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Hakuajat ja muut päivämäärät 2021
• Päätukihaku avataan 26.4.

• Peruslohkojen käsittely Vipussa ei aukene aiemmin

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

• 15.6. Päätukihaku päättyy 
• Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista

• Muistutus tekstiviestillä pari päivää ennen hakuajan päättymistä

• 30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä*)
• *) Poikkeamismahdollisuus viimeiseen kylvöpäivään (poikkeukselliset 

sääolosuhteet)

• 12.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä
• 19 % vähennys tukeen

jatkuu seuraavalla sivulla…



Hakuajat ja muut päivämäärät 2021

• 31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiir-
to

• 20.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnan-
siirrosta jotta tuet maksetaan uudelle haltijalle

• 28.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen 
syysilmoitus

• 24.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa myöhästyneenä 
ympäristökorvauksen syysilmoitus (17 % vähennys tukeen)



Hakumateriaali 2021

• Huhtikuun alussa tulossa postitse ilmoitus päätukihaun 
alkamisesta.

• Sisältää tietoa tärkeimmistä muutoksista

• Sitoumus ja sopimus ym. ajankohtaiset asiat

• EI sisällä lohkoluetteloita tai muita esitäyttötietoja

• Hakuoppaat ja sitoumusehdot siirtyvät Ruokavirasto.fi 
opaspohjalle sitä mukaan kun oppaita päivitetään.

• Vanhat oppaat löytyvät Ruokavirasto.fi:stä jatkossa pdf-muodossa.

• Vipu-ohjeet siirtyvät myöskin uudelle opaspohjalle päivitysten 
yhteydessä (www.ruokavirasto.fi/vipu)



Hakuopas 2021, oppaan rakenne



Maatalousmaa 2021
-hakuoppaassa

1.Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot

2. Peruslohkon korvauskelpoisuus

3. Maatalousmaalla tehtävät toimenpiteet

4. Kasvien ilmoittaminen (korvaa kasvikoodi -liitteen)

4.1 Maatalousmaalla olevat alat

4.2. Hamppu

4.3. Suojatut kasvilajikkeet ja TOS-maksut





Tukien hakemisessa huomioitavaa 2021
• Tarkista ja tarvittaessa päivitä osallisten tiedot Vipussa

• tilinumero
• sähköpostiosoite ym. tiedot 

• Uuden osallisen tiedot ilmoitetaan kuntaan 101D lomakkeella

• Lähetä hakemukset ennen viimeisen hakupäivän iltaa edes kerran → yhteyksiin 
mahdollista tulla yllättäen katko

• Varmista sähköisen hakemuksesi yhteenvedon yläreunasta, että tiedot on 
lähetetty kunnan käsiteltäväksi

• Tarkista sähköisen hakemuksen lähetyksen jälkeen että saat hakemuksen 
viranomaiselle saapumisesta kuittauksen sähköpostiisi

• Jos haluat korjata sähköisesti jättämääsi hakemusta, peru hakemuksen 
lähettäminen ja korjaa muuttunut tieto. Lähetä hakemus tämän jälkeen uudelleen

• Jos et halua tehdä sähköistä tukihakemusta itse, voit pyytää EU-avustajaa tai 
neuvojaa tekemään sen puolestasi

• Valtuuta Vipussa tai hae asiointioikeudet ensisijaiselle viljelijälle ja valtuuta samalla 
lomakkeella 457 haluamasi neuvoja tai avustaja



Vipu – viljelijän verkkoasiointi 



Vipu -asiaa.. 

• 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









Iso kartta





















Hae tukia – osiossa on uutena 
”vältä seuraamukset”-välilehti

Taustaa:

• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %:n rajan

• Virheprosentti kasvaa -> valvontojen määrää lisääntyy

• Jos puutteita on paljon -> EU:n Suomelle maksamia tukimak-

suja joudutaan mahdollisesti palauttamaan

• Kehitetty jotta virhetaso pysyisi kurissa

Koottu muistutukseksi eniten seuraamuksia aiheuttavat 

ehtopuutteet







j





Poikkeukset kasvulohkojen piirtämisessä

• Pienten marja-, hedelmä- ja vihannesalojen ilmoittaminen
• Voit muodostaa marja-, hedelmä- tai vihanneskasveista yhden 

kasvulohkon, jos viljelet samaan ryhmään (marja-, hedelmä- tai 
vihanneskasvi) kuuluvia kasveja vierekkäin siten, että yksittäisen 
kasvilajin pinta-ala on alle 0,05 ha.

• Puutarhakasvien lohkokohtaista toimenpidettä ei voi toteuttaa 
yhdistetyllä kasvulohkolla

• Tilapäisesti viljelemättömien alojen ilmoittaminen
• Voi yhdistää yksittäiset alle 0,05 ha tilapäisesti viljelemättömät alat 

yhdeksi tilapäisesti viljelemättömäksi kasvulohkoksi



Vipu –asiaa…
• Huomioi huoltokatko 21-23.5.

• Ohjevideoita YouTube –videopalvelussa. www.youtube.com

• Hakusanaksi vipu-ohjevideot

• Ensimmäisen videon kohdalla, klikkaa ”näytä koko soittolista”

http://www.youtube,com/


Ohjevideoita olemassa nyt  27 kpl



Perustuki ja tukioikeudet

Huomioitavaa 2021

• Huomioi vuokrasopimusta ja tukioikeussiirtoa uusiessasi, että 
tukiehdot saattavat muuttua tulevan EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen yhteydessä lähivuosina.

