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Toimeenpanomallista

Tarkka hakemus, oikeat tuotokset komissiolle 
raportoitavaksi 

Tarkka hakemus (= maasto ja hakemus vastaavat 
toisiaan) => maksut oikein perustein



Toimeenpanomalli (1)

Sähköinen 
tukihakemus

• VIPU

Hakemuksen 
muokkaaminen

• Monitorointi

• Hallinnollinen 
tarkistus

• Oma muutos

Maksatus

• Punaiset lohkot:

• Ei voi maksaa

• Seuraamukset?



Suurimmat muutokset 
Tukisovelluksessa

• Sähköinen tukihaku

• Kahdensuuntaisen sähköisen tiedonvälityksen järjestelmä luotava 
tuenhakijan ja hallinnon välille

• Päätökset sähköisesti

Kokonaan sähköinen prosessi

• Viljelytoimenpiteet (2024)

• Kasvinsuojelutoimenpiteet (2025)
Uudet tukihakemuksella ilmoitettavat 

tiedot

• Laaja muutosmahdollisuus päätukihaussa ilmoitettuihin 
viljelytietoihin ennen ensimmäisiä maksuja

Muutokset mahdollisia Vipu-palvelussa 
läpi kesän

• Tarkastusten tarkoituksena on ohjata tuen hakija muuttamaan 
hakemuksensa tiedot oikeelliseksi, jotta vain oikeasti toteutuneet 
tukitoimet ja toimenpiteet raportoidaan

Monitoroinnin ja hallinnollisten 
tarkastusten kautta tulevien 

havaintojen viestintä, esittäminen, 
vastaaminen ja käsittely



Monitorointi – määritelmä 
• Uusi CAP tuo mukanaan kokonaan uuden konseptin (ja tietojärjestelmän): 

Monitoroinnin

• Monitorointi on jatkuvaa, läpi kasvukauden(/vuoden) tapahtuvaa

peltoalueiden havainnointia kaukokartoitusaineistojen pohjalta. Seurataan

tehtyjä/tekemättömiä viljelytoimenpiteitä pelloilla. 

‒ Jokaisesta Suomen kasvulohkosta kymmeniä havaintoja/vuosi
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• Vuorovaikutusta tuenhakijoiden kanssa

• Muistutus (aikaraja)

• Huomautus (näyttää siltä, että tukiehto(ja) jää täyttymättä) 

• Selvityspyyntö (paikkaan sidotut valokuvat)

• Hakemuksen muutosmahdollisuus



Vanha malli <-> uusi malli

‒ Vanha: tarkastuksia/valvontaa, joilla varmistetaan vaatimusten

mukaisuus. Poikkeamat johtavat leikkauksiin/sanktioihin sekä 

(takautuviin) takaisinperintöihin. Kohdistuu pieneen osaan 

tiloja/kasvulohkoja.

‒ Uusi: Jatkuvaa maataloustoiminnan seurantaa kaikille kasvulohkoille läpi

koko kasvukauden kaukokartoitusaineistojen perusteella. Tarvittaessa

viljelijältä voidaan pyytää lisätietoja (paikkakuvat) tai muistuttaa

toimenpiteistä (early-warning). Laajat muutosmahdollisuudet

tukihakemukseen → maksu tehdyistä ja varmennetuista toimenpiteistä.

→ poistetaan tahattomat virheet → Viljelijä välttää sanktiot / takaisinperinnät
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Aikataulu kesän osalta

Heinäkuun 
loppu

• Analyysitulos vihreät ja keltaiset näkyville Vipu-palveluun

• Viljelijän korjaavat toimenpiteet (hakemuksen muuttaminen, lohkon/osan peruutus, kasvilajin muutos jne.)

• Paikkaan sidottu valokuva mahdollista lähettää?

• Paikalla tehtävät tarkastukset käynnissä (ehdollisuus + ei monitoroitavat ehdot+ AMS laadunvalvonta)

1.9.

• Vipussa punaiset lohkot, joista lähetetään myös erikseen selvityspyyntö (VipuKuva-appi)

• Viljelijän korjaavat toimenpiteet (hakemuksen muuttaminen) tai paikkaan sidotun valokuvan lähettäminen

• Määräaika n. 2 viikkoa

15.9.

• Selvitysten käsittely

• Uusi analysointi muutetuille/korjatuille lohkoille

• Asiantuntijasovelluksen käyttö

• Nopea kenttäkäynti tarpeen vaatiessa



Monitorointi – viljelijän rooli
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• Sähköistä vuorovaikutusta 

hallinnon kanssa

• Hallinto tarjoaa sähköisen 

kanavan

• 100% Sähköistä asiointia

• Selvityspyynnöt luodaan 

automaattisesti 

• Tuenhakija voi muuttaa 

hakemusta selvityspyynnön 

saatuaan

• toimittaa paikkaan sidotun 

kuvan mistä tehty toimenpide 

selviää

• Vastausten automaattinen 

käsittely & tulkinta





Hallinnolliset tarkastukset

• Tukiehtoihin liittyvät tarkastukset, joita ei voida monitoroida, 

tuotetaan sovellukseen hallinnollisina tarkastuksina

• Edellyttää tuenhakijalta lisätietojen toimittamista nykyistä

enemmän

• Hallinnollisen tarkastuksen perusteella tuenhakijalla on 

mahdollisuus muuttaa hakemustaan tai perua osia siitä

• Pinta-ala RT:n osalta ei muutosmahdollisuutta ole



Toimeenpanomalli (1)

Sähköinen 
tukihakemus

• VIPU

Hakemuksen 
huoltaminen

• Monitorointi

• Hallinnollinen 
tarkistus

• Oma muutos

Maksatus

• Punaiset lohkot:

• Ei voi maksaa

• Seuraamukset?



Toimeenpanomalli (2)
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Raportointi 
toimenpiteittäin

• Punaisten lohkojen alaa 
ei lasketa mukaan

• Toimenpiteiden pinta-
alat pitää pystyä 
määrittämään kartalle

• Kasvulohkokohtaisesti

• Toimenpidekohtaisesti

Maksajavirasto raportoi 
Komissiolle

• Tilit

• Tulos- ja 
tuloksellisuusraportointi

Ohjelmamuutos

• Tarvittaessa 
ohjelmamuutos

• Mahdollinen tulevan 
rahoituksen pidätys


