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Tukikoulutusaineiston sisällöstä…

• Tämän vuoden tukikoulutusaineistossani käsittelen aiempaa vähemmän 
tukien perusteita ja pääpaino on tukihaun ohjeissa ja muuttuneiden 
asioiden tiedottamisessa.   

• Tarvittaessa löydät näitä perustietoja ”Viljelijätukien Hakuoppaasta” ja 
”Päätukihaun Tuet” –oppaasta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

• Esitykseni pohjautuu Ruokaviraston koulutusaineistoihin, jotka olen 
muokannut yhdeksi kalvosarjaksi - toivottavasti löydät tästä paketista 
tarvitsemasi tiedon. 

• Voit myös kysyä lisätietoja maaseututoimistojen henkilökunnalta, joko 
soittamalla tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: 
maaseutuhallinto@kalajoki.fi

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/
mailto:maaseutuhallinto@kalajoki.fi
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Täydentävien ehtojen muutokset 



Sänkeä ei saa enää polttaa vuodesta 2021 alkaen

• Kielto koskee viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai 
siemenmausteiden sänkeä - EI nurmikasveja.

• Aikaisemmin sängen poltto oli sallittua silloin, jos se oli välttämätöntä 
kylvön toteutuksen tai rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunnan 
vuoksi

→Euroopan komission näkemyksen mukaan kylvö ei kuitenkaan ole sallittu 
syy sängen poltolle

→Sängen poltto kiellettiin täydentävissä ehdoissa kokonaan, koska kielto 
edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä ja vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 

→Kielto oli mahdollinen myös sen vuoksi, että sängen poltto ei Suomessa 
ole välttämätöntä rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjumiseksi.



Viherkesannon määritelmää täsmennetty

• Viherkesannon määritelmää on täsmennetty valkuaiskasvien osalta niin, 
että myös apilalla ja/tai mesikällä kylvetty pelto hyväksytään jatkossa 
viherkesannoksi. 

• Täsmennys on tehty, koska viherryttämistuen ehtojen mukaisesti mesikät ja 
apilat ovat ekologisen alan kesannolla hyväksyttäviä valkuaiskasveja. 



Ympäristösitoumus



Ympäristösitoumus 2021 (siirto tai jako)

• Sitoumuksen ja sopimusten siirtoa (lomake 160), on haettava ennen 
päätukihaun palauttamista. Kun siirto saadaan käsiteltyä kunnassa/Ely:ssä
ajoissa, jatkositoumuksen haku onnistuu Vipussa ja Vipu-neuvoja toimii 
oikein.

• Tilan omistusmuodon muutoksissa on muistettava siirtää sitoumus uudelle 
tukea hakevalle osalliselle (esim. Mty:lle tai Oy:lle).

• Viime vuonna oli useita tapauksia, joissa sitoumus ei ollut Päätukihaussa 
tuenhakijan nimissä ja tiedot piti korjata jälkikäteen tietokantaan.



Uudet alat sitoumukseen

• Tänä vuonna ympäristösitoumukseen lisätään kaikki vuonna 2020 
sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot
• Pelkkä LHK-korvauskelpoisuus ei riitä, oltava täysi korvauskelpoisuus.

• Alat liitetään automaattisesti maaliskuun ohjelmapäivityksen yhteydessä
• Uusi sitoumusala ja sitoumuslohkot näkyvät Vipussa ja Tukisovelluksessa.

• Liitettävät lohkot ovat liittämisen jälkeen ”täysiä” sitoumuslohkoja
• Voidaan esim. yhdistää toiseen sitoumuslohkoon.

• Lohkoille voidaan ilmoittaa ja saada korvaus, kaikista tilalle jo aiemmin 
valituista toimenpiteistä (mutta niille ei voi ilmoittaa uutta 
suojavyöhykettä, monivuotista ympäristönurmea tai valumavesitoimen-
piteitä).  



Uudet alat sitoumukseen

• Lisättävää pinta-alaa koko maassa noin 23 000 ha
• n. 3 300 tilaa

• n. 7 ha /tila

• Huom! Jos sitoumusalasi kasvaa, niin se vaikuttaa esim. syysilmoituksen 
kasvipeiteprosenttiin:

• Aiemmin käyttämäsi kasvipeiteala ei ehkä enää riitäkään tavoittelemaasi 
prosenttiosuuteen

• Jos et jostain syystä halua peruslohkoa lisättäväksi sitoumukselle →ilmoita 
asiasta lohkon lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti kuntaan.



