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WWW.RUOKAVIRASTO.FI

•

http://www.ruokavirasto.fi/


Tukihaun aikajana
Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

Päätukihaku 17.6. asti

Myöhästymis-
päivät



• Huhtikuun alussa

• Sisältää 
• Tiedon tukihaun alkamisesta

• Tietoa tärkeimmistä muutoksista

• Ei sisällä Maatilan esitäyttömateriaalia
• Peruslohkotiedot saa Vipusta tai kunnasta (raportti)

Viljelijäpostitus





VIPU-palvelun etusivu



VIPU-palvelun etusivu



Sitoumukset ja sopimukset



Osalliset



Käyttöoikeudet



Tuet 2018



Maksutapahtumat



Maksutapahtumat



Tukioikeudet
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Kotieläintuotanto ja maito



Kotieläintuotanto ja maito



Historia



Sähköinen asiointi



Sähköinen asiointi



Vipu kartat 2.0



Esityksen sisältö
• Johdanto

• Peruslohkomuutokset

• Peruslohkon poisto maatalouskäytöstä

• Uuden kartan esittely

• Käyttöliittymä

• Kasvulohkojen lisääminen

• Uudet karttatasot 

• Hukkakaura, kiinteistörajat ja vilkkaat tiet 



Peruslohkomuutokset



Peruslohkomuutokset



Peruslohkomuutokset

• Uutena Vipussa ”Peruslohkon poisto maatalouskäytöstä”
• Ei kartalla, vaan lisätoiminnot valikon alla
• Vrt. kasvikoodi ”Pysyvästi viljelemätön”
• Kunta käsittelee poiston -> hyväksy/hylkää. Hylkäys palauttaa 

lohkon aktiiviseksi

• Tukisovelluksen peruslohkohallinnassa peruslohkomuutoksia voi 
tehdä siihen asti kunnes viljelijä tekee kasvulohkojen esitäytön.

• Jo pelkkä luonnoskasvulohko estää peruslohkomuutosten 
tekemisen eli päätukihakemuksen ei tarvitse olla lähetetty

• HUOM! Jos peruslohko poistuu viljelijän hallinnasta, ei käytetä 
edellä mainittua toimintoa, vaan sen sijaan valitaan toiminto Poista 
hallinnasta.



• Vipu-palvelussa voit liittää uudet hallintaan tulleet peruslohkot
lisätoimintojen kautta, täytyy tietää koko peruslohkotunnus:

Toiminto ”Poista hallinnasta ” =  on tarkoitettu ainoastaan lohkoille, jotka 
siirtyvät toiselle viljelijälle



Peruslohkomuutokset



Käyttöliittymä
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Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä

• Kohdentamisen 
jälkeen syötetään 
kasvulohkoittain 
viljeltävä kasvi

• Kasvulohkon valinta 
kartalta tai 
sivupalkista (A | B | C)



Karttatasot

• Uutena vuodelle 2019
• Hukkakaura

• Vihreä – vapaa hukkakaurasta, Keltainen – vähäinen saastunta, 
punainen – voimakas saastunta

• Kiinteistörajat
• Kiinteistörajat kartalla MML:n rekisteristä. Huomioitavaa, että 

kiinteistöraja ei ole sama asia kuin peruslohkon raja
• Kiinteistötunnukset saatavilla esim. Paikkatietoikkunasta tai 

Karttapaikasta
• Vilkkaat tiet

• Riistapeltojen perustamisehdot
• Edellisen vuoden peruslohkot



Karttatasot

• Ennestään tutut tasot
• Valtaojat

• Vesistöt

• Pohjavedet

• Natura 2000

• Kaltevuus

• 4- ja 5-vuotiset nurmet, pysyvät nurmet
• 4-vuotiset nurmet uutena  

• Saneerauskasvit



Esimerkki hukkakaura- ja ”vilkas tie”-
tasoista

Vilkas  
tie



Päätukihaku



Päätukihaku – Haettavat tuet

391.4.2019

Tukiennusteen avulla
voit tarkistaa, mitkä tuet
täytyy olla rastitettuna!

