


Tukihaun aikataulu 2020 ja 
muutokset haussa

Tukihakoulutus – video / tammikuu 2020



Tukihaun aikajana
Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

Päätukihaku 15.6. asti
Myöhästymis-

päivät

Lohkomuutosten 
ilmoittaminen

Kansalliset 
kotieläintuet 

27.3. asti

Tukioikeuksien siirrot 15.6. asti



• Huhtikuun alussa

• Sisältää 
• Tieto tukihaun alkamisesta

• Tietoa tärkeimmistä muutoksista

• Ei sisällä Maatilan esitäyttömateriaalia
• Peruslohkotiedot saa Vipusta tai kunnasta (raportti)

Viljelijäpostitus



Viljelijätukien hakuopas

• Viljelijätukien hakuopas julkaistaan maaliskuun aikana.

• Oppaan rakenteeseen ei ole tulossa muutoksia.

• Uusi luku 12 Väärinkäytöksiin puuttumisesta

• Uusi luku 13 Poikkeukselliset sääolosuhteet (julkaistu aiemmin 
ruokavirasto.fissä)

• Uudistettu Liite A: Koko tilan hallinnan siirto, sukupolvenvaihdos 
tilalla ja tilanpidon lopettaminen

• Sitoumusten, sopimusten ja luomun jatkovuosi.



Vipun muutokset 2020



Sitoumusten ja sopimusten huomautusteksti

• 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. 



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

• Jatkovuoden hakeminen 
tulee näyttämään suurin 
piirtein tältä:

Sitoumusten ja 
sopimusten jatkot



Navigaation tekstimuutokset

• Palautteen perusteella asiakkaat ajattelevat jo olevansa Sähköisessä 
asioinnissa kirjauduttuaan Vipuun ja heillä on ollut epäselvää, mistä voi 
jättää tukihakemuksia ja ilmoituksia. 

• Alla esimerkkikuva yhdestä vaihtoehdosta:

• Tilanne 11.3.: Muutosta ei toteuteta tänä vuonna aikataulusyistä.



Kylvösiemenen laatu
• Sertifioidun siemenen käyttö ilmoitetaan kasvulohkolla kohdassa 

kylvösiemenen laatu. Kyseinen kohta tulee vastattavaksi niillä kasvilajeilla, joilla 
ilmoitetaan myös lajike.

• Kysymys kylvösiemenen laadusta kysytään samoin ehdoin kuin nykyisinkin, 
mutta kysymys esitetään hieman eri muodossa. 

• Nykyinen kohta "Kylvösiemenen laatu" muutetaan muotoon "Kylvetty 
sertifioidulla siemenellä", ja kohtaan vastataan valintaruudulla.



Uudet Vipuneuvojan tarkisteet 2020

• Vipuneuvojan huomautuksen muutos, "Peruslohkomuutokset ei ole 
lähetetty käsiteltäväksi.”
• Annetaan lähetyksen estävä huomautus, jos hakija yrittää palauttaa 

päätukihakua ennen kuin hän on lähettänyt maatalouskäytöstä poiston 
käsiteltäväksi.

• Ympäristösopimuksen jatkovuosiin liittyen tulee muutama uusi tarkiste, 
jotka ovat lähetyksen sallivia. 

• Vipuneuvoja ei tarkista: Jatkovuoden hakeminen alkuperäiskasvien 
ylläpitosopimukseesi. (ELY-keskukset lähettävät tiedotteen ko. tuen 
saajille)



Pienempiä muutoksia

• Ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoite tulossa esitäytettynä lähetettäviin 
hakemuksiin ja ilmoituksiin.

• Tekstimuutos ruotsinkieliseen yhteenvetotulosteeseen
• Ekologinen ala ja luomuala menevät ruotsinkielisessä tulosteessa lukijoilta 

sekaisin.

