HAKU 2018
Miten varmistan, että kaikki asiat on otettu huomioon hakemusta
tehdessä:

- Vipu avautuu viikosta 16 alkaen, 16.4.2018-15.6.2018
- Hakemuksen teko ajoissa, että kunnassakin ehdittäisiin vilkaista
ja mahdollisesti huomata isot puutteet
- Uusien lohkojen perustaminen, peruslohkojen jakaminen ja
yhdistäminen ajoissa, Vipu palvelun kohdasta Sähköinen
asiointi, Peruslohkomuutokset osio muokkaukset suoraan
sähköiseen karttaan, ei erillistä karttaliitettä kuntaan, tehdään
ennen kuin siirrytään päätukihakemuksen tekemiseen
- Ymppisitoumuksen siirrot ajoissa kuntaan, että uudella hakijalla
oikeat sitoumustiedot
- Sähköinen haku ja Vipu neuvojan tarkisteet kun on läpi käyty,
niin aika tavalla hyvällä mallilla hakemus on
- Pysyvästi viljelemätön, laita lisätietoihin, miksi lopetetaan,
metsitys, jää luonnontilaan, tontin alle jne. Kunnassa lohkot
passivoidaan, voi tulla takaisinperintää (vrt. ristiintarkistuslista). Jos
lohko on vuokrapelto, poista se hallinnasta…
-Sähköinen haku
o tuenhakija; yhteisöt, kp:t, yhtymät …. tuenhakijaksi oikea
henkilö, kuolinpesä, yhtymä…
o ilmoitettu yli 18 vuotias henkilö tai rasti ikäehto ei
koske… (vain koulutila) (suorat tuet eli eu:n kokonaan
rahoittamat tuet, perustuki ja viherryttämistuki, eu:n

nuorten viljelijöiden tuki ja peltokasvipalkkio ei alaikärajaa
eikä yläikärajaa hakijalla, ohjelmaperusteisilla tuilla
alaikäraja 18 v; mm. LHK, Ympäristösitoumus,
luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, Eläinten
hyvinvointikorvaus, Luomu tuki…. )
o aktiiviviljelijä, täytettävä aktiiviviljelijän ehdot joka vuosi,
tarkastelu tukihaun yhteydessä
o perusrastit; perustuki, luonnonhaittakorvaus,
ympäristökorvaus, yleinen ha-tuki
o jos hakenut toista nuoren viljelijän tukea, onko hakenut
myös toista ja ilmoittanut lisätiedot
o Lohkotietojen yhteenveto - Yhteenveto kasvilajeittain –
onko aihetta katsoa ilmoitettavia kasveja

o Vipuneuvojan huomautukset
- mm. viherryttäminen (1.Viljelyn monipuolistaminen, 2. Ekologinen
ala 3. Pysyvien nurmien säilyttäminen), ilmoittaa viljelyn
monipuolistamiseen liittyvät velvoitteet, tukioikeudet, monivuotisten
toimenpiteiden tarkisteet
- Lähetyksen estävät huomautukset; mm. et voi ilmoittaa pysyvälle
nurmelle ympäristökorvauksen kasvikoodeja, jotka jäädyttävät
nurmivuosien kertymisen (nurmivuodet pysyvät ennallaan)
-Pysyvän nurmen kertymisen jäädyttäviä kasveja ovat ympäristökorvauksen mukaiset viherlannoitusnurmet, suojavyöhykenurmet,
monivuotiset ympäristönurmet ja luonnonhoitopeltonurmet.
- vipuneuvoja osiossa myös Alustava tukiarvio- kannattaa verrata
edellisvuoden tukimäärään

o Tukioikeudet
-Varantohakuohje julkaistu ja hakulomake 289 osoitteessa mavi.fi.
Muutokset tälle vuodelle varantohaussa:
1.

Uusi viljelijä:

Maataloustoiminta on pitänyt aloittaa aikaisintaan vuonna 2016
(viime vuonna oli 2015), jotta on mahdollista täyttää uuden viljelijän
määritelmä. Tukioikeuksia voidaan myöntää uuden viljelijän
määritelmän täyttävälle viljelijälle kuitenkin vain niille lohkoille, jotka
ovat tulleet hänen hallintaan viime vuoden varantohaun
päättymisen 15.6.2017 jälkeen.
2.

Nuori viljelijä

Tukioikeuksia ei myönnetä enää ennen vuotta 2013 aloittaneille.
Vuonna 2014 tai sitä seuraavina vuosina aloittaneille voidaan
myöntää tukioikeuksia kerran sinä 5-vuotisajanjaksona, jolloin
hakija on oikeutettu nuoren viljelijän EU-tukeen. Eli tämä menee
samalla tavalla, kuin nuoren viljelijän EU-tuessa muutettiin tälle
vuodelle.
3.

LUEL- ja LUTU

Viljelemättömyyssitoumus on voinut päättyä 1.5.2011-15.6.2018
välillä.
Haku päättyy 15.6.2018.
- Rajakorjausten hyväksyttävyys (käsittely vasta 16.6.)
(ensimmäiseksi kunnassa tarkastetaan, että tukeeko taustakartta
muutettua lohkoa)

- Ennen 15.6.2018 palautetut rajakorjaukset ehditään kunnassa
katsoa ja tarvittaessa soitetaan tilalle ja tila voi tarvittaessa perua
lähetyksen, muokata rajakorjausta ja lähettää rajakorjauksen
uudelleen
- Pyritään tekemään alustava tarkastelu tukiehtojen täyttymisestä
hakemusten saapumisen yhteydessä
- Täydennyspyynnöt s-postilla, tekstiviestillä tai puhelimitse heti kun
havaitset selvitystä tai täydennystä tarvitsevan puutteen

Paperihakemusten osalta:
- Tarkistus; (hakuopas paperihakijan muistilista)
- Pakolliset lomakkeet vain 101B ja 102B
- Vastaanottomerkinnät, merkitään liitteiden määrä (jos ei liitteitä,
viiva) ja vastaanottajan nimikirjaimet sekä rastitetaan jätetyt
lomakkeet 101B lomakkeelle
- Allekirjoitukset ja tarvittavat liitteet, tilatunnus ja nimi liitteisiin
- Vuokrasopimusta ei tarvita liitteeksi
- Jos postitse saapuneesta asiakirjasta puuttuu allekirjoitus,
lähetetään kopio koko asiakirjasta ja kopioon merkitään teksti
’palautetaan pp. kk mennessä’
- Mitätöidään tyhjät rivit, jos hakija ei ole sitä tehnyt
- Jos asiakas tarjoaa lomakkeita 101A, 101D ja 102A, joissa ei
ole muutoksia, kysy haluaako hän jättää ne vai ottaako hän ne
tarpeettomana takaisin

- Kopiot hakemuksista, tärkein 101B
- Sähköpostin liitteenä saapunut hakemus käsitteellään muutoin
kuin paperinen hakemus, mutta vastaanottomerkintää ei tehdä
lomakkeelle, eli ei tulosteta, liitetään suoraan sähköiseen
arkistoon. Liitetään sähköiseen arkistoon myös sähköpostiviesti
pdf:nä
osoitteita:
Yhä useampi hakee tuet verkossa;http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/vipu/ominaisuudet-ja-edut/Sivut/default.aspx
Vipuneuvoja, tarkisteet;http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/vipu/vipuneuvoja/Sivut/Vipuneuvoja.aspx
koulutusvideot;http://www.mavi.fi/fi/tuet-japalvelut/Sivut/viljelijatukihakukoulutus.aspx

