tukihakemuksen Vipu-neuvojan tarkisteista (Vipuneuvoja → Tukioikeudet);
tilanne +/- → toimenpiteitä?



Liitteen 103A saat (Maatila → Hakemukset ja ilmoitukset → Tulosta
esitäytetty lomake 103A → Käynnistä lomakkeen lataus) tai kunnasta

Ei muutoksia tukimuotoihin


Perustuki, luonnonhaittakorvaus ja lhk:n kotieläinkorotus,
kansalliset peltotuet



Täydentävät ehdot


Täydentävien ehtojen oppaan luvussa 2 on listattu tarkemmin
esimerkiksi eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin sekä
kirjanpidon säilytysaikoihin tulleet muutokset

Nuoren viljelijän tuki (EU) ja nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)


Vuonna 2016 ja 2017 aloittaneille ei enää makseta nuoren viljelijän
tukea, jos tukea haettu ensimmäisen kerran 2017




5-vuoden tukikelpoinen jakso on tullut täyteen

Nuoren viljelijän tuki ja nuorten viljelijöiden tuki maksetaan
samalla periaatteella uudella ohjelmakaudella, mikäli tukivuodet
hakijalla eivät ole tulleet täyteen

Ympäristökorvaussitoumus




Jos et jatka koko ympäristösitoumusta, sitoumus päättyy 30.4.2022 ilman
seuraamuksia


Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia



Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia (lomake
160 kuntaan viimeistään 15.6.2022)

Jatkovuosi 2022


Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa



Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina kuin v.2021



Vuonna 2022 ympäristösitoumukseen lisätään hallinnon toimesta
kaikki vuonna 2021 sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset
peruslohkot



Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle -> ilmoita asiasta peruslohkon
lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti

Ympäristösitoumuksessa huomioitavaa


Joudut palauttamaan korvauksen lohkon osasta sitoumuksen
alkuun saakka, jos lohko tai lohkon osa poistuu
sitoumukselta ja pysyy hallinnassasi vuonna 2022


poistat lohkon ympäristösitoumukselta (metsitys)



et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua
toimenpidettä (ilmoitat suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn)


Takaisinperintää ei tule, jos luovut koko ympäristönhoitonurmet
toimenpiteestä lomakkeella 479 (ympäristösitoumuksen toimenpiteiden
muutokset)

Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista
toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen
päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.

Korvauskelpoiseksi haettavat lohkot


Korvauskelpoiseksi voit hakea peruslohkoja (lohkon
lisätiedoissa), jos hakuperuste täyttyy (hakuoppaan luku
2. ”Peruslohkon korvauskelpoisuus”)




Lisäksi vaatimuksena, että lohko on ilmoitettu
tukihakemuksella vuosina 2013 tai 2014 ja kasvikoodina on
ollut jokin muu kuin ”viljelemätön”

Korvauskelpoisuutta voit vaihtaa omien lohkojen välillä
(minimiala 0,20ha) lomakkeella 471 (palautus kuntaan
15.6.2022 mennessä)

Vipupalvelun muutokset
ja muita huomioita

Vipu-palvelun muutokset


Sähköisen asioinnin nimi on muuttunut → Hae/ilmoita



Päätukihaussa jatkossa 6 välilehteä kaikilla tiloilla
 Lohkotiedot,

Lohkotietojen yhteenveto, Haettavat tuet, Maatilan
tiedot, Vipuneuvoja, (Vältä seuraamukset), Yhteenveto ja lähetys



Vältä seuraamukset –välilehti tulee näkyviin, jos hakee
ympäristökorvausta



Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen mahdollista vihreille ja
sellaiset välilehdet, joille ei voi vielä siirtyä ovat harmaita

Vipu-palvelun muutokset…


Peruslohkomuutokset
 Ei

uusia toimia, mutta uutta tekniikkaa



Kasvulohkojen ryhmätallennus helpottaa/nopeuttaa täyttöä



Liitteiden lisääminen on pysynyt ennallaan (tallennusmuoto pdf)



Tarkista, että olet lähettänyt hakemuksen →
yhteenvetotulosteella näkyy lähetetty käsiteltäväksi lähetysaika
ja päivämäärä


Hakemuksen voi peruuttaa tarvittaessa → muistettava lähettää uudelleen
hakuajan puitteissa!



