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Päätukihaku
Avautuu 27.4., päättyy 15.6. (klo 23.59)

Tukihakemuksen voi tehdä joko Vipu-palvelussa TAI paperilomakkeilla (101B ja 102B)

Paperihakua varten tarvittavat peruslohkotiedot voi tulostaa Vipusta 
tai pyytää kunnasta, josta saa myös tukihaun lomakkeita

VIPU: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/vipu/

Lomakkeet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/tukihaku/hakuoppaat/  

Oppaat: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

Ainoastaan paperilla haettavat tuet:
✓ Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta (lomake 289)
✓ Uudet ympäristösopimukset (lomakkeet 253 ja 262)

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/vipu/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/


Vipu: Vinkit kirjautumiseen 1
✓ Käytä aina selaimen uusinta, päivitettyä versiota
✓ Chrome ja Firefox toimivat parhaiten (myös Edgeä ja Safaria voi käyttää, 

mutta niitä ei ole testattu kattavasti)
✓ Internet Exploreria ei voi enää käyttää kirjautumiseen, syynä on selaimen 

tietoturvapuutteet!
✓ Tyhjennä selaimen välimuisti säännöllisesti:

✓ Chrome: Klikkaa valikkorivin oikean ylänurkan kuvaketta (3 päällekkäistä 
pistettä)→ Historia → Historia → Poista selaustiedot → Valitse poistettavaksi 
kaikki muut kohteet, paitsi ”Salasanat” → Poista tiedot

✓ Firefox: Klikkaa valikkorivin oikean ylänurkan kuvaketta (3 päällekkäistä viivaa)
→ Arkisto → Sivuhistoria → Poista viimeaikaisia historiatietoja → Valitse 
”Historiatiedot” –kohdasta kaikki kohteet poistettavaksi → Poista tiedot

✓ Huom! ÄLÄ KÄYTÄ Firefox-selaimessa Uusi yksityinen ikkuna/Private Browsing- -tilaa, 
Vipu ei toimi siinä !!



Vipu: Vinkit kirjautumiseen 2

Mikäli kirjautuminen keskeytyy toistuvasti tunnistautumisen jälkeen, syynä voi 
nettiyhteyden hitaus. Kokeile tällöin Vipun varayhteyttä:
https://vipu.ruokavirasto.fi/varayhteys/

✓ Koneellesi ladataan kirjautumisen esitiedot, jolloin kirjautuminen onnistuu 
hitaallakin yhteydellä → Jatka avautuvasta linkistä varsinaiselle kirjautumissivulle

Mikäli et vieläkään pääse kirjautumaan, niin: 

1. Tarkista, etteivät koneesi palomuuriasetukset estä yhteyttä 

2. Kokeile jotain toista konetta, selainta tai nettiyhteyttä

3. Kysy maaseututoimistostasi, voisitko tulla tekemään hakemuksesi siellä 
(asiakaspäätteet Kalajoella ja Siikajoella) – huomioi mahdolliset Koronarajoitteet!

4. Kysy neuvoa YT-alueesi tai Ruokaviraston käytöntuesta (Vipussa yhteystiedot)

https://vipu.ruokavirasto.fi/varayhteys/


Sähköisen tukihaun muistilista

1. ENNEN PÄÄTUKIHAKUA: Jos tilasi osallisten tietoihin on tullut muutoksia → palauta lomake 101D (vain paperisena)

2. ENNEN PÄÄTUKIHAKUA: Tilatunnuksen, sijaintikunnan, kuntanumeron, kuntaosan tai juridisen muodon muutoksissa 
→ palauta lomake 101A (vain paperisena)

VARSINAINEN PÄÄTUKIHAKU:

3. Mene Sähköiseen asiointiin: https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

✓ Vipu-palvelun etusivu → Sähköinen asiointi → Sähköisen asioinnin aikataulu → Valitse Päätukihaku

4. Tee ensin Peruslohkojen hallinnansiirrot ja vasta sen jälkeen muokkaukset Peruslohkomuutokset – osiossa;

(Jaot, yhdistämiset, uuden lohkon perustamiset ja rajakorjaukset)

✓ Lähetä lohkomuutokset mahdollisimman pian kunnan käsiteltäväksi (”Yhteenveto –ja lähetys” –välilehdeltä) 
→ Käsittelijän hyväksyttyä muutoksesi, saat sähköpostiisi kuittauksen käsittelystä ja uudet lohkotunnukset
Vipuun

https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp


Sähköisen tukihaun muistilista

5. Aloita Tukihakemuksen täyttäminen Ilmoita tiedot – välilehden Lohkotiedoista (linkki Vipu-ohjeeseen); 

✓ Pohjatiedoiksi voit valita viime vuoden kasvulohkotiedot/karttapiirrokset, VS-ohjelmasta tuodut tiedot 
tai pelkät peruslohkotiedot

✓ Tarkista, että lohkotietosi ovat VS-ohjelmassa ajan tasalla! 

✓ Voit ilmoittaa samalla kertaa perus- ja kasvulohkojen tiedot 

✓ Sovellus ohjaa piirtämään kasvulohkot, jos lohkolla on enemmän kuin yhtä kasvia

6. Voit tehdä Rajakorjauksia vielä tässäkin vaiheessa; 

✓ Tee ne kuitenkin aina ennen kasvulohkojen tekoa

✓ Lähetä tukihakemuksesi mahdollisimman pian, jotta kunnassa ehditään tarkistamaan 
rajakorjauksesi (mikäli kunnasta ilmoitetaan virheestä, niin peru hakemus → korjaa virheet 
→ lähetä hakemus uudelleen) 

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/531/article-40329


Sähköisen tukihaun muistilista

7. Yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot voidaan piirtää nyt Vipussa, lisätietoja dioilla 15-19

8. Mene lohkotietojen täytön jälkeen Maatilan tiedot -välilehdelle ja tarkista, sekä tarvittaessa täydennä tiedot

9. Seuraavaksi rastita Haettavat tuet -välilehdeltä huolella kaikki haluamasi tuet 

✓ Muista valita oikea tuenhakija (yhtymissä ja osakeyhtiöissä hakijana oltava Mty… tai …Oy)

✓ Jos joku tuki jää hakematta sähköisesti 15.6. mennessä, niin sen voi lisätä myöhästyneenä 
paperihakemuksella 10.7. saakka →mutta tällöin tukea leikataan 1 prosentti/viivepäivä