Sitoumusten ja sopimusten huomautusteksti

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

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

• Huom! Jos et jatka sitoumusta -> sitoumus päättyy ilman seuraamuksia.



• Ympäristösitoumus sekä 2015 
ja 2016 annetut 
luomusitoumukset ja 
ympäristösopimukset 
päättyvät. Yhden vuoden 
jatkoa voi hakea sähköisesti 
Vipu-palvelussa.

• Jatkovuoden hakeminen tulee 
näyttämään suurin piirtein 
tältä:

Sitoumusten ja sopimusten 
jatkot



Jatkovuosi 2021

• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina

• Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan

• Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta aiemmasta

• Lietelannan sijoittaminen sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen
• Korvaukseen oikeuttava pinta-ala kasvaa 80 %:in sitoumusalasta (ennen 60 %)

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• Maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia, 

lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen 
kautta.



Jatkovuosi 2021

• Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen koko sitoumuskaudelta 
vuoteen 2015 saakka, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi ja 
• poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)

• et enää toteuta koko sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä 
(esim. otat suojavyöhykelohkon muuhun viljelyyn).

• Huom! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esim. 
suojavyöhyke) ei tarvitse toisen tilan jatkaa. Eikä sen päättämisestä 
aiheudu seuraamusta myöskään edelliselle viljelijälle.



Kuluvan sitoumuskauden velvoitteet päättyvät 
vasta 30.4. 

• Viime keväisen sitoumuksen ehtojen täytyttävä 30.4. saakka, vaikka et 
jatkaisikaan sitoumusta

• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4. saakka kasvipeitteisenä
• Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä

• Vuoden 2020 tuensaaja on vastuussa siitä, että ehdot täyttyvät lohkolla 
sitoumuskauden loppuun (esim. kasvipeitteisyys)

• Hallinnansiirtotapauksissa uusi pellon haltija voi halutessaan jatkaa lohkolla 
olevia toimenpiteitä, mutta velvoitetta siihen ei ole.



Sitoumuksen toimenpiteiden 
muutosmahdollisuudet jatkovuonna 2021

• Voit luopua yhdestä tai useammasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä 
lomakkeella 479

• Huom! Et voi luopua vain esim. yhden lohkon suojavyöhykealan 
toteuttamisesta ilman seuraamuksia, jos et luovu koko 
Ympäristönhoitonurmet- toimenpiteestä.
• Jos ilmoitat suojavyöhykealalle jotain muuta kasvia ja et luovu koko 

Ympäristönhoitonurmet- toimenpiteestä → alalle tulee takaisinperintä 
sitoumuksen alkuun (2015) saakka.

• Voit luopua toimenpiteestä ilman seuraamuksia, jos koko ala jolla olet 
toteuttanut ao. toimenpidettä siirtyy toisen tilan hallintaan.



Sitoumuksen toimenpiteiden 
muutosmahdollisuudet jatkovuonna 2021

• Lohkokohtaiset toimenpiteet, joista voit luopua, ovat:

• lietelannan sijoittaminen peltoon

• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

• valumavesien hallinta

• ympäristönhoitonurmet

• orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

• peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

• peltoluonnon monimuotoisuus

• puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.



Vipussa ”Vältä seuraamukset” -välilehti

• Taustaa
• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %:n rajan

• Kun virheprosentti kasvaa, niin maatilavalvontojen määrää joudutaan 
lisäämään 

• Jos puutteita on paljon, EU voi vähentää Suomen tukimaksuja 
(rahoituskorjaus)

• Virhetason kurissa pitämiseksi yritetään mm. lisätä tiedottamista 
sitoumusehtojen vaatimuksista.

• Vipun ”Hae tukia” -osioon on lisätty ”Vältä seuraamukset” -välilehti
• Koottu eniten seuraamuksia aiheuttaneet ehtopuutteet

• Muistuttamassa mitä tuenhakijan pitäisi tehdä välttääkseen 
valvontaseuraamukset.



Muutoksia ehtoihin

• Kasvinsuojeluruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 3 vuoden 
välein (aiemmin väli oli 5 vuotta)

• Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 
1.1.2024.



Tärkeitä huomioita ympäristötukiehtojen 
valvonnoista

• Seuraavien ehtojen puutteista on aiheutunut vuosina 2015-2020 eniten 
sanktioita ympäristösitoumukseen. Huolehdi, että nämä ovat tilallasi 
kunnossa!