Tarkista omat tietosi (tilinumero ja sähköpostiosoite)



Löydät ohjeet ja opasvideot Ruokavirasto.fi sivuilla

Hyödynnä Vipuneuvojan huomioita


Tarkasta ennen tukihakemuksen lähetystä (esim.
luonnonhoitopeltonurmen 2 v. säilytysvaatimus,
viherlannoitusnurmen 3 v. maksimiaika)



Vipuneuvojan alustava tukiarvio auttaa budjetoimaan tulossa
olevaa tukisummaa

HUOM! Vuonna 2023 tukihaku on mahdollista vain
sähköisesti eli useimmat paperilomakkeet jäävät historiaan
➢

Lomakkeet 101B ja 102B julkaistaan samalla, kun sähköinen
tukihaku aukeaa

Tuenhakijan vastuu


Vastuussa tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa
sekä tietojen oikeellisuudesta


Tuenhakijan valinta



Noteeraa Vipuneuvojan huomautukset



Käytä rohkeasti hakemuksen LISÄTIEDOT-kohtaa selventämään asioita



Käy läpi (LUE) saamasi tukipäätökset ja kuulemiset




Kysy tai anna vastine, mikäli katsot siihen olevan aihetta

Varmista asian oikeellisuus kysymällä maaseututoimistosta tai
neuvojaltasi

Tukihaun päättymisen jälkeen




Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2022


Voit poiketa viimeisestä kylvöpäivästä, mikäli
poikkeukselliset sääolosuhteet (esim. pitkään jatkuneet,
runsaat sateet) estävät kylvämisen viimeistään 30.6.



Dokumentoi valokuvin tai säätilastoin poikkeuksellisten
olosuhteiden perusteet

Kasvuston tuhoutuminen märkyyden tai kuivuuden takia


Päätukihaussa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää
uudelleen, jos kasvusto on perustettu ja sitä on viljelty
normaalisti, mutta poikkeukselliset sääolosuhteet ovat
tuhonneet kasvuston



Peru tuet lohkolta tai toteutumattomat ympäristökorvauksen
toimenpiteet (esim. kerääjäkasvi) joko lomakkeella 145 tai
vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella kuntaan

Kasvulohkon kasvin muuttaminen
tukihaun päättymisen jälkeen


Voit muuttaa tukihaussa ilmoitetun kasvin 15.6. jälkeen
vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, jos:


Olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle



Et ole saanut kylvettyä tukihakemuksessa ilmoitettua kasvia



Ilmoitus on tehtävä ennen kuin saat valvonnasta tiedotuksen -> ota
yhteyttä maaseututoimistoon



Kasvulohkon tuki- ja korvaustaso ei saa kasvaa kasvilajimuutoksella

Ylivoimainen este tai poikkeukselliset
olosuhteet




EU-säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi
olosuhteiksi voidaan hyväksyä ennustamattomat tapahtumat
esimerkiksi:


tuensaajan kuolema



tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus



tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa



eläinkulkutauti tai kasvitauti, joka vahingoittaa viljelijän koko
karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja



koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen
pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä

Toimita tiedot kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella
toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden
toimittaminen on mahdollista

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri




Jos otat esim. kesäsikoja, -kanoja ja –lampaita, muista tehdä
eläintenpitoilmoitus kuntaan tai Asiakas voi tehdä ilmoituksen
itse https://epr.ruokavirasto.fi


Uudet lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta



Muista päivittää rekisteri myös, kun lopetat eläinten pidon!

Kun suunnittelet luopumista eläintenpidosta, ota yhteys
Maaseutupalveluun, niin tarkistetaan lopettamisen vaikutus
tukiin

Neuvo2020-palvelu


Tila voi käyttää ohjelmakauden aikana (vuosina 2015–2022)
yhteensä 15 000 euron edestä neuvontapalveluita



Viljelijä maksaa vain alv:n osuuden palvelusta!



Ruokavirasto maksaa korvauksen Neuvo 2020 palvelusta
hyväksytylle neuvojalle (neuvoja hakee)



Yrittäjä valitsee tarvitsemansa aihealueen ja neuvojan
listasta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/maatilojen-neuvonta/



Neuvontaa tehdään viljelijän tarpeiden perusteella



Löytyy vipusta Maatila / Neuvontakorvaus

Peto- ja hirvivahingot kuntaan
➢ ns. jatkuva haku
➢ Petovahingosta voit tehdä ilmoituksen / hakemuksen joko Vipussa
(hetu- / y- /tilatunnus) tai lomakkeella 131
➢ Hirvieläinten aiheuttamat viljelysvahingot lomakkeella 148
➢ Ilmoitus välittömästi kuntaan → maastotarkastus (rhy:n kanssa)
➢ Vain ”meidän kautta” voi tehdä korvaushakemuksen!
➢ Lisää ruokavirasto.fi sivulla

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot; hakemus Elylle
➢ Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä
on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen
käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin

Hyvää tukihakukevättä!
Toimimme edelleen ajanvarauksella
asiointipisteissä. Ota yhteyttä tarvittaessa☺
Sähköposti maaseutupalvelut@siilinjarvi.fi