✓ Huomioi ”kahden rastin kasvit”: ruis/öljy- ja valkuaiskasvit, jotka saavat sekä Peltokasvipalkkion että 
Pohjoisen hehtaarituen

✓ Muista hakea myös ympäristösitoumuksen jatkoa/ ympäristösopimusten maksatusta

10. Lähetä tarvittaessa;

✓ Osallistumisilmoitus eläinpalkkiojärjestelmiin (vuonna 2015 jätetyt ilmoitukset ovat voimassa 
toistaiseksi, kunnes ne perutaan). Voit tarkistaa Vipusta, onko ilmoituksesi voimassa: →Maatila 
→ Kotieläintuotanto ja maito



Sähköisen tukihaun muistilista

11. Ennen hakemuksen lähettämistä mene Vipuneuvoja – välilehdelle, Vipuneuvoja havaitsee/ilmoittaa 
hakemuksesi virheistä tai ristiriitaisuuksista; 

✓ Käy huolellisesti läpi kaikki listalle tulevat huomautukset ja korjaa virheet

12. Lähetä hakemuksesi Yhteenveto ja lähetys – välilehdeltä mahdollisimman pian, kun hakemustietosi ovat 
lopulliset

✓ Voit hakuaikana milloin tahansa muuttaa hakemustasi: 

✓ Peruuta lähetetty hakemus → tee muutokset → lähetä hakemus uudelleen (uusin hakemus 
korvaa aina aikaisemman)

13. Olet viime kädessä itse vastuussa hakemuksesi perillemenosta; 

✓ Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin sähköpostiisi 

✓ Ellei kuittausta jostain syystä tule, voit varmistaa hakemuksesi tilanteen kunnasta



Sähköisen tukihaun muistilista

14. Kun olet lähettänyt tukihakemuksen, tulosta ja/tai tallenna yhteenveto hakemuksesi tiedoista, 
”Tulosta hakemustiedot” -painikkeesta; 

✓ Yhteenveto lähettämisestä toimii tositteena, mikäli lähetyksessä olisi tapahtunut virhe 

✓ Hakemus on lähtenyt oikein, kun sen oikeaan yläkulmaan on tulostunut lähetysajankohta

15. Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä/ongelmissa voit lähettää kysymyksen/tukipyynnön alueesi 
tukihenkilölle, ”Käytön tuki” -kohdasta:

1. Haluan lähettää kysymyksen/tukipyynnön→ Valitse vastaanottajaksi Yhteistoiminta-alue →
Kirjoita viestikenttään asiasi → Paina lopuksi Lähetä -painiketta

2. Haluan käytöntukea tai lisätietoja tukiehdoista puhelimitse → Saat oman alueesi tukihenkilön 
(Timo Rahja, p. 044 4691394) yhteystiedot näkyviin

✓ Alueesi maaseututoimistojen henkilökunnan yhteystiedot löytyvät tästä linkistä

https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/maaseutu-ja-lomitus/maaseutupalvelut/


VIPU / Tukihaku / Peruslohkot

• PERUSLOHKOJEN MUOKKAUKSET 

Peruslohkomuutokset – osio (Peruslohkomuutokset-ohje)

1. Hae käsittelyvuoden peruslohkot 

2. Tee ensin hallinnansiirrot (Lisätoiminnot –valikko) 

3. Tee peruslohkojaot, yhdistämiset, uudet lohkot 

4. Lähetä kuntaan käsiteltäväksi 

Kunnan käsittelyn/hyväksynnän jälkeen saat kuittauksen sähköpostiisi 
ja uudet lohkotunnukset Vipuun, jonka jälkeen voit jatkaa hakemuksen tekoa

✓ Virheellisissä muokkausehdotuksissa, kunta hylkää muutoksen ja pyytää 
tekemään korjauksen

file:///C:/Users/Timora/Desktop/2019/Sähköisen asioinnin hakunäkymä.JPG
https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/555/article-42394
file:///C:/Users/Timora/Desktop/2019/Sähköisen asioinnin hakunäkymä.JPG


VIPU / Tukihaku / Peruslohkot
Peruslohkomuutokset:

✓ Lähtökohtaisesti korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa

✓ Digitointivirheen voi aina korjata, eikä siinä ole pinta-ala rajoitusta (varmista 
ensin kunnasta, että onko havaitsemasi virhe korjattavissa)

✓ Pelkkää peruslohkon pinta-alaa ei voi korjata, on tehtävä myös muutos kartalle

✓ Jos lohkosta lähtee pysyvästi pois pinta-alaa (väh. 5 a), on lohko aina jaettava

✓ Voit poistaa itse tarpeettoman peruslohkon maatalouskäytöstä

✓ Peruslohkolistaus → Lisätoiminnot –valikko

Huom! Jos poistat sitoumusalaa maatalouskäytöstä ja se jää omaan hallintaasi, niin 
Ympäristökorvaukseen voi tulla takaisinperintä koko sitoumuskauden alusta saakka 
(lisätietoa dialla 33)



VIPU / Tukihaku / Peruslohkot
Rajakorjaukset

✓ Rajakorjauksia voi tehdä Peruslohkomuutokset -osiossa TAI Päätukihaun 
yhteydessä

✓ Kunnassa nähdään tekemäsi rajakorjaus vasta sitten, kun olet lähettänyt 
Päätukihakemuksen → Lähetä hakemus heti kun se on valmiina, jotta 
kunnassa ehditään tarkistaa korjauksesi, ennen tukihaun päättymistä 

✓ Jos rajakorjaus joudutaan hylkäämään hakuajan päättymisen jälkeen, 
jäävät kasvulohkojesi pinta-alat virheellisiksi ja niiden korjaus onnistuu 
ainoastaan paperilla!



