Tukien hakeminen
25. kerta eu-aikana
ja 5. kerta tätä eu-kautta

… hakuaika päättyy
maanantaina17.6.
www.ruokavirasto.fi
26.3.2019

Hae ajoissa – viime tippa ei ole hyvä juttu
sähköisessä haussa
Älä jätä sähköistä hakemista viimeiseen iltaan – jos tekniikka ei toimi, voit jättää
hakemuksen seuraavana päivä vain paperilla ja myöhästyneenä (-1 %)

-> virhemahdollisuudet kasvavat
syynä voi olla, että avainlukulistan luvut ovat loppuneet
– voit varautua ennakoimalla
tai tekniset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä yms. – et voi
ennakoida
Kunnissa 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 jonkin asian
selvittämiseen

26.3.2019

Tämä ohje koskee tilannetta, jossa Vipu-palveluun kirjautuminen keskeytyy
tunnistautumisen jälkeen Vipun etusivulle ja näkyviin jää pitkäksi aikaa ikkuna
”Ladataan tietoja” sekä käytössäsi on mobiililaajakaista.
Tähän ongelmaan ratkaisu on seuraava:
Vaihda selaimeksesi Google Chrome – viimeisin päivitysversio. Tyhjennä tarvittaessa myös
selaimen välimuisti (Selaimen oikeassa ylälaidassa kolme pistettä -> Valikosta Historia
-> Historia -> Poista selaustiedot -> Välimuistissa olevat kuvat ja tiedostot )
Siirry osoitteeseen

https://vipu.ruokavirasto.fi/varayhteys/
Sivulla ladataan kirjautumisessa tarvittavia tietoja. Kun sivu ilmoittaa ”Lataus valmistui,
jatka kirjautumissivulle, voit siirtyä takaisin Vipu-palveluun.

26.3.2019

Hakumateriaali 2019
Saat huhtikuun alussa postissa ilmoituksen tukihaun
alkamisesta.
Tukihakuun tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat
Ruokaviraston internetsivuilla osoitteessa
www.ruokavirasto.fi/viljelijat
Maatilalle ei lähetetä viime vuoden tietoihin
perustuvaa esitäyttötulostetta.
Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime
vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää
kunnastasi tulosteen viime vuoden hakutiedoista
(jos teet lomakkeella, älä käytä vanhoja digialoja).
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Ruokavirasto suosittelee, että teet kirjallisen
vuokrasopimuksen ja sovit tukioikeuksista
maanvuokrasopimuksen yhteydessä.
Huom. Tukioikeudet eivät siirry vuokrasopimuksella
tukioikeusrekisteriin.

Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään
maanvuokrasopimuksista

Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin,
kun maatalousmaan vuokra-aika on
korkeintaan kaksi vuotta
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Tukioikeuksien siirrot

viimeistään 17.6.

Vastaanottajan on täytettävä aktiiviviljelijän määritelmä eli haet
vähintään perustukea siirron saantivuonna
(ei tarvitse olla aktiiviviljelijä: perintö, ennakkoperintö, spv).

Voit siirtää tukioikeuksia joko pysyvästi(omistuksen siirto)
tai määräajaksi (hallinnan siirto eli vuokraus)

Ilmoita tukioikeuksien siirrosta lomakkeella 103B (löytyy
ruokaviraston sivuilta) ja liitteellä 103A (joka löytyy Vipusta
tai saat sen maaseututoimistosta).

Katso Vipusta etusivulta kohta: maatila ja siellä
tuet ja alhaalla näkyy tukioikeudet, jotka sinulla
on tällä hetkellä … kiinnitä huomio lukuun 2018
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Hakemuksen tai sen osan peruminen
Voit halutessasi perua osan hakemuksestasi tai koko hakemuksen
17.6.2019 jälkeen.
Sinulla on mahdollisuus pienentää alkuperäisessä hakemuksessa
ilmoittamiasi lohkojen pinta-aloja (esimerkiksi yllättäen ilman
tietoimitusta tulleen tienrakennuksen takia, jota et ole voinut ottaa
huomioon hakemuksessa) perumalla hakemus tältä osin
Perumisen voit tehdä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella esim.
sähköpostilla. Tee ilmoitus viivytyksettä
Koko hakemuksen perumisen jälkeen tilanne on sama kuin ennen hakemuksen palauttamista