• Piennarvaatimus

• Suojakaistavaatimus

• Lanta-analyysi

• Viljavuustutkimus

• Kasvinsuojelu

• Lohkokirjanpito

• Lisätietoja näiden vaatimuksista löydät: sitoumusehdoista

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2020/


Ympäristösopimukset



Uudet sopimukset 2021

• Uutta Kosteikkojen hoitosopimusta (lomake 262) tai Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta (lomake 253) voi hakea:
• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajien lisäksi, nyt myös muut

• Esim. jos jatkovuosi jäi viime vuonna hakematta.

• 30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, 
vaan tällaiselle sopimukselle haetaan jatkovuotta.

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimusta haetaan lomakkeella 214 ELY-
keskuksesta 15.6.2021 mennessä (voi hakea mikäli ei haeta samalle kasville 
jatkovuotta 2021).

• Alkuperäiskasvi on rekisteröitävä Ruokavirastoon.



Sopimuksen jatkovuoden hakeminen

• Vuosina 2015 ja/tai 2016 alkaneet sopimukset.

• 30.4.2021 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukselle tai Kurki-, hanhi ja 
joutsenpeltosopimukselle haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai 
paperilomakkeella 101B.

• Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa.

• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2021 ja niille 
voi hakea jatkovuotta. 

• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-
palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita 
tukia, silloin alkuperäisrotujen jatkovuotta ja maksua haetaan paperilomakkeella 
218M. 



Sopimuksen jatkovuotta hakiessa

• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin

• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa 
yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia 
toimenpiteitä 
• Esim. Jos joka toinen vuosi toteutettava raivausvaatimus oli vaatimuksena 

vuonna 2019, se on toteutettava myös vuonna 2021

• Vuokralohkojen vuokrasopimusten oltava voimassa jatketun 
sopimuskauden päättymiseen saakka 

• Jatkovuoden hakemuksen palauttamiseen sovelletaan 25 päivän 
myöhästymissääntöä.



Siirtotilanteet ja jatkovuosi

• Jotta voi hakea sopimukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee sopimuksen 
siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä palauttamalla 
lomake 160 ELY-keskukseen

-> tukivuoden 2021 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa haetaan 15.6 
mennessä. Tämän jälkeen tehdyissä siirroissa maksu menee aina sopimuksesta 
luopujalle, pois lukien kokotilan hallinnan siirrot.

• Jos sopimus on päättynyt ja et hae enää jatkovuotta, ilmoita sellaiset 
lohkot pysyvästi viljelemättömäksi (elleivät ne ole peltoaluetta ja oikeuta 
muihin tukiin).



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen ilman 
takaisinperintää

• Sopimuksesta voidaan luopua
• Jättämällä jatkovuosi hakematta

• Siirtämällä sopimus toiselle. 

• Lohkon poisjättäminen sopimukselta hallinnanmuutoksen takia: 
• Lohkon poisjättämisen syynä on lohkon hallinnan muutos, kun esim. 

vuokrasopimusta ei ole jatkettu ja lohko ei ole enää tuenhakijan omassa 
hallinnassa, eikä sitä enää ilmoiteta päätukihakemuksella 

• Tuenhakijan on ilmoitettava aina ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois 
sopimuksesta.



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen, josta 
aiheutuu takaisinperintä

• Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden

• Lohkon/lohkojen poisjättäminen sopimuksesta, kun lohko jää omaan 
hallintaan: 

-> Syynä voi olla lohkon maankäytön muutos, esim. tonttimaaksi. Jos lohko 
edelleen jää tuenhakijan hallintaan, se poistetaan sopimukselta ja aiemmin 
maksetut tuet peritään takaisin. 

Uusia lohkoja ei voi lisätä sopimukselle.



Luomukorvaus



Luomukorvaus 2021

• Vipussa ja 101B:llä voi hakea vuoden jatkoa 2015 ja 2016 alkaneille 
sitoumuksille

• Uudet sitoumukset ja lisäalat haettavissa

• Uutta sitoumusta hakevan suoritettava koulutus ja ilmoittauduttava 
valvontaan 30.4. mennessä (ei enää koronapoikkeusta)

• Lisäalaa voi liittää sitoumukseen enintään 5 ha, jos lisäys yli 5 ha pitää 
antaa uusi sitoumus.



Luomukorvaus 2021

Jatkamisen ehdot:

• Vuonna 2016 kasvitilan sitoumuksen antaneiden tilojen, jotka ovat 
käyttäneet sadon oman tavanomaisen karjan rehuksi, tulee ilmoittaa 
vähintään 30 % sitoumusalasta myyntikasveille.

