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Muista hakea ajoissa- viime tippaan ei
kannata jättää
• Sähköistä hakemista ei kannata jättää viimeiseen iltaan
• Jos tekniikka tökkii, hakemuksen voi jättää seuraavana päivänä vain paperilla ja
myöhästyneenä (-1%)
• Syynä voi olla esim. tekniset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä-> näitä et voi ennakoida
• Tietoverkon toimimattomuutta ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi!

• Jos huono tuuri käy, ja sairastut muutamaa päivää ennen viimeistä hakupäivää -> kuka
hoitaa hakemuksen, jos et itse pystykään?

• Huhtikuussa viimeistään viljelysuunnitelmat valmiiksi
• Jos valtuutat neuvojan tekemään hakemuksen, on hyvä muistaa että hänkin voi
tarvita aikaa jonkin asian selvittämiseen
• Me tarvitsemme myös aikaa vaikeiden ja monimutkaisten asioiden selvittämiseen
• Ehdimme kunnissa tutkia Vipuneuvojan huomautukset ja tarvittaessa ottaa
yhteyttä hakemuksen tarkentamiseksi ennen hakuajan päättymistä
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Tarkkana lohkoilmoituksissa
• Korvauskelpoisten lohkojen rajakorjauksissa /jaoissa/yhdistämisissä et
voi lisätä lohkon pinta-alaa
• Älä käytä paperihakemuksissa vanhoja karttoja ja digialoja
• Ilmoita ympäristösopimuslohkojen kasvikoodit oikein
• Pysyvästi maatalouskäytöstä poistuneet alueet
• Tee tarvittaessa peruslohkojako
• Ilmoita kasvulohko viljelemättömäksi
• Ilmoita, jääkö lohko hallintaasi
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Tukioikeudet
• Katso tilanne Vipu-palvelusta

• Kiinnitä huomiota vuosilukuun 2020
• Muista tehdä tukioikeuden omistuksen- tai hallinnansiirtohakemus pellon
omistuksen siirron tai pellon vuokrauksen yhteydessä
• Tukioikeuksien siirto on tehtävä myös jatkovuokrasopimuksissa

• Tukioikeudet eivät siirry pellon vuokrasopimuksella tai kauppakirjalla
• Muista hakea siirtoa hakemuksella 103B ja siihen liitteeksi 103A

• Tarkista, että kaikki tukioikeuslomakkeelle 103A tukioikeuksien omistajiksi
merkityt allekirjoittavat molemmat lomakkeet
• Mieluummin ajoissa kuin viime tipassa kesäkuussa
• Maanomistajat saavat 103A:n tulostettua kirjautumalla pankkitunnuksilla
Vipu-palveluun (poikkeuksena: jos omistajuus on kuolinpesällä)
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Muuta tärkeää muistettavaa
• Valitse maatalousyhtymissä yhtymä tuen hakijaksi, ei ensisijaista
viljelijää tai muuta maatalousyhtymän osakasta
• Hakijan tulee tarkastaa, että tilinumero ja sähköpostiosoite on oikein
Vipu-palvelussa
• Tarkasta Vipu-palvelusta, että neuvoja valtuutukset ovat kunnossa.
Valtuuta kaksi neuvojaa
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Eläinten pitoon liittyviä huomioita
• Kun aloitat eläintenpidon, muista eläinrekisteri-ilmoitukset ja
eläinpalkkioiden ja –tukien osallistumisilmoitukset
• Hevoseläinten ilmoittaminen on tullut pakolliseksi vuoden 2020 loppuun
mennessä
• Kun luovut eläintenpidosta, muista olla yhteydessä maaseututoimistoon
• Luopujan tulee tehdä mm. eläinrekisteri-ilmoitukset

• Kun olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta, sitoumuksen eläinlajia on
oltava koko kalenterivuoden ajan ja vähimmäismäärä keskimäärin vuoden
aikana
• Jos ei täyty, peru hakemus ennen 1. erän maksamista-> vältyt takaisinperinnältä
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Tukihaun jälkeen
• Sähköistä asiointia suositellaan kohtaamisten vähentämiseksi
• Poikkeusolosuhteet jatkuvat v. 2021
• TARKISTA Vipusta ja viimeisistä päätöksistä, että tuki on oikeansuuruinen ja
että se on maksettu. Samoin takaisinperintäpäätös. Aina voi kyseenalaistaa ja
kysyä.