• → Vaihdetaan tekstit: Ekologinen ala → Viherryttämistuen ekologinen ala, 
Ekologisk areal → Förgröningsstödets ekologiska areal

• Liitteisiin on mahdollista lisätä uusi liite
• Kuitti luonnonmukaisten kotieläinten tai eläintuotteiden myynnistä



Paperilomakkeet 2020



Saavutettavuus

• Saavutettavuus alkaa näkymään oppailla ja lomakkeilla sekä 
Ruokavirasto.fi-sivuston aineistossa.

• Perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten 
saavutettavuudesta

• Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus 
tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille 
ihmisille. Tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja 
pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että 
äänimuodossa. Keskeistä on myös ymmärrettävyys.

• Saavutettavuus näkyy käytännössä Ruokavirastossa helpompilukuisena , 
mutta myös pidempänä aineistona.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102


Peruslohkoraportti_IA_SR200

• Raportti on samanlainen 
kuin viime vuonna, mutta 
peruslohkotietojen alkuun 
tulee uusi kenttä, jossa 
kerrotaan tilan hallinnassa 
olevien digitoitujen 
lohkojen pinta-ala.

Digitoitu pinta-ala yhteensä       2,98 ha



Lomakkeiden muutokset 2020

• 101A, 101D, 102A, 102B, 103A ja 103B
• Päivämäärät on päivitetty

• Saavutettavuutta yritetty huomioida

• 101B
• Päivämäärät ja saavutettavuus

• Sitoumusten ja sopimusten jatkot

• 218M 
• Päivämäärät ja saavutettavuus

• APR jatkon hakeminen niille, jotka eivät jätä 101B:tä.



TUKIOIKEUDET
• Tarkista tilan tukioikeuksien tilanne Vipu palvelussa: Maatilan etusivu, Tuet 

välilehti, alalaidasta näkyy tilanne tukioikeuden siirrot: Jos ajankohtaisia 
siirtoja on se näkyy ”Hallinnan siirron viimeinen tukivuosi” kohdassa 
punaisella

• Mikäli vuokrasopimusta jatketaan, palauttakaa kuntaan 103A ja 103B 
lomakkeet tukioikeuden siirrosta 15.6.2020 mennessä. 

• Jos tukioikeudet näyttävät plussaa, esim. metsitätte jonkun lohkon tms. 
poistakaa lohko hallinnasta ja ilmoittakaa lisätietoja kentässä haluatteko, 
että lohko passivoidaan. Ilmoittakaa myös tieto siitä oletteko halukkaita 
myymään tai vuokraamaan ylimääräiset tukioikeudet.



TUKIOIKEUDET

• Tukioikeuksien tilanteen voi kysyä myös kunnasta puhelimitse tai 
sähköpostilla

• Tukioikeutta ei voi siirtää ei-aktiiviviljelijälle

• Vuokranantajan 103A lomakkeen saa tarvittaessa kunnasta, ellei 
vuokranantaja pysty tulostamaan sitä Vipu palvelusta.

• Tukihakemuksen lisätiedoissa olisi hyvä mainita, jos tukioikeuden siirtoja on 
tekeillä, (ja muitakin asioita selventäviä tietoja) niin kunnassa nähtäisiin 
että tilanne on huomioitu ja tukioikeuden siirto tulossa. 

• MYÖS NEUVOJILLE TÄMÄ PYYNTÖ!