Kasvulohkojen piirtäminen

Kasvulohkot on piirrettävä kartalle, jos peruslohkolla on kasveja/ pellonkäyttö-
muotoja enemmän kuin yksi

✓ Piirtäminen kannattaa tehdä Vipu-palvelussa, jolloin pinta-alat tulevat heti oikein
✓ Viime vuoden kasvulohkot ovat siellä valmiina (myös paperilla hakeneiden)
✓ Linkki Vipu-ohjeeseen

Paperikarttapiirrokset ovat myös mahdollisia
✓ Kartta skannattava hakemuksen liitteeksi tai toimitettava kuntaan

✓ Tarvitaan vain niistä kasvulohkoista, joiden rajaus muuttuu viime vuodesta

Yhteiskäyttölohkot voi piirtää Vipussa
✓ Kaikkien YK-lohkon viljelijöiden on jätettävä hakemuksensa samalla tavalla, joko 

sähköisesti tai paperilla 
✓ Hallinnon toiveena on, että YK-lohkoja ilmoitettaisiin ainoastaan sähköisen haun kautta

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/531/article-40329


PERUSLOHKON YHTEISKÄYTTÖISYYS

Peruslohko merkitään yhteiskäyttöiseksi kuten ennenkin

 Mikäli lohkolle on jo piirretty kasvulohkoja, ne poistetaan

Merkitsemällä peruslohkon yhteiskäyttöiseksi, tila antaa YK-lohkon 
hallinnoijalle ”valtuutuksen” muodostaa sille kasvulohkoja 



YHTEISKÄYTTÖLOHKON HALLINNOIJA

 Yksi yhteiskäyttölohkoa viljelevistä tiloista ottaa itselleen ”hallinnoijan” 
roolin

Ainoastaan hallinnoija voi tehdä YK-lohkolle rajakorjauksen, piirtää sille  
kasvulohkoja ja muokata niiden geometriaa



KASVULOHKOJEN PIIRTÄMINEN JA 
KOHDENTAMINEN

Hallinnoija jakaa peruslohkon kasvulohkoiksi kartalla samalla tavalla, 
kuin tavallisilla peruslohkoilla

 Kasvulohkojen piirtämisen jälkeen hallinnoija kohdentaa geometriat 
osallistiloille / tallennetuille kasvulohkoille

 Kohdentamisen tallennuksen yhteydessä kasvulohkot ja niiden pinta-alat 
päivittyvät muiden lohkoa viljelevien tilojen hakemuksille

 Ja kaikki ylimääräiset (kohdentamattomat) kasvulohkot häviävät

 Tämän jälkeen ainoastaan hallinnoija voi lisätä/poistaa kasvulohkoja



YHTEISKÄYTTÖLOHKON HALLINNOIJA

Hallinnoijaa EI tule vaihtaa enää sen jälkeen, kun peruslohkolle
on piirretty kasvulohkoja

• Se on mahdollista, mutta samalla menetetään kartalle piirretyt geometriat



Kasvulohkojen kohdistaminen



VIPU / Päätukihakuosio
Lohkotietojen täyttämisen jälkeen:

1. Maatilan tiedot –välilehti
✓ Tarkista tiedot, korjaus tarvittaessa lomakkeilla 101A ja 101D

2. Haettavat tuet –välilehti
✓ Rastita huolellisesti kaikki haettavaksi haluamasi tuet
✓ Jos tilan omistusmuotona on osakeyhtiö tai maatalousyhtymä, on se valittava tilan 

tuenhakijaksi

3. Vipuneuvoja-osio:
✓ Ohjelma huomauttaa mahdollisista virheistä ja ristiriitaisuuksista, sekä tuottaa erilaisia 

laskennan tarkisteita, esim. viherryttämistuen ehtojen täyttymisestä
✓ Punaiset huomautukset estävät hakemuksen lähettämisen ja ne on korjattava
✓ Keltaiset huomautukset on syytä tarkistaa, mutta ne eivät estä hakemuksen lähettämistä 
✓ Vipuneuvoja EI tarkista kaikkia tukiehtoja/vaatimuksia → oma vastuu/huolellisuus!



VIPU / Päätukihakuosio 
4. Vipuneuvojan tarkisteiden läpikäynnin jälkeen;

✓ Lähetä hakemus mielellään heti kun saat sen valmiiksi

✓ Hakuaikana voit muuttaa milloin tahansa jo lähettämääsi hakemusta: 

✓ Peruuta lähetetty hakemus → tee muutokset → lähetä hakemus 
uudelleen (uusin hakemus korvaa aina aikaisemman)

✓ Lähettämisen jälkeen saat kuittausviestin sähköpostiisi
✓ Jos kuittausta ei tule, varmista perillemeno kunnasta

✓ Lähettämisen jälkeen klikkaa ”Tulosta hakemustiedot”
✓ Tarkista avautuvan sivun ylälaidasta, että siinä on tieto hakemuksen 

lähettämisestä kuntaan käsiteltäväksi ja lähetysaika

✓ Mikäli tukihakemusta ei ole vielä lähetetty, tulosteen oikeassa yläreunassa 
näkyy punaisella teksti ”esikatseluversio”!!



Hakemuksen muuttaminen 15.6. jälkeen

✓ Voit muuttaa Päätukihaussa ilmoittamiasi kasvitietoja 15.6. jälkeen, jos:

✓ Ilmoitit epähuomiossa virheellisen kasvin

✓ Ilmoitit kasvin, jota ei olisi voinut tukiehtojen mukaan ilmoittaa

✓ Et ole päässyt lainkaan kylvämään ilmoitettua kasvia

✓ Tee muutos vapaamuotoisella ilmoituksella, mahdollisimman pian virheen 
havaittuasi

✓ Hakemusta ei voi enää muuttaa, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai 
hakemuksen sääntöjen vastaisuudesta! 

✓ Pääsääntönä muuttamisessa on, että lohkon korvaustaso ei saa nousta!



Viimeinen kylvöpäivä

Kylvö tai istutus tehtävä viimeistään 30.6.

✓ Poikkeamismahdollisuus: Jos poikkeukselliset olosuhteet estävät kylvämisen 
siihen mennessä, niin on kylvettävä heti olosuhteiden salliessa

✓ Valittava sellainen kasvi, joka ehtii vielä valmistua kasvukauden aikana

✓ Ei tarvitse ilmoittaa kuntaan

✓ Merkittävä kylvöpäivä lohkokorttiin ja käytettävä apuna valokuvia tai säätilastoja, 
jotta voi tarvittaessa osoittaa valvonnassa poikkeuksellisen sääolosuhteen

Tukihaussa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää uudelleen, jos se on perustettu ja viljelty 
normaalisti, mutta sateet ja märkyys ovat tuhonneet kasvuston (kasvuston saa halutessaan 
perustaa uudelleen)

✓ Toteutumattomat ympäristökorvauksen toimenpiteet tulee perua lomakkeella 477

✓ Satovahinkoilmoitusta ei velvoiteta tekemään 

✓ Tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat tulee kirjata lohkomuistiinpanoihin

✓ Alaa on hoidettava hyvän maatalouskäytännön mukaan



Ylivoimainen/poikkeuksellinen olosuhde

Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä TAI poikkeuksellisesta 
olosuhteesta, ei kasvia tarvitse kylvää lainkaan TAI tukiehtojen noudattamisessa joustetaan 