HUOM! 
Yhtymät, yhtiöt jne.



Liitteet päätukihaussa

• Voi liittää liitteitä!
1. Todistus sokerijuurikkaan viljelysopimuksesta (yksi sivu)

2. Tärkkelysperunan viljelysopimus

3. Hampun takuutodistus

4. Liite Nuorten viljelijöiden tukeen (esim. muutokset tilan omistuksessa/ hallinnassa)

5. Kartta kasvulohkoista yhteiskäyttölohkoille

• Liitteet täytyy olla PDF-muodossa ja enintään 5 Mb (megabitin) suuruisia

• HUOM! Jos liitteitä sisältäneen tukihakemuksen peruuttaa, täytyy liitteet liittää hakemukselle 
uudelleen ennen hakemuksen uutta palautusta.

40 •4/51.4.2019



Muistutuksia

41Alkava & Ylikoski1.4.2019



VIPU-neuvoja

1.4.2019

Lisäksi tästä löytyy myös täytetyn tukihakemuksen mukaiset arvioidut tukisummat



Muistutus – Valumavesien hallinta

• Muista lisätä toimenpiteelle ne tilan hallintaan tulleet peruslohkot, jotka ovat olleet toimenpiteessä mukana edellisellä 
tilalla

• Jos olet jakanut/ yhdistänyt lohkoja ja vanhat peruslohkotunnukset näkyvät tällä listauksella harmaina niin, että muista 
lisätä toimenpiteelle uudet peruslohkotunnukset!

431.4.2019



Tukihakemuksen lähettäminen



Peruuta lähetetty hakemus
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Vahingonkorvaukset

Petovahingot

• Suden, ilveksen, karhun ja ahman

aiheuttamia vahinkoja

• Ota yhteyttä myös riistanhoitoyhdistyksen

petoyhdyshenkilöön

Rauhoitetut linnut

• Valkoposkihanhet ja joutsenet

Hirvieläinvahingot pelloilla

• Kuusipeura, saksanhirvi, hirvi ja valkohäntäpeura



Force majeure

• Muista ilmoittaa maaseututoimistoon, jos tilaa kohtaa esim. eläintauti, 
tulipalo yms. 

• Jos tilaa on kohdannut jokin eläintauti, voidaan sitä pitää force majeurena 
ja huomioida esim. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen 
eläintiheysvaatimuksessa.



Muutokset 2020



Luonnonhaittakorvaus

Taulukossa LHK:n kokonaiskorvauksen muutokset 18-20

- Kotieläinkorotus ennallaan (60 e)

*VNa-muutos lausunnolla, lisärahat kirjattu v. 2019 talousarvioon

**Maaseudun kehittämisohjelmassa kerrottu

2018 2019*

+5 
e/ha

2020**

-20 
e/ha

AB – kasvitila 212 217 197

AB – kotieläintila 272 277 257

C – kasvitila 237 242 222

C – kotieläintila 297 302 282



Muutokset 2020

• Ympäristösitoumus
• Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

• Peltokasvit 54 € → 17 €

• Puutarhakasvit 200 € → 80 €

• Suojavyöhykkeet 
• ei enää valtaojien varsille

• kohdentamisalue 500 € → 400 €, muu alue 450 € → 350 €

• LHP-nurmi
• Vain kohdentamisalueelle (Etelä-Suomi)

• Monimuotoisuuspellot 
• max. 15 % → 10 %



Muutokset 2020

• Viherlannoitusnurmi 
• 54 € → 17 €

• Muiden toimenpiteiden korvaustasot ja ehdot säilyvät ennallaan



Muutokset 2020

• Sopimukset

• Jatketaan  yhdellä vuodella

• Sisältöön ei muutoksia

• Ei uusia sopimuksia
• Paitsi ei-tuotannollisten investointien jälkeen (kosteikkojen hoito sekä maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja maiseman hoito)