• CAP-uudistuksen yhteydessä on mahdollista, että 
tukioikeusjärjestelmä lakkautetaan ja uusi perustulotuki (joka 
vastaa nykyistä perustukea) myönnetään jatkossa muutoin kuin 
tukioikeuksien perusteella. Uusi CAP-kausi alkaa aikaisintaan 
vuonna 2023.



Tukioikeudet 2021 

Tukioikeuden arvioitu arvo AB –alueella 
122,37 € ja C-alueella 106,22 €

• Arvot tarkentuvat vielä myöhemmin

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 HAKU KANSALLISESTA VARANNOSTA 

HAKUPERUSTEET

1. Uusi viljelijä

2. Nuori viljelijä

3. Tilusjärjestely

4. LUEL- ja LUTU- sitoumusalat

5.Ympäristötuen 20 v. erityisympäristötukisopimuksen 
päättyminen

6. Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys

7. Ylivoimainen este 

Huom! Peruslohkon digitoinnin pinta-alamuutokset eivät ole peruste 
hakea tukioikeuksia lisää.

Lohkojen tulee olla viljelykelpoisia 1.1.2021 lähtien.
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Tukioikeuksien haku kansallisesta 

varannosta 

• Hakulomake 289  ja hakuohje tälle vuodelle on julkaistu 

– Sähköistä hakua ei ole

– Hakuohjeeseen kannattaa tutustua

▪ Tarvittavat liitteet saadaan paremmin hakuaikana → ei myöhästymisiä

▪ Vähemmän hylättyjä hakemuksia

• Hakemus palautetaan liitteineen ELY-keskukseen 15.6.2021 mennessä

• Lomake ja opas: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet 35



Tukioikeuslomakkeen lataaminen Vipusta
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Maatilojen neuvonta 2021

• Maatilojen neuvontajärjestelmä eli Neuvo 2020 tarjoaa 

maatiloille edullisia neuvontapalveluja useista eri aihealueista.

• Neuvonnan tavoitteena on mm:

– vastata viljelijöiden kokemaan neuvontatarpeeseen liittyen uusiin tuki-

järjestelmiin

– kasvattaa viljelijän osaamista maatilan hoitamisessa niin ympäristöky-

symyksissä kuin eläinten hyvinvointi- ja terveysasioissa

– vähentää maatilojen ilmastovaikutuksia

– lisätä energiatehokkuutta sekä ehkäistä ilmastonmuutoksen aiheutta-

mia riskejä

– edesauttaa tilan kehittämistä ja riskien hallintaa

37



NEUVO 2020

• Yhden neuvontakerran enimmäiskorvaus 1500 €, maksat 

saamastasi neuvonnasta vain arvonlisäveron

• Jokainen maatila voi hyödyntää neuvontaa yhteensä 15 000 

euron edestä vuosina 2015–2022.
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neuvontakorvaus



Voit  saada Neuvo 2020 neuvontaa mm.
• täydentävistä ehdoista

• ympäristökorvauksen ehdoista

• viherryttämistuen vaatimuksista

• eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoista 

• investoinnin alustavaan suunnitteluun

• sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun

• tilasi kehittämiseen, jos suunnittelet esimerkiksi tuotantosuunnan muutosta

• velkaneuvontaan

• kannattavuuslaskelmiin

• tuotantokustannuslaskelmiin

• uutena voit nyt myös teettää tilallesi tuotantoeläinten 

hyvinvointisuunnitelman ja terveydenhuoltosuunnitelman Neuvo 2020 –

palveluna

Vinkki:

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/neuvontakorvaus
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Neuvojarekisteri
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• Kaikki maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat 

ovat Ruokaviraston ylläpitämässä neuvojarekisterissä

• http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

• lomake 454, neuvonnan aihealueet ja neuvonnan saajan 

vahvistus toimenpiteelle

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi


• Uusi palvelu kemikaalitiedoille 2020 alkaen 
https://www.kemidigi.fi/

• Kasvinsuojelurekisteri siirtyi osaksi KemiDigiä

• Kasvinsuojeluainerekisteristä löytyvät Suomessa hyväksytyt 
kasvinsuojeluaineet

• Rekisteristä voi hakea myös poistettuja kasvinsuojeluaineita.
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Rajausmahdollisuus: 

• Valmisteen nimi, rekisterinumero,  tehoaine, valmisteen tila, 
käyttäjäryhmä

• Lisätään touko-kesäkuussa mm. viljelykasvi, torjunnan kohde
42



Valinnat:

• Tehoaine glyfosaatti

• Valmisteen tila: poistumassa

• Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät
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Rodeo XL -glyfosaatti

•
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YHTEYSTIEDOT:

• Hakemuslomakkeita, liitteitä, täydennystietoja  voi jättää 
sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai

Kirjepostina: Hämeen Ely-keskus, Kirjaamo, PL 29, 15141 LAHTI

Tarvittaessa asiakirjoja, hakemuksia voi palauttaa: 

Vanainkatu 1, 13200 Hämeenlinna tai Kirkkokatu 12, 15140 Lahti
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