Uudet tilat, uudet lohkot ym
• Uusia tilatunnuksia myönnetään erittäin harvoin ja vain määrätyin 

perustein 

• Uusi raivio tulee ilmoittaa hakemuksella vasta sinä vuonna kun se on 
viljelyssä (ei saa ilmoittaa tilapäisesti viljelemätön)

• Kun mietitte mitä tukia voitte hakea tietyllä 
kasvilla/kasvikoodilla/tukialueella, katsokaa 
Ruokavirasto.fi/tukikelpoisuudet taulukko ja hakuoppaan liite B 

(aineistoa kootessa ruokaviraston sivulla vielä vuoden 2019 tiedot)

• HUOM! Ylivoimaisesta esteestä pitää ilmoittaa kuntaan 15 työpäivän 
kuluessa esteen syntymisestä (ylivoimainen este on esim. viljelijän 
kuolema, vakava sairaus, tuotantorakennuksen tuhoutuminen jne)



Riistaeläinvahingot

• Korvattavat vahingot:

➢Hirven ja valkohäntäpeuran aiheuttama vahinko

➢Suurpetojen aiheuttama vahinko (karhu, susi, ilves, ahma)

➢Muun riistaeläimen aiheuttama merkittävä vahinko

• Metsäkauriin, rusakon ym. aiheuttamia vahinkoja ei korvata (eläimellä on 
metsästysaika)



Riistaeläinvahinkot
Kuka korvaa/päättää

• KUNNAN MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAINEN

• Hoitaa muut, paitsi: 

- Metsävahingot (Metsäkeskus)

- Henkilövahingot (Poliisi)

- Luonnonsuojelulain mukaisesti rauhoitetut eläimet (linnut: Varsinais-
Suomen ELY-keskus, muut eläimet: paikallinen ELY-keskus)



KORVAUSMENETTELY

• Alustava ilmoitus tehdään puhelimella tai sähköpostilla 
vahinkopaikkakunnan (ei asuinpaikkakunnan) 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle (3 vrk vahingon havaitsemisesta, 
ruokavirasto ohje 272703.03.00.01/2020)

• Ilmoituksen lähettäjä vastaa, että ilmoitus saapuu viranomaiselle 
(Hallintolaki 434/2003, 17§)

• Korvaushakemus 1 kk sisällä tapahtuneesta

Maaseutuelinkeinoviranomaiselle (lomake 131 petoeläin, 148 hirvi)



Maastotarkastus

• Maastotarkastuksen järjestää maaseutuelinkeinoviranomainen

• Edellytys korvauksen maksamiselle

• Maaseutuelinkeinoviranomainen kutsuu paikalle: 

- RHY:n edustajan

- vahingon kärsijän

• RHY:n edustajalla on oikeus läsnäoloon ja oikeus kirjata mielipiteensä 
arviokirjaan

• Maastotarkastuksesta voidaan periä maksu, joka hyvitetään korvauksen 
yhteydessä



Koiran korvausarvio

• Sekarotuinen koira 800€

• Puhdasrotuinen (paperit) 1600€

• Vähintään 1,5 vuotias koira, joka on koulutettu metsästyskoiraksi 2500€ 
YHT: 3300 – 4100€

• Lisäksi muita korvausperusteita

• Asetus 834/2018 määrittää korvausarvot

• Eläinlääkärikulut korvataan koiran korvausarvoon asti (ei esim. 
matkakuluja)



Hirvet mansikkapellossa

• Keskisato 4500 kg * 6,05 € = 27225 €

• Taimimäärä 25000 kpl * 0,35 € =   8750 €

35975 €

Deminimis-sääntö maksimikorvaus 20 000 €/ 3v

Laskelman hinnat 

Asianro 2242 / 00.00.01.02.00/2019

Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 12/2019



Karhu ja tuorerehupaalit

• Tällä hetkellä eniten vahinkotapauksia

• Korvaus 0,04 €/kg

• Korvattavia paaleja oltava 170 euron edestä (n. 6 paalia)/vuosi

• Aina kuitenkin ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle

✓Vahinkoja voi tulla myöhemmin lisää

✓Merkintä riistavahinkorekisteriin

Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 8/18



Karhu mehiläispesillä

• Korvaus 1-osastoinen pesä 350 €, pesän lisäosa 227 €

• Vahingonkärsijän on käytettävissä olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt 
estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen (Riistavahinkolaki 8§)

