
Tukihakukoulutus 2018 
Vipu 

11.4.2017 



Lohkomuutokset, kuten viime vuonna 

• Yhdistämiset, jaot ja uuden peruslohkon perustamiset suositellaan 

tehtäväksi ennen  30.4.2018 . 

– Tehdään Peruslohkomuutokset otsikon kautta 

– Viljelijä voi sähköisessä palvelussa nähdä koska muutokset ovat 

hyväksytty 

 

 

• Rajakorjaukset tehdään päätukihaussa 

– Lohkot jotka ovat korvauskelpoisia ympäristökorvauksessa/LHK:ssa: Ei 

ole mahdollista lisätä pinta-aloja (esim. raivattuja reunoja) 

 

– Väärin piirretyt rajat voi korjata, myös + silloin kun ”lisä-ala” on aina 

ollut viljelyssä (näkyy myös vanhoilla sateliittikuvilla) 
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 Syyskylvömenetysten tuki 
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• Voidaan hake vain vuonna 2018 

• Koko Suomessa 

• Tukisumma/ha  riippuu siitä että kuinka monelle ha:ille 

sitä haetaan koko maassa 

• Ei voi hakea liian myöhään 

• Maksetaan viimeistään 30.9.2018 

 



 Syyskylvömenetysten tuki 
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Tuki myönnetään seuraavanlaisesti: 

 

- Tilan vertailuala muodostuu sen vuoden syyskylvettyjen kasvien 

pinta-alasta jolloin se on ollut suurimmillaan, jonakin vuosista 

2015-2017 

- Syyskasvien pinta-ala joka ilmoitetaan tukihakemuksella 2018 

verrataan vertailualaan 

- Jos vuoden 2018 pinta-ala on vähintään 30 % pienempi kuin 

vertailuala  tilalle maksetaan tuki 

 



  Syyskylvömenetysten tuki 
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Esimerkki:     Tila jolla kokonaispinta-ala100 ha 

 

Ilmoitti 25 ha syysruista vuonna 2015 (suurin pinta-ala vuosina 2015-2017) 

 

Ilmoittaa 17 ha syyskasveja 2018  

8 ha jäi viljelemättä 25 ha:ista = 32 %, tällöin tila saa tuen 8 

ha:ille 

 

Jos tila ilmoittaa 0 ha syyskasveja vuonna 2018  tuki 25 ha:ille 

 

Jos tila ilmoittaa17,5 ha tai enemmän v. 2018  ei saa tukea 

   (7,5 ha tai vähemmän jää ”viljelemättä”) 



  Syyskylvömenetysten tuki 
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Tukihaussa: 

 

- 2 ruksia tuki + vakuutus siitä että et ole saanut muuta korvausta  

 

- Kun tuen ruksaa niin esiin tulee luku, se on syyskylvettyjen kasvien 

pinta-ala sinä vuonna kun ne ovat olleet tilallasi suurimillaan jonakin 

vuonna 2015-2017 

 

- Jos luku on 0  et voi saada tukea 

- Jos luku on 0 silloin kun sen ei pitäisi olla 0  ota yhteyttä 

maataloustoimistoon! 

 



Muistutuksia 
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Muistutus – Valumavesien hallinta 

• Muistakaa lisätä tähän toimenpiteeseen ne hallintaan tulevat peruslohkot jotka ovat 

kuuluneet toimenpiteeseen entiselläkin viljelijällä 

 
• Jos olet jakanut/yhdistänyt lohkoja niin vanhat peruslohkot tulee näkymään tässä listassa 

harmaina jotta muistaisit lisätä sinne ne uudet peruslohkot! 
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Kotopalsta 

Jokipalsta 



Maksuaikataulu, kevät 2018 
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Huhtikuu  Pohjoiset eläintuet  loppuosa 2017 +   

      ennakko 2018 

  Ympäristöopimukset  loppuosa 2017 

  

Toukokuu LHK kotieläinkorotus   100 % vuodelta 2017 

  LUOMU    loppuosa + kotieläinkorotus 100 % 

      vuodelta 2017 

 

Kesäkuu  EU eläinpalkkio   loppuosa 2017 

  EU uuhi- ja kuttupalkkio  100 % vuodelta 2017 

  Perustuki/viherryttämistuki  loppuosa 2017 

  Nuorten viljelijöiden / EU  loppuosa 2017 

  Peltokasvipalkkio   loppuosa 2017 

  Eläinten hyvinvointi  loppuosa 2017 

  Ympäristökorvaus  loppuosa 2017 

  Kurkipellot   loppuosa 2017 

  

  



Maksuaikataulu syksy 2018 
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• Sama kuin vuonna 2017 

 

• Ainoa ero:  
 

• LHK:n, luomun ja ympäristökorvauksen ennakko olisi vain 75 % 

(2017: 85%) 
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Vahinkokorvauksia 

Petovahingot 
• Suden, ilveksen, karhun ja ahman  

 aiheuttamia vahinkoja 

• Ota yhteyttä myös metsästysyhdistyksen petoeläinyhdyshenkilöön 

 

Rauhoitettujen lintujen 
• Valkoposkihanhien, kurkien 

 

Hirvieläinvahingot pelloilla  
•   hirvi, valkohäntäpeura,  

metsäpeura, kuusipeura, saksanhirvi ja japaninpeura  
 

 