✓ Muut tuet maksetaan haetun mukaisina, mutta EHK, Ympäristökorvaus ja Luomu maksetaan 
vain toteutettujen toimenpiteiden osalta

Ylivoimainen este: ”Epänormaali tai ennustamaton tapahtuma, joka aiheutuu hakijasta 
riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään riittävästä varovaisuudesta 
huolimatta”

Poikkeuksellinen olosuhde: ”Pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan 
vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen”

✓ Ilmoita kirjallisesti ja esitä todisteet 15 työpäivän kuluessa 
✓ Tulkinnassa joudutaan usein käyttämään tapauskohtaista harkintaa
✓ Asiasta ei tehdä erillistä päätöstä, mutta saat kunnasta välitoimenpiteenä tiedon, onko kyseessä 

hyväksyttävä este vai ei



Kasvukauden aikana

Pyrittävä aina korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen

Jos satoa ei korjata, kasvustosta ja maan kasvukunnosta on huolehdittava niin, 
että seuraavana vuonna lohkolle on mahdollista perustaa uusi kasvusto ja tuottaa
korjuu- ja markkinakelpoinen sato

✓ Fosfori on huomioitava seuraavana vuonna täysimääräisesti lannoituksessa

Sadonkorjuuvelvoite koskee ainoastaan suojavyöhykenurmia ja avomaanvihanneksia

✓ Suojavyöhykkeellä ei pelkkä niitto riitä, vaan kasvusto on korjattava 
lohkolta pois



Peru tuet, mikäli tukiehdot eivät täyty

Tukikelpoisuusehtojen on täytyttävä koko kalenterivuoden ajan
✓ Viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena, täydentävien ehtojen 

noudattaminen, ym. 

✓ Lisäksi yksittäisillä tuilla voi olla omia ehtoja

Voit perua koko tukihakemuksen tai tuen/tuet, joko yksittäiseltä peruslohkolta
tai peruslohkon osalta

Peruminen tehdään lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella

Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai 
poikkeuksellisesta olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua



Korvauskelpoisuus

Korvauskelpoisuus on luonnonhaittakorvauksen, kansallisten hehtaaritukien ja 
ympäristökorvauksen myöntämisen edellytyksenä 

”Tukea voidaan maksaa vain lohkolle, joka on korvauskelpoinen ja jolle on 
ilmoitettu tukeen oikeuttava kasvi tai pellonkäyttömuoto”

✓ Ympäristökorvaukseen vaaditaan lisäksi voimassaoleva sitoumus

On pysyvä ominaisuus, mutta se voidaan myös menettää toistaiseksi, mikäli 
lohko;
1. Poistetaan maatalouskäytöstä 

- Jos poistat vuokratun lohkon maatalouskäytöstä, toimita aina hakemuksen liitteeksi kirjallinen 
suostumus lohkon omistajalta)

2. Ilmoitetaan pysyvästi viljelemättömäksi 

3. Todetaan valvonnassa viljelemättömäksi



Korvauskelpoisuus

Korvauskelpoisuutta voi hakea lohkoille seuraavasti:
✓ Tilusjärjestelyssä tulleille lohkoille (enintään 5 ha)

✓ Myös korvauskelpoisuuden ”vanhat hakuperusteet” ovat vielä voimassa 

✓ Haku peruslohkon lisätieto-kohdassa (hakuperuste: A, B, C, D, E, F, G, H
TAI ”muu peruste” + sanallinen selvitys)

Korvauskelpoisuuden vaihto lohkojen välillä:
✓ Vaihdettavaa peltoalaa oltava vähintään 0,50 ha (ala voi koostua 

useammasta lohkosta)

✓ Vaihto mahdollista vain hakijan omistuksessa olevien lohkojen välillä

✓ Lohkot voidaan jakaa, jotta luovuttava/vastaanottava ala saadaan samansuuruisiksi

✓ Korvauskelpoinen ala ei saa vaihdossa kasvaa

✓ Haku lomakkeella 471 (15.6. mennessä)



”Vanhat hakuperusteet”



Luonnonhaittakorvaus

Korvaustaso 242 €/ha (kasvitila 5-150 ha 100 %), 150-300 ha 90 %, 300- ha 80% 

Kotieläinkorotus 60 €/ha

✓ Eläintiheysvaatimus 0,35 ey/korvauskelpoinen hehtaari

✓ Verrataan hakuvuoden eläinyksikkömäärää ja korvauskelpoisia hehtaareja

✓ Eläintiheyden on täytyttävä keskimäärin koko kalenterivuoden ajan 
(tilapäiset alitukset ovat mahdollisia)

✓ Kotieläinkorotusta haettava päätukihaussa, pelkän LHK:n hakeminen ei riitä!

✓ Siipikarjasta ja hevosista jätettävä eläinmääräilmoitus tammikuussa 2021 

✓ Hevosten ja ponien tarkemmat tiedot erillisellä liitteellä, jos täyttää niillä eläintiheyttä

LHK voidaan maksaa koko korvauskelpoiselle pinta-alalle, JOS tilalla on suojavyöhykkeitä, kesantoja 
ja lhp-nurmia yhteensä enintään 25 %

✓ Rajoitteeseen ei lasketa mukaan monimuotoisuuspeltoja (riista/maisema/niitty)



Kansalliset hehtaarituet

Yleinen hehtaarituki, 10 €/ha

Kansallinen nuoren viljelijän tuki, 40 €/ha

Pohjoinen hehtaarituki:

• Avomaan vihannekset, 350 €/ha (sadonkorjuuvaatimus)

• Rypsi/ herne ym. valkuais- ja öljykasvit, sekä ruis, 75 €/ha

• Tattari, maissi, öljy- ja kuitupellava, sekä hamppu, 75 €/ha

• Tärkkelysperuna, 100 €/ha

• Valkuaiskasvien ja viljan seokset (viljaa alle 50 %), 45 €/ha



Ympäristökorvaus

Ympäristökorvaussitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella

✓ Jatkositoumusta on haettava päätukihaussa (rasti kohtaan: 
”ympäristösitoumuksen jatkovuosi”)

✓ Kaikki aiemmin valitut lisätoimenpiteet ja sopimukset ovat tällöin edelleen 
voimassa