• Vuonna 2016 kotieläintilan sitoumuksen antaneiden tilojen, tulee palauttaa 
kuitti sitoumuskauden aikana (viim. 30.4.2021) myydyistä eläimistä, jollei 
kuittia ole jo aiemmin palautettu.



Luomukorvaus 2021

• Syksyllä tehdään ristiintarkastus myyntikasviehdon täyttymisestä.

• Vaatimus lasketaan keskimääräisinä vuosilta, joita vaatimus koskee
• Poikkeus: edellisen dian jatkettava sitoumus, jossa ehdon tulee täyttyä jo tänä 

vuonna.



Lohkoasioita



Peltolohkorekisterin laatu

• Peltolohkorekisterin riittävän hyvä laatu on keskeistä pinta-alaperusteisten 
tukien rahoituskorjausriskin vähentämisessä (= EU voi periä Suomelta 
tukimaksuja takaisin, mikäli havaitaan liikaa pinta-ala, ym. virheitä).

• Tänä vuonna on tarkoitus siivota kaikki ”turhat” lohkot pois rekisteristä.

• Toteutettavat toimet:
• Ajantasaistetaan lohkot, joilla ollut TPV:tä kasvulohkolla 2019 ja 2020

• Passivoidaan peruslohkot, jotka olleet ilmoittamatta hakemuksella 2019 
ja 2020 

• YTA-alueilla käsiteltäväksi lohkot, jotka kokonaan TPV:nä 2019-2020

• YTA-alueilla käsiteltäväksi ilmoittamattomat sitoumuslohkot

• Lohkojen tarkastelu tehdään karttakuvien perusteella (ennen passivointia on 
kuultava viljelijää).



Tilapäisesti viljelemätön ala

• Maatalousmaa: Ala, joka soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että sitä 
pitäisi valmistella muutoin kuin tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja –
koneilla.

• Komissio havaitsi tarkastuksessaan, että TPV:nä on ilmoitettu alaa, joka ei 
täytä maatalousmaan vaatimuksia. Tällaista alaa ei saisi olla ilmoitettuna

• Hakuoppaan ”maatalousmaa”-luvussa, on tarkennettu TPV:n ohjeistusta

• Ala, joka ei täytä maatalousmaan kriteereitä tulisi poistaa maatalouskäytöstä. 



Tilapäisesti viljelemätön ala

Ilmoita TPV:nä:

• Jos kasvusto on tuhoutunut tai et saa kylvettyä kasvukaudelle

• Lohkolta korjatun säilörehun, oljen, tmv.  varastointiin käytetty ala tai 
lantapatterin ala

• Salaojitus, sarkaojien kaivuu, yhdyskuntatekniikan vaatima kaivuu tai muut 
vastaavat toimenpiteet

• Sarkaojien pensoittunut ala, jonka raivaat ehdot täyttäväksi (jos et raivaa, 
poista ojien ala peruslohkosta rajakorjauksella)

• Luonnonlaidunta tai -niittyä oleva kunnostettava ala, joka ei täytä pysyvän 
nurmen ehtoja, esimerkiksi liiallisen pensoittumisen vuoksi.



Pysyvästi viljelemätön ala

Ilmoita ”pysyvästi viljelemätön/poista maatalouskäytöstä”, Vipun
Peruslohkomuutokset –osiossa:

• Ala, joka ei täytä maatalousmaalle asetettuja vaatimuksia (esim. pusikoitunut, 
liikaa puustoa, ojitus ei toimi lainkaan, luonnonheinämättäitä)

• Tie- tai piha-alue, tai ala, jonka ensisijainen käyttötarkoitus on varastoalue 
esimerkiksi koneille tai tuotteille, eikä siltä voi korjata satoa

• Rakennukset, lammikot, metsäkuviot, kivikot, ym.

• Jos kyseessä on vain osa peruslohkosta → Jaa peruslohko

• Uudet alat tulee ilmoittaa tukihakemuksella vasta sinä vuonna, kun ala on 
viljelykelpoista 1.1. alkaen. Hallinto poistaa automaattisesti maatalouskäytöstä 
TPV:nä ilmoitetut uudet peruslohkot (raiviot/lohkot, joita ei ole ennen viljelty).



Ilmakuvaus, kevät 2021

• Osalla KaSi-alueesta suoritetaan kevään 
aikana ilmakuvakarttojen ajantasaistus.

