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Hakuajat ja muut päivämärät 2020
• Päätukihaku aukeaa Vipussa huhtikuun lopulla ja on auki 

yhtäjaksoisesti 15.6. saakka
• Peruslohkojen muutososio ei aukea aiemmin

• Paperilomakkeella voi jättää hakemuksen heti kun lomakkeet on saatavilla 
Ruokaviraston internetsivuilta 

• 15.6. Peruslohkojen yhden päivän hallinta-aika

• 15.6. Päätukihaku päättyy
15.6. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista

• 30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä*)

• 10.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä 
(18 % vähennys tukiin myöhästymispäivistä johtuen)

jatkuu seuraavalla sivulla…



Hakuajat ja muut päivämärät 2020

• 13.7. Myöhästyneet hakemukset hylätään
• 31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto
• 20.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiir-

rosta jotta tuet maksetaan uudelle haltijalle
• 31.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoi-

tus toimenpiteiden pinta-aloista
• 25.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa myöhästyneene ympä-

ristökorvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista (17 % 
vähennys tukeen)

• *) Poikkeamismahdollisuus viimeiseen kylvöpäivään (poikkeukselliset 
sääolosuhteet)



Hakumateriaali 2020

• Viljelijätukien hakuopas julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla

• Oppaan rakenteeseen ei muutoksia, kaksi pääosiota: tuenhakijan 
perusopas ja päätukihaun tuet  + liitteet

• ”Uusina asioina” sitoumusten, sopimusten ja luomun jatkovuosi

• Uusia lukuja kaksi:
• Luku 12 Väärinkäytöksiin puuttuminen
• Luku 13  Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien 

peruminen

• Uudistettu Liite A: Koko tilan hallinnansiirto, sukupolvenvaihdos tilalla 
ja tilanpidon lopettaminen

• Liite B –kasvikoodit: Kaikki käytössä olevat kasvikoodit luettelona. 
Ohjeistusta mm. seoksien ja kesantojen ilmoittamiseen 



https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/


Tukihakuun liittyvä postitus 2020

• Huhtikuussa pääsiäisen jälkeen lähetetään postitse ilmoitus tukihaun 
alkamisesta

• Sisältää tietoa tärkeimmistä muutoksista
• Sitoumus ja sopimus ym. ajankohtaiset asiat

• EI sisällä maatilan esitäyttömateriaalia 
• Peruslohkotiedot saa Vipusta tai pyytämällä kunnasta peruslohkoraportin 



Vipun muutokset 2020

• Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi on lisätty 
teknisistä syistä jo tässä vaiheessa päättyviin sitoumuksiin ja 
sopimuksiin.

• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta/ sopimusta 
on siitä huolimatta haettava



Vipun muutokset 2020
• Sertifioidun siemenen käyttö ilmoitetaan kasvulohkolla kohdassa 

kylvösiemenen laatu. Kyseinen kohta tulee vastattavaksi niillä 
kasvilajeilla, joilla ilmoitetaan myös lajike.

• Nykyinen kohta "Kylvösiemenen laatu" muutetaan muotoon "Kylvetty 
sertifioidulla siemenellä", ja kohtaan vastataan valintaruudulla.



Uudet Vipuneuvojan tarkisteet 2020

• Vipuneuvojan huomautuksien muutos, "Peruslohkomuutokset ei ole 
lähetetty käsiteltäväksi.”
• Annetaan lähetyksen estävä huomautus, jos hakija yrittää palauttaa 

päätukihakua ennen kuin hän on lähettänyt maatalouskäytöstä poiston 
käsiteltäväksi.

• Ympäristösopimuksen jatkovuosiin liittyen tulee muutama uusi 
tarkiste, jotka ovat lähetyksen sallivia. 

• Vipuneuvoja ei tarkista: Jatkovuoden hakeminen alkuperäiskasvien 
ylläpitosopimukseesi. (ELY-keskukset lähettävät tiedotteen ko. tuen 
saajille)



Pienempiä muutoksia Vipuun

• Ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoite tulossa esitäytettynä 
lähetettäviin hakemuksiin ja ilmoituksiin.

• Tekstimuutos ruotsinkieliseen yhteenvetotulosteeseen
• Ekologinen ala ja luomuala menevät ruotsinkielisessä tulosteessa lukijoilta 

sekaisin.