• Kiinnitä huomiota luonnonhoitopeltojen ja kesantojen kuntoon
• Kasvusto ei voi olla liian rikkakasvipitoinen

• Tarkista tekemiesi muutosten ja perumisten jälkeen tukiehtojen
täyttyminen, mm. minimialat
• Älä unohda syysilmoitusta
• Ei niin pientä asiaa, etteikö sitä voisi maaseututoimistosta kysyä
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Tuen hakijan vastuu
• Hakijalla on yksin vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä
määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta
• Noteeraa Vipuneuvojan huomautukset
• Vältyt monelta ristiriitaisuudelta

• Käytä rohkeasti hakemuksen LISÄTIEDOT-kohtaa selventämään asioita
• Käy läpi saamasi tukipäätökset ja kuulemiset
• Kysy tai anna vastine, mikäli katsot siihen olevan aihetta

• Varmista asian oikeellisuus maaseututoimistosta
• Esson baari ei ole paras tietolähde
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Käytännössä ei muutoksia edellisvuodesta
• Tukihakemuksessa valittava, jatkaako ympäristösitoumusta
• Ei jatku automaattisesti
• Tukihakemuksessa valittava myös ympäristösopimusten jatkaminen ja
luomusitoumuksen jatkaminen

• Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisista toimenpiteistä voi luopua
lomakkeella 479
• Toimenpiteitä ei voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden perusteella
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Sitoumuksen jatkaminen
• Yhden vuoden jatkositoumus
• Vipussa tai lomakkeella 101B
• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479

• Jos et jatka sitoumusta -> sitoumus päättyy ilman seuraamuksia
• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia
• Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen v.
2021
• Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
• Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta aiemmasta (esimerkiksi
luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa kuten
aiemmin)
• Suojavyöhykealaa ei rajoiteta, eli kaikki vuonna 2020 suojavyöhykettä olleet
alat voit ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2021
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Toimenpiteestä luopuminen jatkon yhteydessä
• Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä
ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479.
• Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.
• Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun
pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös
luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen
toteuttamisesta
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan korvauksen silloin, jos
lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2021 ja
• poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)
• et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä
(esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn)

• Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä
(esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei
aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.
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Tukimuutokset vuodelle 2021
• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2021 saakka, vaikka et jatka
sitoumusta
• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4.2021 asti kasvipeitteisenä
• Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä
• Koskee myös hallinnanmuutostilanteita

• Tuensaaja 2020 on vastuussa siitä, että sitoumusvuoden ehdot täyttyy
sitoumuskauden loppuun (esim. kasvipeite)
8.4.2021
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Säädösmuutoksia VNa 235/2015, muutos
94/2020)
• Vna ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta
• Voi luopua toimenpiteistä jatkovuoden takia
• Ei tarvitse tehdä 5-v. viljelykiertosuunnitelmaa, koulutusvaatimusta tai
peltomaan laatutestiä jatkovuoden takia
• Saneerauskasvi: perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja tulee
olla viljelty alalla jonakin kolmena aiempana vuonna
• Muutoksia lukuun ottamatta sitoumuksen ehdot säilyvät jatkovuonna
ennallaan
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Säädösmuutoksia Vna 97/2020
(”Hakuasetus”)
• Vna ”Hakuasetus”, jossa mainitaan mitä voi hakea
• Ei uusia ympäristösitoumuksia

• (Siirtää ja jakaa voi, kuten ennenkin)

• Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki vuonna 2020
sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot
• Kaikki aiemmin sitoumuksessa olleet alat on toki mukana
• Kaikki sitoumuksen ulkopuoliset korvauskelpoiset alat liitetään automaattisesti

•
•
•
•

Tilusjärjestelyaloja voi kuitenkin liittää enintään 5 ha (1 ha, jos tilalla alle 5 ha)
Korvauskelpoisuuden vaihdon kautta voi liittää, min. 0,20 ha
Lantatoimenpiteet: korvausala nousee 60 % -> 80 %:iin sitoumusalasta
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia,
lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen
kautta.
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Ympäristösopimukset v. 2021
• Uudet sopimukset
• Haetaan lomakkeilla 253 ja 262

• Uutta Kosteikkojen hoitosopimusta voi hakea, jos:
• tuenhakija on toteuttanut alueella Ei-tuotannollisen investoinnin