✓ Tukitasot ja tukiehdot säilyvät ennallaan

✓ Ellei tee jatkositoumusta, niin sitoumus päättyy ilman takaisinperintää

✓ Voit myös luopua aiemmin valitsemastasi toimenpiteestä (lomake 479)
✓ Huom! Luopuminen koskee koko toimenpidekokonaisuutta, esim. 

ympäristönhoitonurmet / peltoluonnon monimuotoisuus

✓ Lisätoimenpiteiden vaihto tai kokonaan uuden valinta ei ole mahdollista



Ympäristökorvaus

Sitoumukseen voidaan lisätä ainoastaan:

✓ Lohkoja, jotka tulevat toiselta sitoutuneelta tilalta (ei määrärajoitetta)

✓ Tilusjärjestelyssä tulleita lohkoja, enintään 5 ha/1 ha (puutarhatila)

Sitoumusalan väheneminen: 

✓ JOS poistuva ala siirtyy viljelijän hallinnasta toiselle → Ei aiheudu takaisinperintää 
(vastaanottajan ei tarvitse olla sitoutunut ympäristökorvaukseen)

✓ JOS poistuva ala jää viljelijän omaan hallintaan → Voi tulla takaisinperintä koko
sitoumusajalle (mutta vain, mikäli poistuvalta alalta maksettu ympäristökorvaus/vuosi, 
on yli 100 euroa)



Ympäristökorvaus - muistettavaa

➢ Monivuotisten lohkotoimenpiteiden velvoitteet:

➢ Suojavyöhykenurmi – sitoumuskauden loppuun (30.4.2021)

➢ Monivuotiset ympäristönurmet – sitoumuskauden loppuun (30.4.2021)

➢ Luonnonhoitopellon nurmet – vähintään 2 kasvukautta 

➢ Niittykasvit – vähintään 2 kasvukautta

➢ Viherlannoitusnurmi – enintään 3 vuotta samalla lohkolla

➢ Saneerauskasvi – enintään 2 vuotta samalla lohkolla

➢ * Lohkon hallinnansiirto katkaisee kaikkien em. velvoitteiden noudattamisen!



Ympäristökorvaus

Peltomaan laatutesti palautettava 30.4.2020 mennessä 
(vain 2017 sitoutuneet – muilla jo kunnossa)

✓ Vipu-palvelussa tai lomakkeella 480

Koulutuspäivä tai nettitentti suoritettava 30.4.2020 mennessä 
(vain 2019 sitoutuneet – muilla jo kunnossa)

Ympäristökorvauksen jatkositoumuskausi päättyy 30.4.2021

✓ Keväällä 2021 tehdään mahdollisesti vielä toinen jatkositoumus



Ympäristökorvauksen %-rajoitteet

Lohkokohtaisten toimenpiteiden rajoitukset sitoumusalasta:

✓ Kerääjäkasvien korvaus - maksetaan enintään 25 %:lle 

✓ Saneerauskasvien korvaus - maksetaan enintään 25 %:lle 

✓ Lietelannan sijoittamisen ja orgaanisen aineksen kierrättämisen korvaus -
maksetaan enintään 60 %:lle

✓ Luonnonhoitopellon korvaus - maksetaan enintään 5 %:lle

✓ Monimuotoisuuspeltoja (riista, maisema, niitty) - voi olla enintään 15 %

✓ Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltoja - yhteensä enintään 15 %

✓ 15 %:n ylittävälle alalle maksetaan korvaus kesannon mukaan ja alaa on 
hoidettava viherkesantona!



Kasvipeitteisyys (syysilmoitus 12.9.-31.10.)

✓ Jos olet valinnut talviaikainen kasvipeitteisyys –toimenpiteen, niin kasvipeitealaa on 
oltava vähintään 20 % joka vuosi (sekä kohdentamisalueella, että sen ulkopuolisella 
alueella) 

✓ Syysilmoitus on tehtävä, vaikka et saisikaan tukea (ellet tee ilmoitusta, niin  
toimenpide päätetään ja maksettu tuki peritään takaisin koko sitoumusajalta)

✓ Kasvipeitteisyysala voi vaihdella vuosittain (20-60/20-80 välillä), tukitaso määräytyy 
kasvipeitteisyysprosentin mukaan:



Kasvipeitteisyyden laskenta

Kasvipeitteisyysprosenttiin lasketaan:
✓ Talven yli säilytettävät moni- ja yksivuotiset nurmet 

✓ Monivuotiset puutarhakasvit, kumina

✓ Sänki ja suorakylvö sänkeen

✓ Syyskylvöiset kasvit

✓ Kevennetty muokkaus (kohdentamisalueella 20 %, muualla ei rajoitusta)

Kasvipeitteisyyteen EI lasketa, eikä näille aloille makseta kasvipeitteisyyden korvausta:
✓ Suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi

✓ Luonnonhoitopelto

✓ Viherlannoitusnurmi

✓ Monimuotoisuuspellot (niitty, riista, maisema)

✓ Edellisen ohjelmakauden erityistukisopimusalat



Ympäristösopimukset 

Haetaan Ely-keskuksesta 15.6. mennessä:

✓ Entisiä sopimuksia jatketaan vuodella
✓ Vipussa tai lomakkeella 101B

✓ Jos sopimusala on vuokrattu, niin vuokrasopimusten on oltava voimassa 
jatkositoumuksen loppuun 30.4.2021

✓ Uusina haettavissa ainoastaan ei tuotannollisten investointien sopimukset:
✓ Kosteikon hoito 

✓ Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
✓ Investointien oltava valmiina 1.5.2020 mennessä

✓ Hakulomake 253 ja 262



Luomukorvaus 2020 

✓ Uusia luomusitoumuksia voi taas hakea (lomake 215)

✓ Lisäalaa saa vanhaan sitoumukseen enintään 5 ha (jos hakee yli 5 ha, on 
tehtävä uusi sitoumus) - tilusjärjestelyn kautta saa enintään 5 ha  

✓ Toiselta luomusitoumukselta siirtyvät alat lisätään automaattisesti 
sitoumukselle (ei ole ns. lisäalaa)

✓ Sitoumustyyppiä ja eläinlajia voi vaihtaa 

✓ Jos ei ole sitoumusta, sen voi siirtää lohkojen mukana (lomake 160)
✓ Koko tilaa viljeltävä sitoumusehtojen mukaisesti

✓ Luomukoulutus oltava suoritettuna viimeistään 30.4.

✓ Liityttävä luomuvalvontaan 30.4. mennessä ja 1. valvontakäynti 
oltava tehtynä viim. 15.6.



