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Tukihaun aikataulu

• Päätukihaku avataan toukokuun alussa 

• Peruslohkojen käsittely Vipussa ei aukea aiemmin

• Paperilomakkeella tukihakemuksen voi jättää 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)
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Tukihaun aikataulu jatkuu

• 11.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä

• 19 % vähennys myöhässä jätetyn hakemuksen tukiin

• 12.7. Myöhästyneet hakemukset hylätään

• 31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto.

• 21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan 

hallinnansiirrosta

• 27.10. Syysilmoituksen viimeinen jättöpäivä

• 21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa syysilmoitus  (17 % 

vähennys tukeen)
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Viljelijäpostitus keväällä 2022

• Viimeinen viljelijöille lähetettävä paperipostitus

• Lähetetään tiloille arviolta viikolla 15

• Sisältää 

• Tietoa tukihaun alkamisesta

• Tietoa hakuoppaan 2022 muutoksista

• Alustavaa tietoa uudesta CAP-kaudesta
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Muutokset tukihaussa

• Lomakkeisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia

• 101B: sitoumusten ja sopimusten jatkot kuten viime vuonna

• 102B: tarkennettu listaa kasvulohkon lisätiedoissa ilmoitettavista tiedoista

• Perustuki, luonnonhaittakorvaus ja sen kotieläinkorotus, Kansalliset 

peltotuet, ei muutoksia vuoden 2022 tukihakuun

• Vipu-palvelun muutoksista myöhemmin tässä esityksessä

• Vuonna 2023 tukihaku on mahdollista vain sähköisesti eli useimmat 

paperilomakkeet jäävät historiaan
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Viljelijätukien hakuopas 2022

• Vuoden 2022 hakuopas on julkaistu ja luettavissa Ruokaviraston 

internetsivuilta

• https://www.ruokavirasto.fi/hakuopas

• Oppaaseen on tehty vain pieniä muutoksia.

• Uutta on Perusoppaan luku 9. johon on koottu seuraavaan CAP-

kauteen liittyviä muutoksia, jotka ovat tiedossa hakuoppaan 

julkaisuhetkellä.
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Tukioikeudet

• Vuonna 2022 tehdään viimeisen kerran:

• Tukioikeuksien varantoonveto kahden vuoden käyttämättömyyden 

perusteella.

• Tukioikeuksien hallinnan ja omistuksen siirrot.

• Tukioikeuksien myöntö kansallisesta varannosta.

• Vielä alkuvuodesta 2023 tehdään tukioikeuksien varantoonvetoja

vuoden 2022 valvonnan perusteella.

• Huomioikaa, että tukioikeudet lakkaavat tämän hetken tiedon mukaan 

31.12.2022. 
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VIPU – viljelijän verkkopalveluasiointi

• Mitä uutta?

• Päätukihaku 2022

• Viljelysuunnitteluohjelmistot 2022
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Sähköisen asioinnin nimi on muuttunut → Hae/ilmoita 

10 Hämeen ELY-keskus



Peruslohkomuutokset - Lohkotiedot -välilehti

• Osiossa perustetaan, 

jaetaan ja yhdistetään 

peruslohkoja sekä 

poistetaan peruslohkoja 

maatalouskäytöstä 

• Yhteenveto ja lähetys 

väli-lehdellä ei enää 

näytetä tehtyjä 

rajakorjauksia, koska ne 

lähtevät päätukihaun 

yhteydessä.
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Päätukihaku, kasvulohkojen esitäyttö

• Päätukihaulle mentäessä 

ensimmäisenä avautuu kasvulohkojen 

esitäyttö.

• Valitaan kasvulohkojen esitäyttö 

edellisen vuoden tiedoilla tai vain 

peruslohkot.

• Kasvulohkotiedot voidaan tuoda myös 

viljelysuunnitteluohjelmasta.
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Päätukihaussa ei enää kahta erillistä yläosiota (ilmoita 
tiedot/hae tukia)
• Jatkossa kaikilla tiloilla Lohkotiedot, Lohkotietojen yhteenveto, 

Haettavat tuet, Maatilan tiedot, Vipuneuvoja, (Vältä seuraamukset), 

Yhteenveto ja lähetys.

• Vältä seuraamukset –välilehti tulee näkyviin jos hakee 

ympäristökorvausta.

• Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen mahdollista vihreille ja sellaiset 

välilehdet, joille ei voi vielä siirtyä ovat harmaita.
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Yleiskuva päätukihaun 
lohkotiedot välilehdestä

• Kaikkia peruslohkon tietoja voi kerralla 
muokata

• Myös kasvulohkojen tiedot annetaan 
yhdellä kertaa omassa dialogissaan 
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Päätukihaun lohkotiedot -välilehti

• Liitä uusi peruslohko 
hallintaan –toiminto on 
peruslohkolistan 
alapuolella

• Isolle kartalle pääsee 
sinisestä painikkeesta Avaa 
kartta sekä kartalla olevasta 
kynänkuva ikonista.
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Lohkotiedot-välilehti, peruslohkon tiedot

• Peruslohkotiedot näytetään aluksi 
selailutilassa

• Peruslohkon tiedoissa on  peruslohkon 
valinta yhteiskäyttöiseksi.

• Myös Poista lohko hallinnasta –painike 
löytyy täältä. 
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Muokkaa peruslohkon tietoja

• Peruslohkon tietojen muokkaus aloitetaan 
painikkeesta Muokkaa lohkon tietoja

• Kaikkia tietoja voi muokata samalla kertaa;

• Peruslohkon nimi

• Hallinnan peruste

• Vuokranantaja

• Maankäyttölaji

• Viljelijän ilmoitus hukkakaurasta

• Lisätiedot
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Kasvulohkojen lisäys

• Silloin kun kasvulohkoja ei ole 

esitäytetty, painikkeesta Lisää uusi 

kasvulohkoa aloitetaan 

kasvulohkojen muodostaminen 

peruslohkolle

• Uusi kasvulohko avautuu suoraan 

muokkaustilaan
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Kasvulohkotietojen muokkaus

• Kasvulohkojen muokkaus alkaa 

tällaisesta näkymästä

• Pakollisina tietoina annetaan 

kasvulohkon kasvitiedot sekä 

luomun vaihe. Omassa kentässä 

annetaan myös tarvittaessa 

lisätiedot. 

• Riippuen valitusta kasvista, näkymä 

muokkautuu ja antaa lisää valintoja
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Luomun oletusvalinta

• Jos esitäyttö tehdään vain
peruslohkotiedoilla, annettaessa 
ensimmäisen peruslohkon 
ensimmäistä kasvulohkotietoa, 
tulee uusi kysymys liittyen luomun 
vaiheeseen.

• Luomuvaihe on pakollinen tieto ja     
sen voi valita oletukseksi kaikille 
seuraaville kasvulohkoille.

20 Hämeen ELY-keskus07.04.2022   |   



Kasvulohkoille lisäkysymykset
• Lajike, kysytään mm. viljoilta

• Sertifioitu siemen

• Hampusta on annettava suunniteltu 
kylvöpäivämäärä ja siemenmäärä

• Ympäristökorvauksen valinnainen 
toimenpide: kerääjäkasvit, orgaanisen 
katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla, ryhmä 1 ja 2 
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu –torjuntatoimi

• Tietyille kasveille on lisävalintoja,  
esimerkiksi viljelykasvin juuret irti maasta
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Peruslohkon hallintaan otto kartalla

• Peruslohkon hallintaan liittäminen tapahtuu klikkaamalla kartalla 
peruslohkoa, joka ei ole tilan hallinnassa (valkoinen reunaviiva).
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Kasvulohkojen ryhmä-
tallennus

• Kasvulohkojen ryhmätallennus 
helpottaa täyttöä, kun monta yhden 
kasvulohkon peruslohkoa samalla 
kasvilla saadaan täytettyä kerralla

• Jos valittu kasvi ei ole kelvollinen 
peruslohkon  maankäyttölajiin 
nähden, ei sellaisen peruslohkon 
valinta ole mahdollista

• Kasvulohkojen ryhmätäytön voi tehdä 
monta kertaa peräkkäin
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Maatilan tiedot -välilehti

• Maatilan tiedot- välilehdellä voidaan muuttaa tilan tietoja

• Tilan tiedot tulevat esitäytettynä edelliseltä vuodelta

Vipuneuvoja – välilehti

• Kasvulohkotietoihin yksi uusi tarkiste

• Huomautus jos sitoumuksen ulkopuoliselle lohkolle ilmoittaa 

ympäristökorvauksen toimenpiteitä
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Yhteenveto ja lähetys -välilehti

• Ennen lähetystä tarkista, että sähköpostiosoite on oikea johon 
vahvistusviesti lähetetään

• Sähköposti esitäytetään ensisijaisen viljelijän tiedoista

• Kun tiedot on tarkastettu ja hakemus kunnossa, lähetä hakemus 
käsiteltäväksi

• Yhteenveto ja lähetys –välilehdeltä näet päätukihakemuksen 
yhteenvedon ja pystyt tulostamaan hakemustiedot
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Viljelysuunnitteluohjelmistot 2022
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Viljelysuunnitteluohjelmistojen käytössä huomioitavaa 
tukihaussa 1/4

• Esimerkkitilanne: Peruslohkoihin on tehty muutoksia, jakoja tai yhdistämisiä, 
pääsääntöisesti valvonnan johdosta 2021

• Uudet lohkonumerot muodostettu 2022, ovat mukana esitäytössä.