• Uutta Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
sopimusta voi hakea, jos:
• tuenhakija on toteuttanut alueella Ei-tuotannollisen investoinnin
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Ympäristösopimukset 2021
• Ei- tuotannollinen investointi, kosteikon perustaminen
• Haku lomakkeella 195 päätukihaussa
• Tavoitteena Hyrrä-haku touko-kesäkuun vaihteesta alkaen
• Tarkempia lisätietoja Ely-keskuksesta
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Sopimuksen jatkovuoden hakeminen
• 30.4.2021 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukselle haetaan
jatkovuotta Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B.
• Alkuperäisrotujen kasvattaminen, jatkovuotta voi hakea
sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta 30.4.2021 päättyville
sopimuksille Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Jos tuen
hakija ei hae päätukihaussa muita tukia, silloin alkuperäisrotujen
jatkovuotta ja maksua haetaan paperilomakkeella 218M.
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Mihin sitoutuu jatkovuotta hakiessaan?
• Olemassa oleviin ehtoihin
• Toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa yksilöityjä
vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä.
• Samalla tuenhakija vakuuttaa, että sopimuksiin mahdollisesti
sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun
sopimuskauden päättymiseen saakka.
• Alkuperäisrotujen kasvattaminen, jatkovuotta voi vielä käyttää
lisäysehdon täyttämiseen. Eläinten lisääntymistä ei vaadita, jos
lisäysehto on jo täytetty. Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa
viisivuotisen sopimuskauden, tai jatkovuoden jälkeen.
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Luomukorvaus
• Päättyviin sitoumuksiin haettavissa vuoden jatko Vipussa ja 101B:llä
• Uudet sitoumukset ovat haettavissa lomakkeella 215
• Lisäalaa voi liittää vanhaan enintään 5 ha, jos yli 5 ha annettava uusi
sitoumus. Jos sitoumusala on alle 5 ha, voi liittää enintään 1 ha.
• Tilusjärjestelyaloja voi hakea korvauskelpoiseksi enintään 5 ha/tila
• Sitoumuksen voi siirtää (lom. 160), tilatyyppiä vaihtaa (lom. 215) sekä
liittää edellisvuoden luomusitoumuslohkot omalle sitoumukselle
ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan.
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Jatkamisen edellytykset
• Vuonna 2016 sitoutuneet. Jos tila ei noudata myyntikasvivaatimusta, koska
pääosa sadosta käytetään omille tavanomaisille eläimille, kolme vaihtoehtoa:
• Myyntikasveja oltava vähintään 30 % sitoumusalasta vuonna 2021.
• Pääosan rehuista käyttänyt eläinlaji luomuun, kotieläinsitoumus vapaaehtoinen
• Yhteistyösopimus rehuntuotannosta, jos eläinmäärä laskenut tai pinta-ala kasvanut
siten, että yli puolet sadosta toimitettavissa yhteistyötilalle (tarvittaessa oltava
todettavissa muistiinpanoista) – Mahdollisuus selvitettävä aina ELY-keskuksesta
erikseen
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Jatkamisen edellytykset
• Vuonna 2016 alkanut luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus:
sitoumuskauden ajalle päivätty myyntikuitti luonnonmukaisesti
tuotettujen kotieläinten tai –tuotteiden myynnistä. Palautettava viim.
15.6.
• Kuitin voi palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa, muutoin
palautus ELY-keskukseen
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Jatkamisen edellytykset
• Ehdot koskevat tiloja, vaikka vuonna 2016 annettu sitoumus on korvattu
uudella
• Jos myyntikasvivaatimus ei täyty, kesken oleva sitoumus raukeaa,
maksettuja korvauksia ei tarvitse palauttaa. Myös v.2020 loppuosa
maksetaan. Tila ei voi hakea seuraavan kahden vuoden aikana
luomusitoumusta.
• Jatkettaessa voi lohkoja poistua sitoumukselta ainoastaan hallinnan
vaihtuessa tai korvaukset palauttamalla
• Jos tilalla on jo sitoumus on haettava jatkoa, ei uutta sitoumusta (pl.
mahdolliset > 5 ha lisäalat)
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• Myyntikasveja on oltava keskimäärin 30 % vuosina, joita vaatimus koskettaa.
• Myyntikasviluettelo sitoumusehtojen liitteessä
• Jos myyntikasvina on seoskasvusto, tulee valkuaiskasvien olla myyntikasvilistalla
mainittuja kasveja -> lisätiedoissa ilmoitus kasvilajista
Esimerkit
• Ensimmäinen sitoumus annettu 2016 → lasketaan vuosilta 19, 20 ja 21.
• Sitoumus 2016, sopimus vuodesta 2014 → lasketaan 2017-2021
• Tav.om. kotieläimet ja sitoumus 2016 → Vuonna 2021
• Seuraavina vuosina keskiarvona 2021-2022, 2022-n
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Kiitos!
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