Luomukorvaus 2020 

Sitoumuksen jatkamisen edellytykset (vuonna 2015 sitoutuneet):

Jos tila ei noudata myyntikasvivaatimusta, koska pääosa sadosta käytetään
omille tavanomaisille eläimille, on kolme vaihtoehtoa:

1. Myyntikasveja on oltava vähintään 30 % sitoumusalasta vuonna 2020

2. Pääosan tilan rehuista käyttänyt eläinlaji siirretään luomuun (kotieläinsitoumus 
on vapaaehtoinen)

3. Yhteistyösopimus rehuntuotannosta, jos eläinmäärä laskenut tai pinta-
ala kasvanut siten, että yli puolet sadosta olisi toimitettavissa yhteistyötilalle 
(tarvittaessa pitää todentaa muistiinpanoista)

✓ Tämän mahdollisuus selvitettävä aina ELY-keskuksesta erikseen



Luomukorvaus 2020 

Sitoumuksen jatkamisen edellytykset (vuonna 2015 sitoutuneet):

✓ Palautettava viimeistään 15.6. mennessä sitoumuskauden ajalle päivätty 
myyntikuitti, luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai -tuotteiden
myynnistä

✓ Kuitin voi palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa, muutoin
palautus ELY-keskukseen

✓ Jos ei hae nyt jatkositoumusta, niin sitä ei voi hakea kahtena seuraavana 
vuonna!



Tukioikeudet

Tukioikeus oikeuttaa saamaan Perustukea, Viherryttämistukea ja Nuoren viljelijän EU-tukea
✓ Verrataan 15.6. hallinnassa olevien tukioikeuksien määrää ja tukikelpoista pinta-alaa →

maksetaan niistä pienemmän luvun perusteella

Tukioikeuksia käytettävä joka toinen vuosi, jotta ne pysyvät voimassa:

✓ Jos ne jäävät 2 perättäistä vuotta käyttämättä → viedään korvauksetta varantoon
✓ Tilapäisesti viljelemätön tai muu perustukeen kelpaamaton ala, ei aktivoi tukioikeuksia →

jäävät käyttämättä siltä vuodelta
✓ Huom! Jos tukioikeudesta (1,00 ha) käyttää vähintään 0,01 ha, niin koko tukioikeus 

aktivoituu
✓ Esimerkit: 

1. Tilalla on tukioikeuksia 51 ha ja viljeltyä peltoa 50.01 ha 
→ kaikki 51 tukioikeutta aktivoituvat

2. Tilalla on tukioikeuksia 51 ha ja viljeltyä peltoa tasan 50.00 ha 
→ viimeinen, eli 51. tukioikeus ei aktivoidu



Tukioikeuksien siirrot

Siirtohakemukset kuntaan viimeistään 15.6. 

✓ Koko tilan kaupan yhteydessä 21.9. mennessä (kauppa tehtävä viimeistään 31.8.)

✓ Lomakkeet 103A ja 103B + tarvittavat liitteet (esim. vuokrasopimus, kauppa-/lahjakirja)

Tukioikeuksia voi lähtökohtaisesti siirtää vain aktiiviviljelijälle

✓ Omistuksen voi siirtää EI-aktiiviviljelijälle, vain perinnön ja ennakkoperinnön, 
spv-kaupan, avioero-osituksen tai yhtymän purkamisen yhteydessä 

Voit tarkistaa tukioikeuksiesi tilanteen Vipu-palvelussa: 

✓ Maatila → tuet → tukioikeudet –kohdasta

✓ Vanhentuneissa hallinnansiirroissa päättymisvuosi näkyy punaisena

✓ Huolehdi siirrot ajan tasalle, kun ostat/vuokraat peltoa tai uusit vuokrasopimusta!



Tukioikeuksien varantohaku

Haetaan 15.6. mennessä Ely-keskuksesta
✓ Lomake 289 (vain paperihaku)

Hakuperusteet:
✓ Uusi viljelijä (voidaan myöntää vain yhden kerran tällä perusteella!)

✓ Nuori viljelijä (voidaan myöntää vain yhden kerran tällä perusteella!)

✓ Tilusjärjestely

✓ LUEL/ LUTU viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen

✓ Ympäristötuen 20-v. erityistukisopimuksen päättyminen

✓ Tuomioistuimen päätös/ hallinnollinen määräys

Tukioikeudet voidaan myöntää koko haetulle alalle: 
✓ Jos alalla täyttyy joku em. hakuperusteista

✓ Eikä toinen hakija ole saanut samalle alalle aiemmin tukioikeutta varannosta



Viherryttämistuki

Kun hakee perustukea, tulee automaattisesti ”viherryttämisvelvoite”

Tuki on noin 65 €/ha ja sen voi saada enintään sille määrälle, mitä on tukioikeuksia 
hallinnassa 15.6.

Tukeen liittyy kaksi vaatimusta:

1) Viljelyn monipuolistaminen
2) Pysyvän nurmen säilyttäminen

Luomutiloilla on automaattisesti oikeus viherryttämistukeen, ilman velvoitteiden 
noudattamista (luomu– ja siirtymäkauden alalla)

✓ Voi myös ilmoittaa, ettei halua vapautusta luomun perusteella

✓ Jos osa tilasta on tavanomaisessa viljelyssä ja vain yhdellä kasvilla, 
niin tällä valinnalla voi täyttää tilan luomukasveilla kahden kasvin vaatimusta 
(monipuolistamisvaatimus laajenee silloin koskemaan koko tilaa)



Viljelyn monipuolistaminen

Jos peltoalaa on yli 10 ha → on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja pääkasvia 
saa olla enintään 75 %

Monipuolistamisvaatimuksesta vapautuu, jos: 

A. Yli 75 % peltoalasta on nurmea ja/tai kesantoa

B. Yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea/nurmea 

C. Yli 50 % peltoalasta on sellaista, jota et ole ilmoittanut edellisvuoden 
tukihakemuksessasi ja tilan koko pinta-alalla viljellään eri kasvia kuin edellisenä 
vuonna

Huom! Mikäli tila vapautuu monipuolistamisesta kohtien A tai B perusteella, niin 
ympäristökorvausta ei makseta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä!