• Viljelijä ei välttämättä tiedä uusista lohkonumeroista, jolloin VSO-ohjelmassa 
käytetään vanhoja tunnuksia ja hakemus yritetään muodostaa vanhoilla 
lohkotunnuksilla. 
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VSO 2/4

• Esitäytössä Vipu huomauttaa noiden vanhojen lohkojen osalta että niitä ei 
ole olemassa, ei kasvulohkoja. 
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VSO 3/4

• Esitäytössä uusien lohkojen osalta sovellus poistaa ne hallinnasta, koska 
niillä ei ole kasvulohkoja viljelysuunnitteluohjelman datassa. Nämä lohkot 
voidaan palauttaa hallintaan lohkotietonäkymässä.
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VSO 4/4
• Nyt käyttäjän olisi viimeistään tuotava uudet lohkot VSO-ohjelmaan ja poistaa 

vanhat sieltä. 

Miten on vältettävissä lohkojen tahaton häviäminen tukihaulta?
> 1. Hae Vipusta VSO-ohjelmaan viimeisin tilan peruslohkojen tilanne jo ennen kuin 
teet viljelysuunnitelmaa. Näin VSO-ohjelmaan tulee ajantasainen lohkotilanne.

> 2. Lue tarkkaan esitäytön antamat dialogit.

> 3. VSO-datan siirto Vipuun vain kerran, alussa. Jos lohkotietoihin tulee muutoksia, 
tee muutokset Vipussa ja siirrä muuttunut data VSO-ohjelmaan. Aina kun data 
siirretään VSO:sta Vipuun, kasvulohkojen kohdennukset on tehtävä uusiksi. 
Kohdennukset purkautuvat jos peruslohkolla on enemmän kuin 1 kasvulohko. Tästä 
aiheutuu ylimääräistä muistettavaa, jos kasvulohkoille ei ole tullut muutoksia, mutta 
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VSO

• Tässä viljelijä on itse lisännyt suunnitteluohjelmaan uusia peruslohkoja ja 
niiden liittäminen tilan hakemukselle ilmoitetaan tällaisen viestin kautta. 
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Kuinka saan uudet lohkot hallintaan jo ennen tukihakua?

• Voi ottaa yhteyttä kuntaan jossa peruslohkohallinnassa asian voi hoitaa 
hakuajasta riippumatta

• Suositus toimintaohjeeksi.

• Viljelysuunnitteluohjelmien toiminnolla viljelijä voi hakea hallintaansa minkä tahansa 
peruslohkon, jos lohkotunnus on tiedossa. Käyttäjä tekee sitten 
viljelysuunnitteluohjelmasta esitäytön Vipuun, jolloin uusi lohko lisätään siellä 
automaattisesti tilan hallintaan ja samalla lohko siirtyy automaattisesti oikein 
sitoumuksille.
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Maatilan kemikaalien käsittely ja varastointi
• Ympäristöministeriön julkaisuja 2021

• Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti valtion ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten käyttöön 
ympäristönsuojelulain mukaisessa päätöksenteossa ja valvonnassa, mutta se palvelee myös 
toiminnanharjoittajia ja muita toimijoita. 

• Ohje koskee kaikkia maatalouden toimintoja ja niissä käytettäviä vaarallisia kemikaaleja. 

• Ohje käsittelee ensisijaisesti maatiloilla käytettävien vaarallisten kemikaalien 
ympäristönsuojelukysymyksiä. 

• Ohje ei ole oikeudellisesti sitova ja sitä tulee soveltaa harkiten tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon 
paikalliset olosuhteet.

Suora linkki:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162778/YM_2021_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Yhteystietoja

• Hakemuslomakkeita, liitteitä, täydennystietoja  suositellaan jätettäväksi 
sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

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

Tarvittaessa asiakirjoja, hakemuksia voi toimittaa: 

Koulukatu 25, 13100 Hämeenlinna tai Kirkkokatu 12, 15140 Lahti

Sähköpostit henkilöille: Etunimi.Sukunimi@ely-keskus.fi
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