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Vuokrasopimukset
• Muista seurata vuokrasopimusten
voimassaoloaikaa ja uusia vuokrasopimukset
aikanaan
• Vuokrasopimusten tiedoista tulee merkintä
peruslohkon tietoihin tukihakemuksessa.

•Kirjallinen tai suullinen sopimus. Jos

tukihakemukselle on merkitty, että lohkon hallinnasta
on kirjallinen vuokrasopimus, niin
sellainen on
valvontatilanteessa esitettävä.

Tukioikeudet
• Tarkasta tukihakemuksen teon yhteydessä
huolellisesti tukioikeuksien tilanne.
• Onko vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä

muistettu uusia myös tukioikeuksien hallinnan siirto
vuokra-ajaksi tai onko peltokaupan yhteydessä tehty
tukioikeuksien omistuksen siirto.
• Maininta tukioikeuksien siirtymisestä
vuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa ei yksistään
riitä, vaan siirrot on tehtävä lomakkeilla 103A ja 103B,
jotka palautetaan maaseututoimistoon.

Tukioikeudet
• Tukioikeuksien tilanteen voit tarkastaa:

•Vipusta (Maatila -> Tukioikeudet)
•103A-lomakkeelta (Maatila -> Lomakkeet ->
Tukioikeuslomake 103A –Käynnistä lomakkeen lataus)

• Tarkasta lisäksi Vipu-neuvojan tarkisteista, että
tukioikeuksia ei jää käyttämättä (yli 1 hehtaaria…).

•Kaksi vuotta peräkkäin käyttämättä jääneet tukioikeudet
viedään kansalliseen varantoon

•
•

Tukioikeuksien siirrot vuodelle 2019 on tehtävä
viimeistään17.6.2019 (spv tms. viim. 31.8. -> 20.9.)

Tukioikeussiirtoa ei voi tehdä 17.6. jälkeen vuodelle 2019
(myöhästymispäiviä ei sovelleta
tukioikeuksien siirtoon)

Peruslohkot ja korvauskelpoisuus
• Korvauskelpoisen peruslohkon pinta-ala voi kasvaa vain
valvonnan tai digitoinnin ajantasaistuksen seurauksena
(ei 0,10 ha:n lisäyksiä)
• Korvauskelpoisen lohkon ala voi kuitenkin lisääntyä:
– Jos yhdistämisessä korjataan samalla peruslohkon raja vastaamaan
ilmakuvaa (tarkistetaan myös aiemmasta ilmakuvasta)
– Jos yhdistettävien lohkojen välissä on alle 3 metriä leveä oja, voi
alan lisätä peruslohkoon

• Yhdistämiset, jaot ja uusien peruslohkojen luonti
- suositus ennen tukihakemuksen perustamista, ei pakko
- Voidaan yhdistää vain lohkoja, joilla edellisen sitoumusvuoden
sitoumustiedot ovat yhtenevät (korvauskelpoisuuden vaihdot 2019)

• Rajakorjaukset lähtevät eteenpäin päätukihaun mukana

Peruslohkot ja korvauskelpoisuus
• Peruslohkon korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä
ominaisuus
▪ Lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos se poistetaan
maatalouskäytöstä tai todetaan viljelemättömäksi

• Jos lohko poistuu maatalouskäytöstä ja se halutaan
passivoida, ilmoita 102C lomakkeella tai sähköisessä
haussa
▪ kasvikoodilla pysyvästi viljelemätön
▪ lisätietoja kohdassa, että poistuu kokonaan maatalouskäytöstä tai
poistuu luonnontilaan
▪ jääkö lohko hallintaan vai poistuuko hallinnasta
▪ poistettaessa vuokralohko maatalouskäytöstä, on liitteenä
toimitettava suostumus lohkon omistajalta

Tukihaun päättymisen jälkeen
Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2019

• Viimeisestä kylvöpäivästä on mahdollista poiketa, mikäli
poikkeukselliset olosuhteet (pitkään jatkuneet, runsaat sateet ja
vähäinen haihdunta) 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 olosuhteet ovat tuhonneet kasvuston
• Toteutumattomat ympäristökorvauksen toimenpiteet on kuitenkin
peruttava (esim. kerääjäkasvi)

Kasvulohkon kasvin muuttaminen
• Voit muuttaa tukihaussa ilmoittamaasi kasvia 17.6.
jälkeen, jos:
• Olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle
• Et ole saanut kylvettyä tukihakemuksessa ilmoitettua
kasvia
• Ilmoitus on tehtävä ennen kuin tulee ilmoitus valvonnasta
• Kasvulohkon tuki- ja korvaustaso ei saa kasvaa
kasvilajimuutoksella
• Ota yhteyttä maataloustoimistoon mahdollisimman
pikaisesti, jos huomaat tarpeen muutoksen tekoon.

Tukien peruminen
• Peru tuet, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty (esim.
lohkon hallinta luonnonhaittakorvauksessa päättyy
ennen 31.12. tai lohko poistuu kokonaan
maatalouskäytöstä ennen 31.12.)
• Peruminen on tehtävä ennen kuin tulee ilmoitus
valvonnasta
• Voit perua tukia yksittäisiltä kasvulohkoilta, jonkin tietyn
ympäristökorvauksen toimenpiteen kasvulohkolta tai
jonkin tietyn tuen kokonaan kasvulohkolta

Hyödynnä Vipun ja Vipuneuvojan
toimintoja ja huomioita
• Käy läpi peruslohkojen rajat hakemusta tehdessäsi –taas
kerran –ja korjaa rajat tarvittaessa kohdalleen.
• Peruslohkojen pinta-alaa ei saa kasvattaa muun kuin
ilmeisen digitointivirheen vuoksi (ei latojen tms.
viljelyesteiden poistoja, ei reunan oikaisuja jne.)
• Hyödynnä tukihaun tarkisteita ja Vipuneuvojan huomiot
ennen tukihakemuksen lähetystä
• Vipuneuvojan alustava tukiarvio auttaa budjetoimaan
tulossa olevaa tukisummaa

Hakemisen jälkeen
• Sähköinen asiointi lisääntyy, vähemmän kohtaamisia
-> tarkista Vipusta ja viimeistään päätöksistä, että tuki on
oikeansuuruinen ja että se on maksettu. Samoin
takaisinperintäpäätös. Aina voi kyseenalaistaa ja kysyä ☺
• Kiinnitä huomiota luonnonhoitopellon ja kesantojen
kuntoon, kasvusto ei saa olla liian rikkakasvipitoinen
• Tarkista tekemiesi muutosten ja perumisten jälkeen
tukiehtojen täyttyminen, mm. minimialat
• Älä unohda syysilmoitusta

Hakijan vastuu
• Hakijana sinulla on 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 tai some ei ole paras tietolähde ☺

Terveisiä maaseututoimistoista
• Ota yhteyttä aina kun vähänkin siltä tuntuu:
• Kysy neuvoa, jos joku tukiasioihin liittyvä
askarruttaa
• Ilmoita, jos jotain odottamatonta sattuu
viljelyksillä tai karjan kanssa
• Soita tai tule juttelemaan, jos tarvitset
juttukaveria –aina löytyy sen verran aikaa
• Ei niin pientä asiaa, ettet voisi kysyä
maaseututoimistosta

Kiitokset!

Sopivasti aurinkoista ja sopivasti sateista
kesää kaikille ☺