Monipuolistamisen laskenta

Peltoalaan lasketaan;

Heinä- ja nurmikasvit:

- Yksi ja monivuotiset kuivaheinä, säilörehu ja tuorerehunurmet

- Yksi ja monivuotiset siemennurmet

- Viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopelto, suojavyöhykenurmi, suojakaista

- Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)

Kesannot (viher, sänki, avo)

Palkokasvit (mm. apila, herne, härkäpapu, virna, mailanen)

Maatalousmaahan lasketaan edellisten lisäksi: Pysyvät kasvit ja pysyvä nurmi



Pysyvä nurmi

Kasvulohkolle tulee pysyvän nurmen merkintä, jos se on 6 vuotta peräkkäin heinä- tai nurmirehukasvilla

✓ Merkinnästä huolimatta lohko voi olla normaalisti osana viljelykiertoa ja kasvi 
voi vuosittain vaihdella

✓ Merkintä poistuu, kun ilmoitat lohkolle muuta kuin heinä- tai nurmirehukasveja

Pysyvän nurmen merkinnällä on merkitystä ainoastaan:

1. Mikäli ennallistamismenettely jouduttaisiin ottamaan käyttöön, eli vuoden 2015 viiteala 
(n. 107 000 ha) pienenisi yli 5 %. Sen käyttöönotto on hyvin epätodennäköistä, koska Pysyvän 
nurmen ala on joka vuosi vain kasvanut - kaikkiaan n. 10 000 ha

2. Et voi käyttää Pysyvä nurmi -lohkolla seuraavia kasvikoodeja (jotka ovat ns. nurmivuosien 
laskennan jäädyttäviä):

✓ Viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi, suojavyöhykenurmi, monivuotiset 
ympäristönurmet

✓ Kun merkintä poistuu lohkolta, niin em. kasvikoodejakin voi taas käyttää!  



Pysyvän nurmen muodostuminen

Pysyvän nurmen merkintä on vuosikohtainen

✓ Seurataan kasvulohkotasolla
✓ Vipu-palvelussa on karttataso, josta näkee pysyvän nurmen 

tilanteen ennen tukihakemuksen jättämistä
✓ Pysyväksi nurmeksi muuttuneet lohkot 
✓ Lohkot, joilla on 5 nurmivuotta

Nurmivuosia kerryttävät:

✓ 1- ja monivuotiset kuivaheinä- säilörehu- tuorerehunurmet ja laidunnurmet
✓ Viherkesanto (nurmi ja niitty) 
✓ Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta)
✓ Siemennurmet (siemennurmiseokset)
✓ Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinää)



Pysyvän nurmen merkintä

✓ Nurmikertymän nollaantuminen = jos ilmoitat kasvulohkon muuksi kuin em. 
nurmeksi, niin pysyvän nurmen merkintä poistuu 

✓ Nurmivuosien laskenta alkaa uudelleen siitä kasvukaudesta, jolloin ilmoitat 
kasvulohkolle taas nurmikasveja



Lohkon poistaminen maatalouskäytöstä

Tehdään Päätukihaun peruslohko-näkymässä:
✓ Poisto-toiminto löytyy ”Lisätoiminnot” -valikosta

✓ Kunta käsittelee (hyväksyy/hylkää) poiston ja passivoi lohkon

TAI tukihaun jälkeen, perumalla alalta tuet ja ilmoittamalla poistosta lomakkeella 
102C

✓ Esim. Lohkolle on haettu tuet ja siihen aletaan rakentamaan ennen kalenterivuoden 
päättymistä

Jos lohko tai sen osa poistetaan maatalouskäytöstä, lohkon korvauskelpoisuus 
poistuu (ja alaa ei saa käyttää maataloustoimintaan viiteen vuoteen)

✓ Jos poistuva ala jää omaan hallintaan, siltä voidaan periä ympäristökorvaus takaisin 
koko sitoumusajalta 
✓ alle 100 euron summaa/tukityyppi/vuosi, ei kuitenkaan peritä takaisin



EU-eläinpalkkio, rekisteri-ilmoitukset

Rekisteri-ilmoitukset tehtävä Nautarekisteriin viimeistään 7 päivän kuluessa tapahtumasta 

✓ Jos ne tekee kokonaan sähköisesti, niin ei tarvitse enää tehdä merkintää omaan 
kirjanpitoon 3 päivän kuluessa!

Merkintä- ja rekisteröintisäädökset kuuluvat tukiehtoihin ja siten vaikuttavat suoraan eläimen 
palkkiokelpoisuuteen 

Rekisteröintitiedot oltava kunnossa palkkiokelpoisuuden 1. päivään mennessä: 

✓ Sonnit 6 kk 

✓ Hiehot 8 kk 

✓ Emolehmillä poikimispäivä



EU-eläinpalkkio, rekisteri-ilmoitukset

Mikäli rekisteri-ilmoitus myöhästyy yhdelläkin päivällä naudan palkkiokelpoisuusaikana, eläin 
hylätään ja sen palkkiokelpoisuus menetetään koko tukivuodelta + mahdollinen seuraamus 
muihin palkkiokelpoisiin eläimiin:

✓ Enintään 3 eläintä hylätty → sanktio = sama kuin eroprosentti

✓ Yli 3 eläintä hylätty:

✓ Jos ero-% on enintään 10 → sanktio = sama kuin eroprosentti

✓ Jos ero-% on yli 10, mutta enintään 20 → sanktio = eroprosentti x 2

✓ Jos ero-% on yli 20 → tukea ei makseta lainkaan

✓ Jos ero-% on yli 50 → tulee lisäseuraamus myös EU-osarahoitteisiin 

pinta-alatukiin



Alustavat pinta-alatuet vuonna 2020, €/ha
2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset lisätoimenpiteet

Ohra, 
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vehnä 
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* Viher- 

lannoi- 
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nurmi

* Moniv. 

Ympä- 
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nurmi 

(maks. 5%) 
1)

* Monimuot. 

pellot: riista, 

maisema, 

niitty, lintu 

(maks.15%) 1)

* Suoja-

vyöhyke 

(maks.   

25%) 1)

Kesanto 

(maks. 

