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(Vipu) asiointioikeudet 

Kertausta

• Vuonna 2013 lomakkeella 455 maatilan tietojen ajantasaistus ja asiointioikeuksien hakeminen. 
Tämän jälkeen tietojen ilmoittaminen 
• Lomakkeella 456 kun kyseessä uuden maatilan perustaminen

• Lomakkeella 457, kun asiointioikeuksiin tehdään muutoksia

• Tai maatila itsenäisesti Vipu-palvelussa Maatila – Käyttöoikeudet valikossa

• Kaikilla maatilan omistajaksi merkityillä on automaattisesti selausoikeudet oman maatilansa 
Vipuun 
• Kirjautuminen pankkitunnuksilla tai muilla käytössä olevilla tavoilla 

• Asiointioikeudet on tällä hetkellä 98,4 % aktiivisista maatiloista



(Vipu) asiointioikeudet 

Lähtökohta: Kaikkien maatilan omistajien tulee allekirjoittaa tukihakemukset ja muut tukihakuun 
liittyvät asiakirjat. Allekirjoituksen voi korvata valtuutuksella tai asiointioikeuksilla

• Asiointioikeudet voidaan myöntää myös neuvojalle, avustajalle jne ja ne ovat samansisältöiset 
kuin ensisijaisen viljelijän asiointioikeudet

• Asiointioikeudet oikeuttavat tukien hakemiseen 
• Vipu-palvelussa

• Paperilla

• Ei kuitenkaan koske tukioikeuksien siirtoja ja varantohakua, koska näiden allekirjoitukset menee 
omistajaryhmien mukaisesti

• Enemmän asiointioikeuksien sisällöstä on kerrottu lomakkeen 456/457 täyttöohjeilla



Kuvia 457 täyttöohjeelta



(Vipu) asiointioikeudet 

• Maatilaan liittyvistä yhtymä- tai yhtiömuodon muutoksista tai muista omistukseen liittyvistä 
muutoksista on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa muutoksesta lomakkeella 101D. Muutoksista 
on toimitettava liitteenä kopio esim. yhtymäsopimuksesta tai yhtiön hallituksen 
kokouspöytäkirjasta, jossa allekirjoitusoikeudesta tai nimenkirjoitusoikeudesta määrätään

• Samassa yhteydessä asiointioikeudet on aina päivitettävä lomakkeella 457 vastaamaan maatilan 
omistussuhteita uusin allekirjoituksin

= varmennetaan, että kaikki maatilan omistajat hyväksyvät asiointioikeuksien voimassaolon

→ Kun tiedot ovat ajantasalla, allekirjoitusoikeuden osoittavia liitteitä ei tarvitse toimittaa 
(vuosittain) tukihaun yhteydessä



Paperilla saapuvat hakemukset

ALLEKIRJOITUKSET

• Jos maatilalla on voimassa olevat asiointioikeudet jollekin henkilölle, riittää kyseisen henkilö 
allekirjoitus
• Tarkista asiointioikeuksien voimassaolo (kenellä ja minkä ajanjakson) Tukisovelluksen Maatila – Käyttöoikeudet 

valikosta

• Jos paperilla toimitetusta asiakirjasta puuttuu allekirjoitus, se on pyydettävä täydentämään 
• Täydennys hakuajan jälkeen ok

• Ei myöhästymisseuraamuksia 

KIRJAAMINEN SOVELLUKSEEN VASTAANOTTOPÄIVÄNÄ

• Koronavirukseen liittyvän valmiuslain mukaisten poikkeusolojen aikana saapuneet asiakirjat on 
kirjattava sinä päivänä kun se on mahdollista



Sähköpostilla saapuvat hakemukset

• Hakutapana ok. Rinnastuu sähköiseen hakuun

• Määräaika sama kuin sähköisellä hakemuksella eli oltava toimivaltaisen viranomaisen 
sähköpostissa viimeistään kello 23.59

• Vastaanottokuittaus hakijalle!

• Kirjaaminen sovellukseen vastaanottopäivänä
• jos hakemus tullut viikonloppuna, kirjataan seuraavana arkipäivänä oikealle päivälle eli viikonlopulle

• Ei vastaanottomerkintöjä lomakkeisiin

• Sähköpostin ja hakemuksen tallennus sähköiseen arkistoon 
• Jos liite on muussa kuin pdf-muodossa, se on tallennettava kunnassa/Elyssä PDF-muotoon, jotta 

tallennus sähköiseen arkistoon onnistuu 



Sähköpostilla saapuneiden asiakirjojen 
allekirjoitukset 

• Jos sähköpostin liitteenä olevasta pdf-lomakkeesta puuttuu allekirjoitus, sitä ei tarvitse pyytää 
täydentämään jälkikäteen 

• Allekirjoitus on kuitenkin pyydettävä jos on syytä epäillä, ettei hakemus ole sellainen, johon on 
kaikkien maatilan omistajien suostumus. Esimerkiksi edellisinä vuosina ollut hankaluuksia saada 
kaikkien allekirjoitus
• Tässäkin tapauksessa allekirjoitukset pyydetään sen mukaisesti onko maatilalla asiointioikeudet vai ei

→ Jos on asiointioikeudet: ainoastaan ko. henkilön allekirjoitus ok

→ Jos ei ole asiointioikeuksia: kaikkien maatilan omistajien allekirjoitus 

• Hakemusta vastaanottaessa on hyvä tehdä vertailua esimerkiksi sen osalta, että lähettäjän 
sähköpostiosoite todellisuudessa viittaa hakijaan tai siihen, kenellä on maatilalla asiointioikeudet 
(joko viranomaiselle ilmoitettu sähköpostiosoite tai ainakin muuten ilmentää sitä, että viesti on tullut siltä taholta, jolta

pitääkin) ja siten ilmentää oikeaa alkuperää



Vinkkejä hakijoille ”kotiskannaamiseen”

• https://www.helmet.fi/fi-
FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Miten_toimia_kun_kirjastoon_ei_paase_tul(209456)?fbclid=IwA
R0aRDCB_oSULlIaykU0CWM_vMneG1wUIE2zhaX6VOQKoCMKgm3nGP2yS2I

• Linkin takana on vinkkejä esimerkiksi 
• kuvakaappauksen tekemiseen (lomakkeesta)

https://kotimikro.fi/puhelin/nain-teet-kuvakaappauksen-puhelimella

• Oman älypuhelimen skannaustoiminnon hyödyntämiseen 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/02/08/digitreenit-skannaa-kuitit-ja-tarkeat-paperit-talteen-kannykalla

https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Miten_toimia_kun_kirjastoon_ei_paase_tul(209456)?fbclid=IwAR0aRDCB_oSULlIaykU0CWM_vMneG1wUIE2zhaX6VOQKoCMKgm3nGP2yS2I
https://kotimikro.fi/puhelin/nain-teet-kuvakaappauksen-puhelimella
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/02/08/digitreenit-skannaa-kuitit-ja-tarkeat-paperit-talteen-kannykalla


Tiedoston muuttaminen pdf-tiedoksi

Esim. JPG-tiedoston eli kuvamuodossa olevat tiedostot, word-tiedostot ja sähköpostit

1) Avaa Tiedosto

2) Valitse Tulosta –toiminto

3) Valitse Tulostimeksi Microsoft Print to PDF

4) Tulosta 

5) Tallenna nimellä kansioon, missä haluat PDF:n säilyttää



Kiitos