Hakemukselta perutusta lohkosta ei saa tukea.
Hakemuksesta peruttujen lohkojen osalta olet kuitenkin velvollinen noudattamaan
niitä ehtoja, joita sinun on noudatettava koko tilallasi, esimerkiksi täydentävät ehdot.
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Entäs jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitit?
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 17.6. jälkeen, jos

olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen
mukaan voi ilmoittaa
olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle

et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi
kasvia.
Huomaa, että tukisumma ei saa nousta muutoksen johdosta!

Jos valvonnasta on jo ilmoitettu, muutosta
ei voi enää tehdä.
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Ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet
EU-säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi
olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat
ennustamattomat tapahtumat:
• tuensaajan kuolema
• tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
• 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 ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta
olosuhteesta ja siihen liittyvistä todisteista kirjallisesti
vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle 15
työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.
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Pysyvästi viljelemätön …
laita lisätietoihin, miksi lopetetaan
… esim. metsitys, jää
luonnontilaan, tontin alle jne.
Kunnassa lohko passivoidaan,
voi tulla takaisinperintää (jos lohkolle
on maksettu ympäristökorvausta).

Jos lohko on vuokrapelto, poista se
hallinnasta suoraan.
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Hakijan vastuu
Hakijana sinulla yksin 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 ei ole paras tietolähde ☺☻☻
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Maatilojen sukupolvenvaihdos-, ja kehittämissuunnitelmia
avustetaan 80 % verottomasta kustannuksesta,
enintään 700 €/maatilayritys/vuosi.
Avustuksiin käytetään enintään 14 000 € vuonna 2019.

Päätökset tehdään siinä järjestyksessä kuin tukea haetaan.
Hakemukseksi riittää kopio maksetusta laskusta tai
kehittämissuunnitelman laatijan esittämä lasku.
Tukea ei makseta, mikäli kehittämispalvelukustannus
voidaan sisällyttää Ely-keskuksen myöntämään investointi/kehittämistukeen tai
Neuvo 2020 palveluun (7000 euroa).
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Kasvinsuojelukoulutuksia:
Juankoskella torstaina 4.4.
Virastotalon auditorio Juankoskentie 13
Iisalmessa keskiviikkona 10.4. Metsäpirtti
Kuopiossa tiistaina 4.6.
Hotelli IsoValkeinen
Ilmoittautuminen ProAgrialle
https://pohjois-savo.proagria.fi/tapahtumat
26.3.2019
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Tukipuhvetti Aulikki Pasanen

Kuukausi

Tukityypin nimi
Kansalliset kotieläintuet

Huhtikuu

- pohjoinen nautatuki

 isätietoa
L
- vuoden 2018 loppumaksu,
maksuprosentti 25 %
- vuoden 2019 ennakko,
maksuprosentti 75 %

- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden
tuotannosta irrotettu tuki
Huhtikuu

Kriisituet

- Kriisituista tiedotetaan tarkemmin
tukimuotojen varmistuttua.

Kesäkuu

Luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotus
EU:n nautaeläinpalkkiot:
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio
EU:n lammas ja vuohipalkkio:
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
Nuoren viljelijän tuki (EU)

Kesäkuu

Perustuki ja viherryttämistuki

- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

Kesäkuu

Peltokasvipalkkio

- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

Kesäkuu

Ympäristökorvaus

- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

Eläinten hyvinvointikorvaus

- loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja
vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2018

Toukokuu
Kesäkuu

Kesäkuu

Kesäkuu
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- maksuprosentti 100 %
- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2018

- maksuprosentti 100 %
- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

Lopuksi muistutus taas kerran
eläinten merkitsemisestä ja
ilmoittamisesta rekisteriin !!!!!!
Jos otat esim. kesäsikoja, -kanoja
ja –lampaita, muista tehdä
eläintenpitoilmoitus. Lomake löytyy
ruokaviraston sivuilta.
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