• Esimerkiksi mehiläistarhojen aitaus

• Riistakeskukselta voi tilata aitatarvikkeet maksutta



Karhun aiheuttamat vahingot
• Maatalousvahingot 48 kpl

• 30 600€



Karhun aiheuttamat vahingot

• Kotieläinvahingot 27 kpl

• 57 600 €



Suden aiheuttamat kotieläinvahingot 2019
27 kpl 68 300 €



Milloin vaaditaan oikaisua tukeen
• Tukihakemusten jättäminen > Hakemuksen täydentäminen > Hakemuksen 

peruuttaminen – Ennen valvonnasta ilmoittamista

• Valvonta > ELY-keskus lähettää maatilallesi yhteenvedon = valvontapöytäkirja 
suoritetusta valvonnasta. Kirjaa omat mielipiteesi yhteenvedolle ja palauta se ELY-
keskukseen annettuun määräaikaan mennessä

• Tuen ennakoiden maksu

• Valvonnasta on voinut aiheutua seuraamuksia, jotka mahdollisesti huomioidaan 
jo ennakoiden maksussa tai ennen loppuerän maksua (myöhemmin kaavio tästä)

• Jos seuraamus on pienempi kuin loppuerä, maksetaan loppuerä pienempänä

• Jos seuraamus on suurempi kuin jo maksettu tuki joudutaan liikaa maksettua 
tukea perimään takaisin

• Tuen loppumaksu



Tukipäätöksestä valittaminen

• Loppuerän maksatuksen jälkeen tilalle lähetetään tukipäätös

• Tukipäätöksestä on 30 päivän oikaisuvaatimusaika

• Oikaisuvaatimus toimitetaan ELY-keskukseen

• ELY-keskuksen päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

• Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen



Takaisinperintä

• Jos tukea on maksettu enemmän kuin myönnetty, suoritetaan tuen 
takaisinperintä

• > tuen hakijalle lähetetään ensin kuulemiskirje, jonka palauttamalla 
määräaikana (3vk+postitusaika) hakija voi antaa takaisinperintään oman 
vastineensa sekä valita takaisinperintätavan (maksulipulla tai kuittaamalla = 
periminen myöhemmin maksettavista tuista; huomioi koron kertyminen, ja 
tulevien tukimaksujen pienentyminen)

• Kuulemisen määräajan kuluttua tai kun hakija on antanut vastineensa 
lähetetään hakijalle takaisinperintäpäätös, josta hakija voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen ELY-keskukseen



Summakarenssi
• Mikäli peltokasvipalkkiossa, ympäristökorvauksessa ja luomussa pinta-alaero on 

ollut > 50 %, tukea ei makseta ja tulee lisäseuraamus. Se on yhtä suuri kuin 
todettua pinta-alaeroa vastaava tukimäärä. Tämä lisäseuraamus peritään 
seuraavan 3 vuoden aikana maksuun tulevista EU:n suorista ja osarahoitteisista 
tuista.

• Perustuessa, nuoren viljelijän tuessa (EU), luonnonhaittakorvauksessa ja sen 
korotuksessa pinta-alaero > 66,66 %, tukea ei makseta + siirtyvä seuraamus => 
Siinä tapauksessa, että kasvilajiryhmän pinta-alaero on yli 66,66 %, 1,5 kertainen 
seuraamus muodostuu niin suureksi, että maksettavaa tukea ei jää. Hallinnollinen 
seuraamus peritään kuitenkin kokonaisuudessaan, joten loppuosa 
seuraamuksesta, jota ei saada perittyä valvontavuonna, siirtyy kolmen seuraavan 
vuoden aikana takaisinperittäväksi.

• VÄHENTÄÄ MYÖS TULEVIEN VUOSIEN TUKIA!