• Jatkossa ilmakuvat uudistetaan 3 
vuoden välein (aiemmin 5-vuotta).

• Mikäli jollain lohkollasi on esim. liikaa 
pajukkoa tai puustoisuutta, niin 
kannattaa siivota ne pois ennen 
kuvausta!

• Alueen kuvausajankohtaa ei ole 
ilmoitettu, mutta puolet koko Suomen 
kuvauksista pyritään tekemään ennen 
kuin puissa on lehdet…



Korvauskelpoisuus

• Korvauskelpoiseksi voi hakea tilakohtaisesti enintään 5 ha uusjaossa tilan 
hallintaan tullutta alaa, tästä sitoumuksiin voi liittää 5 ha ja alle viiden 
hehtaarin sitoumuksiin 1 ha 
• Voi hakea vapaamuotoisesti paperilla TAI sähköisessä tukihaussa peruslohkon 

lisätiedoissa TAI paperilomakkeella 102A sarakkeessa E.

• Korvauskelpoisuuden vaihtamisen alaraja laskee 0,5 → 0,2 hehtaariin, 
muut ehdot säilyvät ennallaan (lomake 471)
• Vaihto mahdollista vain omien lohkojen välillä

• Luopuvan ja vastaanottavan lohkon voi jakaa sopivan kokoisiksi

• Siirtyy enintään sama korvauskelpoisuus (esim. ”vain LHK” → ”vain LHK”).



Jos huomaat, että lohkolla onkin eri kasvi kuin 
minkä ilmoitit?
• Ilmoita kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jos huomaat tukihaun 

päättymisen jälkeen, että;
• olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa

• olet ilmoittanut väärän kasvin hakemukselle

• et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessa ilmoittamaasi kasvia.

• Kun ilmoitat hakemuksella olevasta virheestä, korjataan hakemuksesi tiedot 
kunnassa oikeiksi. Mikäli kasvulohkon tuki- tai korvaustaso kasvaisi kasvilajin 
muutoksen takia, korkeampi tuki/korvaus hylätään

• Tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, vain mikäli olet 
ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja tuo virhe voidaan tulkita 
ilmeiseksi virheeksi.



Hakemuksen tai sen osan peruminen

• Voit halutessasi perua osan hakemuksestasi tai koko hakemuksen 15.6. jälkeen. 
Voit pienentää ilmoittamaasi lohkon pinta-alaa (esim. yllättäen tulleen kaivuutyön 
takia) perumalla hakemus osalta lohkoa.

• Voit tehdä perumisen lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella 
ilmoituksella. Tee ilmoitus viivytyksettä!

• Hakemukselta perutusta lohkosta ei makseta tukea. Mutta perutulla lohkon osalla 
pitää kuitenkin noudattaa niitä ehtoja, joita sinun on noudatettava koko tilallasi, 
esimerkiksi täydentävät ehdot.

• Huom! Hakemusta ei voi peruuttaa enää, jos; viranomainen on ilmoittanut tilan 
valvonnan järjestämisestä tai tilan hallinnollisen valvonnan tuloksista on 
ilmoitettu, ja lohkolla todetaan tai on todettu sääntöjenvastaisuutta!



Suomi.fi -viestit



Suomi.fi –viestien lähettäminen alkoi viime 
vuonna

• Vuonna 2020 valvonnan yhteenvedot on lähetetty Suomi.fi –viestien 
kautta.

• Testattu myös tukipäätösten lähettämistä rajatulle tilajoukolle.

• Tukipäätökset tulevat siirtymään Suomi.fi viesteihin vuodesta 2021 alkaen.

• Mitä tämä tarkoittaa?
• Jos tuenhakija on ottanut Suomi.fi –viestit käyttöön, hän saa päätöksen sinne

• Jos Suomi.fi viestejä ei ole otettu käyttöön, päätös lähetetään joko sähköiseen 
Oma Posti –palveluun tai normaalina kirjepostina tuenhakijalle.

• Suomi.fi toimii internetissä tai puhelimen sovelluksella.



www.suomi.fi



Viestit –valikon sisältö



Selvityspyyntösovellus



Selvityspyyntöjen tarkoitus

• Tulevalla CAP –kaudella Suomen on varauduttava ottamaan käyttöön pinta-
alan monitorointi (eli ”jatkuva satelliittikuvien analysointi”).

• Tähän liittyen tuenhakijalla on mahdollisuus todistaa jokin ehto tai velvoite 
täytetyksi, paikkaan sidotun valokuvan avulla.