25%) 1)

Kesanto 

(yli 25%)

54 54 54 54 200 54 200 54 54 104 100 300 450 0 0

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 0

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

0 50 0 60 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

0 75 45 75 0 100 350 75 0 0 0 0 0 0 0

kotiel.tila 539 664 584 674 685 1204 1035 614 539 589 575 775 925 475 173

kasv.tila 479 604 524 614 625 1144 975 554 479 529 515 715 865 415 173

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

1) LHP-nurmea voi olla enintään 5%

    LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15%

    LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25% Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha

2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet on valittu 1.sitoumusvuonna. Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

3) Tuki tulee kasvipeittyisyysprosentin mukaan €/ha: Säätösalaojien hoito 70 €/ha

Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 Säätökastelu 250 €/ha

Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 Talviaik. kasvipeitteisyys 3)
4-54 €/ha

**) Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa. Kerääjäkasvit 100 €/ha

***) Tukitasoja voidaan muuttaa, jos tuen enimmäismäärä ylittyy. Saneerauskasvit 300 €/ha enintään 25 %:lle sitoumusalasta

ei huomioida *-merkittyjä aloja

Nuoren vilj. Tuki, Eu

LHK

LHK, kotieläinkorotus

Maksun rajoituksia

Nuoren vilj. tuki

Yleinen ha-tuki

Yhteensä

enintään 60 %:lle sitoumusalasta

enintään 60 %:lle sitoumusalasta

Ympäristökorvaus

Perustuki

Viherryttämistuki

enintään 25 %:lle sitoumusalasta

Peltokasvipalkkio **

Pohjoinen ha-tuki ***



Alustavat kotieläintuet vuonna 2020
Tukialue C2

Sonnit ja härät 6-20 kk 491

Emolehmät 480

8-24 kk 354

yli 24 kk - enint. 4v. 480

Uuhet 73,8

Kutut 156

* EU-palkkioiden tasot tarkentuvat, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinten kokonaismäärä.

Teurashiehot, ruhopaino väh. 170 kg

Teuraskaritsan ja -kilin laatupalkkio

0-170 ey 154 €/ey

yli 170 ey 76 €/ey

Eläin- tai       

eläinyksikköperusteiset

n. 155 *

Yhteensä €/ vuosi     

(jos eläin on palkkio-

kelpoinen koko vuoden)

 Kansallinen eläintuki 

€/eläin

EU:n nautapalkkio 

€/eläin

336

Emolehmähiehot

 - 

300

n. 30 *

156

n. 165 *

Maito

Teurastusten perusteella maksettavat €/ teurastettu eläin

189

Tukitaso voi muuttua, jos tuen kokonaismäärärajoite 

uhkaa ylittyä.

Ei makseta niistä hiehoista, joista on maksettu 

emolehmähiehojen ey-tukea

Muut

Siat, viitemäärän mukaan

 - 

   Huomioitavaa

n. 165 *

315

8,0 senttiä/ litra

315

73,8

n. 165 *

Keskimääräinen karitsamäärä on oltava vähintään 1 

karitsa/ uuhi ja tukikelpoisia uuhia yhteensä vähintään 20

Maidontuotantoa on oltava keskimäärin väh. 400 litra/ 

vuosi ja yhteensä vähintään 20 kuttua



Kosteikkojen hoito 450 €/ha

Arvokkaat kohteet 600 €/ha

Muut kohteet 450 €/ha

600 €/ha

Alkuperäisrotujen kasvattaminen

Nautarodut: Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey

Suomenhevonen 300 €/ey

Suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunlammas 300 €/ey

Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/ey

Alkuperäiskasvien viljely 400 €/ lajike

Kasvinviljelytila 160 €/ha

Kotieläintila 294 €/ha (160+134)

Avomaan vihannesten viljelyala 600 €/ha

eläintiheyden on oltava vähintään 0,3 ey/ha

Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

Ympäristösopimukset ja luomu

 Luomu

 Ympäristösopimukset



Lohkokirjanpito

Lohkokohtaisissa muistiinpanoissa on oltava seuraavat tiedot vuosittaisista 
viljelytoimenpiteistä:

✓ Lohkon tunnus ja pinta-ala 

✓ Muokkauspäivä ja -tapa

✓ Kylvö- tai istutuspäivä

✓ Kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä

✓ Lannoituspäivä tai -päivät

✓ Väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät



Lohkokirjanpito

✓ Fosforin ja typen määrät, tarvittaessa merkintä fosforintasauksen 
alkamisesta ja tasausvuodesta

✓ Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi (kauppanimi), käyttömäärä, 
ajankohta, käyttökohde, havaitut taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojelu-
aineiden käyttöön, sekä muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet

✓ Laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä, sekä satotaso tarpeellisine 
perusteluineen (jos käyttää satotasokorjausta)

✓ Valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa 
edellytetyt asiat (esim. valumavesien käsittely –toimenpiteen, säätö- ja 
seurantakirjanpito)



NEUVO 2020

✓ Neuvontaa voi saada 10 000 euron edestä 5 vuoden ohjelmakauden (+ jatkovuosi/-vuodet) aikana

✓ Neuvoja hakee korvauksen ELY-keskukselta, viljelijä maksaa neuvontakäynnistä vain alv-osuuden

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

✓ Neuvonnan aiheita ovat, mm:

✓ Ympäristöneuvonta, viherryttäminen, täydentävät ehdot

✓ Tuotantoeläinten terveydenhuolto

✓ Luomu, eläinten hyvinvointi

✓ Tilan kilpailukyky ja kannattavuus: 
✓ Investoinnin alustava suunnittelu 

✓ Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 

✓ Tuotantosuunnan muutoksen suunnittelu 

✓ Velkaneuvonta 

✓ Kannattavuuslaskelmat 

✓ Tuotantokustannuslaskelmat

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


Hukkakauran torjuminen
Hukkakaura aiheuttaa miljoonien eurojen tappiot vuosittain mm. torjunnan kustannuksina ja sadon 
heikentyneenä laatuna. Siksi on tärkeätä tunnistaa ensimmäiset yksilöt ja poistaa ne heti kitkemällä

Hukkakauralaki ja Täydentävät ehdot velvoittavat torjumaan 
✓ Huolehdittava torjunnasta kaikella maatalousmaalla kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä 

tai muulla tavalla

Velvollisuus ilmoittaa kunnan maaseutuviranomaiselle saastuneista lohkoista

✓ Maaseutuviranomainen voi antaa viljelijää sitovan torjuntaohjeen tai vaikeammissa tapauksissa 
torjuntasuunnitelman

✓ ELY-keskus valvoo niiden noudattamista ja voi antaa 1-5 prosentin sanktion täydentävien ehtojen 
kautta, mikäli todetaan laiminlyöntejä

Torjuntasuunnitelman teettämiseen saa tukea, mikäli tekijänä on Ruokaviraston hyväksymä yksityinen 
tai ProAgrian asiantuntija  

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/hukkakaura/
Tunnista hukkakaura -video: https://youtu.be/g1Aq-wgkVMk

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/hukkakaura/
https://youtu.be/g1Aq-wgkVMk


Hukkakauran torjunnan ”huoneentaulu”