Haettu, myönnetty, maksettu tuki



Verkkosivut ja yhteystiedot
• www.ruokavirasto.fi

• Vipun osoite: https://vipu.ruokavirasto.fi

Lyhytosoitteita

• www.ruokavirato.fi/vipu

• www.ruokavirasto.fi/viljelijätukiopas

• www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Puhelinnumerot Vaihde: 0295300400

• https://ita-suomi.proagria.fi/hankkeet/tiedolla-tuloksia-6506 / materiaalit

http://www.ruokavirasto.fi/
https://vipu.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirato.fi/vipu
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijätukiopas
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet
mailto:etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
https://ita-suomi.proagria.fi/hankkeet/tiedolla-tuloksia-6506 /


Maaseutupalveluiden yhteystiedot
Keski-Karjalan maaseutupalvelut,

• Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen, 040 105 1013, Kiteen toimipiste

• Maaseutuasiamies Anne Könönen, 040 105 1036, Tohmajärven toimipiste

• Maaseutuasiamies Jatta Paajanen, 040 105 1017, Kiteen toimipiste

• Maaseutuasiamies Heidi Heikkinen, 040 105 1038, Kiteen ja Rääkkylän 
toimipiste

Sähköposti: maaseutu@kitee.fi tai etunimi.sukunimi@kitee.fi

Kotisivut: http://www.kitee.fi/maaseutupalvelut

Facebook: https://www.facebook.com/Keski-Karjalan-maaseutupalvelut-
1816515645124960/

mailto:maaseutu@kitee.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kitee.fi
http://www.kitee.fi/maaseutupalvelut
https://www.facebook.com/Keski-Karjalan-maaseutupalvelut-1816515645124960/


Maaseutupalvelujen yhteystiedot
Joensuun seudun maaseutupalvelut,

• Maaseutujohtaja Pertti Iivanainen, 040 748 5310, Liperin toimipiste

• Maaseutuasiamies Alina Koponen, 040 104 2014, Juuan ja Kontiolahden toimipiste

• Toimistovirkailija Siiri Ovaskainen, 040 104 2015, Juuan toimipiste

• Maaseutuasiamies Teuvo Mutanen, 040 104 6107, Outokummun ja Polvijärven toimipiste

• Maaseutusihteeri Kaija Voutilainen, 040 104 6108, Outokummun, Polvijärven ja ylämyllyn 
toimipiste

• Maaseutuasiamies Nina Hiltunen, 040 167 7143, Hammaslahden ja Ylämyllyn toimipiste

• Maaseutuasiamies Antti Ryynänen, 050 310 9752, Tuupovaaran ja Enon toimipiste

• Maaseutuasiamies Unto Pirinen, 040 104 3020, Ilomantsin toimipiste

• Maaseutusihteeri Eeva Asikainen, 040 630 6353, Ylämyllyn toimipiste touko-kesäkuu ma-ke

Kotisivut: https://maakaista.fi/joensuun-seudun-maaseutupalvelut#

Facebook: https://fi-fi.facebook.com/joensuunseudunmaaseutupalvelut/

https://maakaista.fi/joensuun-seudun-maaseutupalvelut
https://fi-fi.facebook.com/joensuunseudunmaaseutupalvelut/


Maaseutupalvelujen yhteystiedot

Pielisen Karjalan maaseutupalvelut

• Maaseutujohtaja Esko Saatsi, 040 104 5011, Valtimon toimipiste

• Maaseutusihteeri Tarja Muikku, 040 104 4799, Lieksan ja Valtimon toimipiste

• Maaseutusihteeri Otto Lappalainen, 040 104 1380, Valtimon toimipiste

• Toimistosihteeri Tuula Smura, 040 104 5012, Valtimon toimipiste

Sähköposti: maaseutu@nurmes.fi

Kotisivut: http://www.nurmes.fi/maaseutu

Facebook: https://www.facebook.com/ Pielisen.Karjalan.maaseutupalvelut/

mailto:maaseutu@nurmes.fi
http://www.nurmes.fi/maaseutu