• → Vaihdetaan tekstit: Ekologinen ala → Viherryttämistuen ekologinen ala, 
Ekologisk areal → Förgröningsstödets ekologiska areal

• Liitteisiin on mahdollista lisätä uusi liite
• Kuitti luonnonmukaisten kotieläinten tai eläintuotteiden myynnistä



TUKIOIKEUKSIEN HAKU KANSALLISESTA VARANNOSTA 

HAKUPERUSTEET

1. Uusi viljelijä

 Tilanpidon aloitus aikaisintaan 2018

 Lohkot joille haetaan tukioikeuksia, tulleet 
hallintaan 17.6.2019 jälkeen

2. Nuori viljelijä

 Aloitus aikaisintaan 1.1.2014

3. Tilusjärjestely

4. LUEL- ja LUTU- sitoumusalat

 Sitoumus päättynyt 01.05.2011-15.6.2020
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TUKIOIKEUKSIEN HAKU KANSALLISESTA 
VARANNOSTA 

5. Ympäristötuen 20 v. erityisympäristötukisopimuksen 
päättyminen

6. Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys

7. Ylivoimainen este, 

 Alkanut viimeistään 15.6.2015 ja jatkunut siitä lähtien 
keskeytyksettä

Huom! Peruslohkon digitoinnin pinta-alamuutokset eivät ole 
peruste hakea tukioikeuksia lisää
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Tukioikeuksien haku kansallisesta 

varannosta 

• Hakulomake 289  ja hakuohje tälle vuodelle on julkaistu 

– Sähköistä hakua ei ole

• Lomake ja opas: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet

• Hakemus palautetaan liitteineen ELY-keskukseen 15.6.2020 
mennessä

14



Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta 

• Hakemuksen ja ”pakollisen” liitteen voi jättää myöhästyneenä 25 
kalenteripäivää, josta seuraa 3 % seuraamus myönnettyjen 
tukioikeuksien ja 1 % seuraamus olemassa olevien tukioikeuksien 
perusteella maksettavaan perustukeen/myöhästynyt työpäivä

• Hakea voi vain yhdellä hakuperusteella/lomake

– Useamman hakulomakkeen voi tehdä

• Hakijan aktiiviviljelijän määritelmä tulee täyttyä 

– Jätettävä tukihaussa vähintään perustukihakemus 15



Tukioikeudet 2020 

Tukioikeuden arvo AB –alueella 124,39 € 
ja C-alueella 108,14 €

• Arvot tarkentuvat vielä myöhemmin mm. 
varannosta myönnön jälkeen

Tukioikeus voi jäädä käyttämättä:
• Tukioikeuksia on enemmän kuin 

tukikelpoista pinta-alaa
• Tukioikeuksien siirto tekemättä
• Usein syy pinta-alavalvonta tai uudelleen 

digitointi

• Aktiiviviljelijän määritelmä ei täyty
• Tukea ei ole myönnetty yli 200 €
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Tukioikeuksien varantoonvienti, Hämeen ELY

• Jos tukioikeus jää kahtena vuonna peräkkäin käyttämättä, seuraa 
varantoon vienti

– Käyttämättömyydessä huomioidaan ylivoimainen este 

• Ensisijaisesti viedään varantoon omistuksessa olevia tukioikeuksia

– Jos omat ei riitä, viedään vuokrattuja tukioikeuksia varantoon

 Asiana vaikea selvittää ja perustella maanomistajille 

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ TUKIOIKEUKSIA HÄMEESSÄ VIETY VARANTOON 

– 2018 tehtiin päätös 90 omistajalle, yht. n. 250 ha 

 Ka. yli 2,00 ha/omistaja, pääosa oli 1,00 ha

– 2019 tehtiin päätös 105 omistajalle, yht. n. 220 ha

– 2020: Päätös 85 omistajalle odottaa käsittelyä, kuuleminen on alkanut

 Varantoon tukioikeuksia 150-200 ha 
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Tukioikeuksien siirto

• Paljon tukioikeuksien siirtoja päättynyt 31.12.2019

– Pellon ja tukioikeuksien vuokra-aika ollut 5 vuotta,  2015 – 2019

– Tukioikeuksien hallinta palautunut automaattisesti maaomistajalle 
(tukioikeuksien omistajalle) vuodenvaihteessa

 Hallinto ei ilmoita asiasta mitenkään 

– Vuokrauksen jatkuessa muistettava siirtää tukioikeudet uudelleen 
tuenhakijan hallintaan, lomakkeet 103A ja 103B

• Ajantasainen tukioikeustilanne 2020 löytyy Vipusta.
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Vipusta vuosi 2020->Maatila ->Tukioikeudet 
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Tarkista 

hallinnansiirron 

viimeinen vuosi

Tukikelpoinen 

ala, Tukioikeudet 

ja Erotus



103A tukioikeuslomakkeen lataaminen 
Vipusta

• Maatila –valikosta valitaan Hakemukset ja ilmoitukset

-> Avautuu valintalaatikko josta valitaan Tukioikeuslomake 103A

– Lataus kestää hetken ja kun lataus on valmis, näkyy tukioikeuslomake 
sinisellä tekstillä

– Näytön alareunaan ilmestyy pdf tiedosto joka avataan tuplaklikkauksella ja 
lomake aukeaa pdf tiedostojen lukuohjelmaan.
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103A tukioikeuslomake
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Tarkista 

hallinnansiirron 

viimeinen vuosi!