• Vuonna 2020 tehtiin selainpohjainen pilottisovellus pienelle tilajoukolle
• Kuvauspyynnön lähetys, paikannus kartalla, kuvan ottaminen ja lähettäminen, 

sekä pyynnön vastaanottaminen saatiin toteutettua ja testattua toimivaksi.

• Vuonna 2021 on tarkoitus tehdä kännykälle ladattava applikaatio
• Sitä kokeillaan peltovalvonnassa, kun halutaan todeta joku havainto korjatuksi 

- ilman että valvojan tarvitsee mennä käymään sen vuoksi tilalla.



Tarkastajan on mahdollista lähettää pyyntö



Viljelijän on mahdollista lähettää kuva 
vastineeksi



Päätukihaku Vipu-palvelussa 
(haku avautuu 26.4.)



Tuenhakijan apuna toimivat

• Vipu-oppaat ja ohjevideot https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/vipu/

• Ellei niistä löydy apua, niin ensisijainen yhteydenotto YTA –alueelle tai ELY –
keskukseen, riippuen siitä kummassa ao. tukiasiaa käsitellään.

• Jos kysymykseesi ei löydy ratkaisua, niin viranomaiset ovat yhteydessä 
Ruokavirastoon. Vastausviesti tulee joko suoraan sieltä tai kunnan/Ely:n
välittämänä.

• Ruokaviraston käytöntuki päivystää tukihaun viimeisenä päivänä myös illalla.

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


Huomioitavaa peruslohkomuutoksissa

• Vuodesta 2021 alkaen 
peruslohkomuutokset vaativat 
aina perustelutekstin

• Hyvä lisäselvitys helpottaa ja 
nopeuttaa lohkoasian 
hyväksymistä hallinnossa.



Saako uudet lohkot näkyville Vipuun jo ennen 
tukihakua?

Kysymys: Viljelijä haluaisi hallintaansa tulevat lohkot Vipuun jo vuoden alusta, jotta 
voisi hyödyntää niitä viljelysuunnittelussaan. Onko asiaa mahdollista hoitaa 
kunnassa?

Vastaus: Hallinnan siirtojen tekeminen viljelijän puolesta peruslohkohallinnassa ei 
ole suositeltavaa. Lohkojen sitoumus- ja sopimustiedot eivät automaattisesti 
päivity, jolloin kunnassa olisi kuitenkin myöhemmin huolehdittava näiden päivitys.

Toimintaohje: Viljelysuunnitteluohjelmien toiminnolla viljelijä voi hakea 
hallintaansa minkä tahansa peruslohkon, jos lohkotunnus on tiedossa. Käyttäjä 
tekee sitten itse esitäytön Vipussa, jolloin uusi lohko lisätään automaattisesti tilan 
hallintaan ja samalla lohko siirtyy automaattisesti oikein sitoumuksille.



Päätukihaun aloitus

• Valitse ylävalikosta Sähköinen 
asiointi.

• Etusivun näkymästä voit valita 
näytettäväksi kaikki haut ja 
ilmoitukset tai vain ne joiden 
hakuaika on juuri meneillään.

• Valitse seuraavaksi 
Päätukihaku –osio.



• Ensimmäisenä avautuu 
kasvulohkojen esitäyttö.

• Valitaan esitäyttö joko viime 
vuoden tiedoilla TAI vain 
peruslohkot.

• Kasvulohkotiedot voidaan 
tuoda myös 
viljelysuunnitteluohjelmasta 
(VSO).

Päätukihaun teko



Huomioitavaa viljelysuunnitteluohjelmistojen 
(VSO) käytössä tukihaussa

• Peruslohkoihisi on mahdollisesti tehty muutoksia syksyn/talven aikana 
(lohko esim. jaettu valvonnan seurauksena)
• Uudet lohkonumerot on muodostettu vuodelle 2021, joten ne ovat mukana 

esitäytössä.

• Mahdollinen ongelma: Sinulla ei ole tietoa noista uusista lohkonumeroista ja 
käytät VSO:ssa vielä tunnuksia, jotka ovat tehdyn lohkojaon yhteydessä 
passivoituneet.



• Vipu huomauttaa Esitäytössä passivoitujen lohkojen osalta, etteivät ne ole 
enää käytössä – sekä myös kunnassa luoduista uusista lohkoista (koska 
niille ei löydy kasvulohkotietoja edelliseltä vuodelta).