Vertaa yhteispinta-ala lohkojen pinta-alaan, puuttuuko 

tukioikeuksia. Onko puuttuva määrä tukioikeuksia 

siirrettävissä. 

Pellon vuokraaja, tarkista onko vuokranantajan 

nimi listassa, jos ei, selvitä onko hänellä 

tukioikeuksia joiden hallinta pitää siirtää itselle.



Peruslohkojen digitoinnin muutokset

• Peruslohkojen muutokset vuoteen 2019 verrattuna ilmenevät Vipu-
palvelusta

– Edellisen vuoden peruslohkot omana karttatasona Vipussa

– 2020 tilanne näkyy vasta kun Vipu aukeaa huhtikuussa

• Muutoksia peruslohkon digitointiin on tehty

– vuonna 2019 tukihaun yhteydessä viljelijän pyytämien digitointimuutosten 
perusteella

– vuoden 2019 valvonnan (myös naapurilohkon valvonta on saattanut vaikut-
taa digitointiin, jos peruslohkoilla on yhteinen raja) perusteella

– peltolohkorekisterin ajantasaistuksen perusteella.
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2020 ilmakuvausohjelma
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Peruslohkon rajakorjaukset

Korjaa peruslohkoa seuraavissa tapauksissa:

• 1 ) Hallinnassasi olevaa peruslohkoa ei ole jostain syystä aiemmin digi-
toitu, esim. raivio.

• 2) Hallinnassasi on peruslohkoja, joiden digitointia haluat muuttaa 
esim.

– jakamisen tai yhdistämisen

– uuden ilmakuvan tai aikaisemman digitointivirheen

– pienten viljelemättömien alueiden poistamisen,  uuden tien tai

– muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia
24



Peruslohkon rajakorjaukset

• 3) Ilmoitat hakemuksessasi digitoitua alaa pienemmän tai suurem-
man alan. 

• 4) Peruslohkosi rajaviivan tyyppi (reunaviiva/valtaoja/vesistö) on 
virheellinen.
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Hakemuksen tai sen osan peruminen

• 15.6 jälkeen voi perua koko 
pinta-alatukihakemuksen tai 
osan hakemuksesta
• Esim. yllättävä tienrakennus 

pienentää lohkon pinta-alaa

• Peruminen lomakkeella 145 tai 
vapaamuotoisella kirjallisella 
ilmoituksella, esim: sähköposti
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Hakemuksen tai sen osan peruminen

• Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko 
kalenterivuoden

• Tukikelpoisuusehtoja on viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena 
ja täydentävien ehtojen noudattaminen



Hakemuksen tai sen osan peruminen

• Perutulla lohkolla on noudatettava niitä ehtoja , joita on 
noudatettava koko tilalla,  esim. täydentäviä ehtoja, jos lohko säilyy 
maatalousmaana perumisen jälkeen.

• Hakemuksen voi peruuttaa osittain tai kokonaan siihen saakka, kun-
nes viranomainen on ilmoittanut tilan valvonnan järjestämisestä tai 
kunnes tilan hallinnollisen valvonnan tuloksista on ilmoitettu, ja loh-
kolla todetaan tai on todettu sääntöjenvastaisuutta.
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Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin 
muuttaminen

Hakuoppaan 2020 luku 13
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MILLOIN KYLVÖ ON VIIMEISTÄÄN TEHTÄVÄ

• Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. tai jos poikkeukselliset sää-
olosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuh-
teiden salliessa.

• Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään 
jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pel-
lon märkyys on estänyt kylvämisen.

• Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon 
tilanteesta, jolloin voit tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, 
että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sää-
olosuhde.

• Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maa-
talousmaata ja viherkesantoja.
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Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai 
kuivuuden takia?

• Ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai 
perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäy-
tännön mukaisesti, mutta sateet tai kuivuus ovat tuhonneet kasvus-
ton

– Kasvuston saa halutessaan perustaa uudestaan

• Dokumentoi kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja 
hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.

– kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä 
siinäkin tapauksessa, jos kasvusto on tuhoutunut.
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Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai 
kuivuuden takia?

• Talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) 
kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, 
jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, luonnonhait-
ta- ja luomukorvaus.
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Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä 
ilmoitin?

• Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos

– olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoit-
taa

– olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle

– et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia.

• Kasvulohkon tuki- ja korvaustaso ei saa kasvaa kasvilajin muutosten 
takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään.

• Tuki-/korvaustaso voi kasvaa jos olet ilmoittanut päätukihaussa vir-
heellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi. 33



YHTEYSTIEDOT:

• Tukioikeushakemuksen voi jättää sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai

Tukioikeushakemuksen postitus: Hämeen Ely-keskus, PL 29, 15141 
LAHTI

• Hannu Heinämaa

– puh. 0295 025 044

– Sähköposti: hannu.heinamaa@ely-keskus.fi
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