• Vipuun lisättyjen uusien lohkojen osalta sovellus esittää niitä 
poistettavaksi hallinnasta, koska niille ei löydy kasvulohkoja 
viljelysuunnitteluohjelmassa. Lohkot voidaan kuitenkin jättää hallintaan 
poistamalla ”täppi” valintaruudusta.



• Tässä viljelijä on itse lisännyt VSO-ohjelmaan uusia peruslohkoja, ja 
niiden liittäminen tilan hakemukselle ilmoitetaan tällaisen viestin 
kautta.



Miten on vältettävissä lohkojen tahaton häviäminen 
tukihaulta?

• Hae VSO:ssa viimeisin tilan peruslohkojen tilanne jo ennen kuin teet 
viljelysuunnitelmaa. Näin VSO:sta siirtyy vain ajantasaista tietoa 
esitäyttöön.

• Lue tarkkaan kaikki esitäytön huomautukset.

• VSO-datan siirto Vipuun vain kerran (alussa) 
- Jos lohkotietoihin tulee muutoksia, tee muutokset Vipussa ja siirrä muuttunut 

data VSO-ohjelmaan 

- Aina kun tietoja siirretään VSO:sta Vipuun, kasvulohkojen kohdennukset on 
tehtävä uusiksi (jos peruslohkolla on enemmän kuin 1 kasvulohko). 



• Kuvan tilanteessa esitäyttö on tehty viime 
vuoden kasvulohkotiedoilla

• Kasvulohkot ja niiden piirrokset ovat 
valmiina

• Mikäli vain kasvitietoihin halutaan 
tehdä muutoksia, voi sen tehdä kartan 
alapuolelta kasvulohkon omasta 
valikosta

• Kasvulohkot piirrettävä uudelleen, jos 
peruslohkon geometria on muuttunut 
edellisestä vuodesta (kartan ylälaitaan 
tulee tästä punainen huomautus).

Päätukihaku, lohkotiedot



• Peruslohkolistalta näet tilasi 
hallinnasta poistuneet ja 
hallintaan tulleet lohkot.

• Lisäksi listalla näkyvät myös ne 
lohkot, joille on kunnassa tehty 
peruslohkohallinnassa muutoksia.

• Lisätoiminnot –valikon sisällön 
saat näkyviin oikean reunan ”nuoli 
alas”-painikkeesta.



Päätukihaku, kasvulohkojen muokkaus ja 
kasvitietojen tallennus
• Isolle kartalle pääset pienemmän 

kartan vasemmasta alareunasta 
(nuolet -kohta).

• Ison kartan yläreunassa ovat 
kasvulohko- ja peruslohkotyökalut.

• Kuvassa avattuna 
kasvulohkotyökalut –kohta. 
Näkyviin on avattu kaikki 
kasvulohkon piirtämiseen 
tarvittavat työkalut.



Peruslohkon hallintaan liittäminen kartalla

• Peruslohkon hallintaan liittäminen 
tapahtuu klikkaamalla kartalla 
peruslohkoa, joka ei ole vielä tilasi 
hallinnassa (valkoinen reunaviiva).



• Sivun vasemmassa reunassa näkyvät ohjeet, miten valittua työkalua käytetään ja kartan 
yläreunassa ao. valittu työkalu näkyy sinisellä pohjalla.

• Esimerkkikuvassa lohko on juuri jaettu kahdeksi kasvulohkoksi.

• Kun kasvulohkot on piirretty, voidaan painaa oikeasta yläkulmasta ”Seuraava vaihe”-painiketta, 
jolloin siirrytään kasvulohkojen kohdentamiseen.



• Kuvassa on juuri piirrettyjen kasvulohkojen kohdentaminen.

• Tarkemmat ohjeet löytyvät kartan vasemmasta reunasta.

• Kun kasvulohkot on kohdennettu voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.



• Valitse kartan vasemmasta reunasta kasvulohko ja lisää sen alta kasvulohkolle kasvitiedot.

• Kasvitiedot tulee tallentaa ”kartan kasvitiedot” –kohdassa.

• Pakollisia kohtia kasvitietoihin ovat kasvi, lajike sekä luomun vaihe. Kylvösiemenen laatu on 
myös hyvä tallentaa, mutta se ei ole pakollinen. 

• Tarkasta että olet täyttänyt kaikki vaadittavat kohdat kaikille kasvulohkoille, minkä jälkeen 
Tallenna muutokset kartan oikeasta ylälaidasta.



• Kasvulohkojen kasvitietoja 
voidaan muuttaa myös 
lohkotiedot -välilehdellä 
kartan alta löytyvistä 
kohdista.

• Kasvulohkojen pinta-
alatietojen muokkaus 
edellyttää kuitenkin aina 
karttatyökalun käyttöä!



• Välilehdeltä löytyvät tiedot:

• Yhteenveto kasvilajeittain

• Yhteenveto peruslohkoittain

• Päätukihakua varten tehdyt 
rajakorjaukset.

Päätukihaku, Lohkotietojen yhteenveto



• Maatilan tiedot- välilehdellä 
voidaan muuttaa tilan tietoja.

• Tilan tiedot tulevat esitäytettynä 
edelliseltä vuodelta.

Päätukihaku, Maatilan tiedot

• Uutta 2021: Tilastotietoja 
kotieläimistä ei enää kerätä.



• Haettavat tuet kohdassa, 
valitaan tuenhakija ja haettavat 
tuet.

• Jos hakijana on yhtymä, 
kysytään myös hakijan tyyppi ja  
yhteisön hakija.

• Välilehdelle on tuotu listat tilan  
ympäristösitoumukselle 
valituista toimenpiteistä. 

Päätukihaku, haettavat tuet



• Päätukihaussa valitaan 
rastilla, jatketaanko 
ympäristösitoumusta ja/tai 
sopimuksia.

Päätukihaku, jatkovuosien haku 
ympäristösitoumukselle ja sopimuksille



• Haettavat tuet –välilehdellä 
voidaan tallentaa myös 
tarvittavia liitteitä pdf-
muodossa.

• Valitaan liitteen tyyppi ja 
kun liite on valittu, 
klikataan ”Lisää liite” –
painiketta.

• Lisätyt liitteet tulevat 
näkyviin ”Lisätyt liitteet” –
kohtaan ja ne voidaan 
poistaa ”Poista liite” –
painikkeesta.

Päätukihaku, haettavat tuet – liitteiden lisääminen



• Vipuneuvoja kohdassa näkyvät 
tarkisteet ja mahdolliset 
huomautukset. Käy tarkisteet läpi 
kaikkien paneeleiden osalta.

• Vipuneuvojan tarkisteet löytyvät 
sinisen painikkeen alta (ohjautuu 
Ruokaviraston verkkosivuille).

Päätukihaku, Vipuneuvoja



• Tukioikeudet -paneelilla näet 
tukioikeuksiesi tilanteen.

• Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet -
paneeli: 
• Tarkista mm. suojavyöhykkeiden, 

luonnonhoitopeltojen ja/tai
monimuotoisuuspeltojen 
säilyttämisvelvoitteet.

• Näet myös tilasi alustavan tukiarvion.

Päätukihaku, Vipuneuvoja – Monivuotisten 
toimenpiteiden tarkisteet



Hae tukia -osion alle lisätty 
uusi välilehti

•Muistutetaan ympäristösitoumuksen 
seuraamuksista tai siitä mitä on 
tehtävä välttääkseen seuraamukset.

•Esimerkkikuva, lopullista ei ole vielä 
saatavilla.



• Yhteenveto ja lähetys-välisivulta 
näet Päätukihakemuksen 
yhteenvedon ja pystyt 
tulostamaan hakemustiedot.

• Ennen lähetystä tarkista, että 
sähköpostiosoite on oikea.
• Se esitäytetään nyt suoraan 

ensisijaisen viljelijän tiedoista.

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

Päätukihakemus, yhteenveto ja lähetys



• Lähetyksen jälkeen 
välilehdelle tulee vihreä 
ilmoitus hakemuksen 
lähettämisestä/vastaanotosta.

• Siitä tulee myös vahvistusviesti 
ilmoitettuun sähköpostiin 
(säilytä viesti ainakin kuluvan 
vuoden loppuun saakka tai tulosta 
se arkistointia varten).

• Hakemuksen lähetyksen voi 
vielä peruuttaa, mutta se on 
muistettava lähettää 
uudelleen hakuajan puitteissa.
Vain lähetetty hakemus on 
vastaanotettu!

Päätukihaku, lähettämisen jälkeen



• Varmista tulosteelta, 
että oikeassa 
yläkulmassa lukee: 
”tiedot lähetetty 
käsittelyyn, sekä 
päivämäärä ja 
lähetysaika”.

• Tulosta tai tallenna 
yhteenveto hakemus-
tiedoista. Talteen 
ottaminen on tärkeää, 
jos hakemuksen 
lähettämisessä 
tapahtuu jokin virhe.

Hakemustiedot tuloste


