


1.1.2019 Ruokavirasto aloitti toimintansa

• Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa 
Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta ovat 1.1.2019 alkaen 
Ruokavirasto, jossa on lähes 1000 työntekijää.

• Tämä ei pitäisi näkyä tuenhakijan arjessa juurikaan.

• YT-alueilla, Elyissä ja Ahvenanmaalla muutos ei näy suuresti.

• Asiantuntijat eivät muutu
Esim. Mavi/maatalousosasto/viljelijätukiyksikkö

→ Ruokavirasto/maaseutulinja/maatalousosasto/viljelijätukiyksikkö



Sähköinen hakeminen, oppaat ja lomakkeet

• Vipun osoite muuttui vipu.mavi.fi → vipu.ruokavirasto.fi

• Vipuun päivittyvät uudet osoitteet ja linkit Ruokavirasto.fi:hin sekä logot. 

• Vanhoihin oppaisiin ja esitteisiin ei tehdä Ruokavirasto-päivityksiä, mutta 
päivitettäviin tukihakuoppaisiin ja ehtoihin muutokset tehdään teksteihin ja 
linkkeihin.

• Oppaissa (sähköiset oppaat ja pdf-oppaat) on paljon viittauksia 
Maaseutuvirastoon ja Eviraan sekä linkkejä näille nettisivuille. Niitä yritetään 
korjata  päivitysten yhteydessä.



Lomakkeiden muutokset

• Kaikki lomakkeet, joissa on Mavin logo päivittyvät vuoden 2019 aikana. Osa 
on päivitetty tammikuussa ja osa päivittyy siinä vaiheessa, kun lomakkeesta 
tehdään vuoden 2019 versio.

• Linkitykset ja viittaukset on päivitetty.

• Päivämäärät on päivitetty.

• Lomakkeilta on poistettu Aktiiviviljelijä –kysely. Tukien myöntämisen 
edellytyksenä aktiiviviljelijä säilyy, mutta kieltolistat poistuvat ja hakija 
määritellään aktiiviviljelijäksi, jos hän harjoittaa maataloustuotantoa 
tukien hakuvuonna. 



Tukihaun aikataulu ja muutokset 
haussa

Noora Malkamäki Viljelijätukikoulutus 2019

5.2.2019



Tukihaun aikajana
Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

Päätukihaku 17.6. asti

Myöhästymis-
päivätKansalliset 

kotieläintuet
25.3. asti

Tukioikeuksien siirrot 17.6. asti



• Huhtikuun alussa

• Sisältää 
• Tieto tukihaun alkamisesta

• Tietoa tärkeimmistä muutoksista

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

Viljelijäpostitus



Peruslohkoraportti

Viime vuodesta 

muuttuu logo ja

vuosiluku



Vipuneuvojan uudet tarkisteet 2019



Uudet tarkisteet

• Uudet
• Huomautetaan jos raiviolohkolle ilmoittaa avo- tai sänkikesantoa tai 

tilapäisesti viljelemätöntä alaa

• Huomautetaan jos ilmoittaa kauraa lohkolle jolla on hukkakaurarekisterissä 
”vähäi e  saastu ta” tai ”voi akas saastu ta” erki tä

• Huomautetaan jos on ilmoittanut puutarhakasvien toimenpiteet lohkolle, joka 
ei ole sitoumuksella (Ympäristökorvauksen tarkiste)

• Huomautetaan jos on ilmoittanut ympäristökorvauksen kasvikoodeja lohkolle, 
joka ei ole sitoumuksella (Ympäristökorvauksen tarkiste)

• Keltaiset tarkisteet eli huomautukset on käytävä läpi ennen tukihakemuksen 
lähettämistä, ettei niistä aiheudu tukimenetyksiä





Maatila- osion uudistus



Maatila- osio Vipussa

• Tarkista maatilan osallisten tiedot 
(tilinro, s.posti ym.)

• Päivitä käyttöoikeudet

• Mahdollisuuksien mukaan lisätään 
uusia selailutietoja 

• Uusi / uusittu
• Kotieläimet → Uusi nimi 

Kotieläintuotanto ja maito

• Käyttöoikeudet

• Maatilan lisätiedot



Tarkista tukioikeudet ja niiden siirtotarve (lomakkeet 

103B ja 103A) vuokrasopimuksia uusittaessa





• Päivittyy myöhemmin
• Lomakkeet → Uusi nimi Hakemukset 

ja ilmoitukset
• Viljelijän jättämien hakemusten ja 

ilmoitusten sähköinen arkisto

• Lohkotiedot

• Sitoumukset ja sopimukset

• Tuet 

• Tukioikeudet

• Kasvulohkohistoria

• Tilan valvonnat (UUSI TIETO)

• Neuvontarahan käyttö (UUSI TIETO)

➢ su a jatkossa  €

Maatila- osio Vipussa

• Uusi / uusittu jatkoa

• Historiatiedot: Peruslohkojen 
historia, Entiset peruslohkot

• Tulossa helmikuun puolen välin 
jälkeen
• Osalliset

• Maksutapahtumat

• Historiatiedot: Tukihistoria, 
Päättyneet sitoumukset ja 
sopimukset



Vipu-palvelun käyttäjäkunta laajenee
Sähköinen tukihaku asiakastuille

• Ensimmäinen asiakastuki Mehiläistalouden tuki

• Tarkoitus avata tukihaku touko-kesäkuun vaihteessa

• Ei vaadi erillistä yhteydenottoa tai paperilomakkeiden palautusta ELY-
keskukseen, jotta voi aloittaa tuenhaun Vipussa

• Tukea haetaan henkilötunnuksella, y-tunnuksella tai ry-tunnuksella (vrt. 
haku tilatunnuksella)

• Suomi.fi – kirjautuminen, johon tuodaan mahdolliset yrityksiin tai 
yhteisöihin liittyvät asiointioikeudet



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

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

• Määräajan kuluttua tai kun hakija on jättänyt vastineensa lähetetään 
hakijalle takaisinperintäpäätös, josta hakija voi tehdä 
oikaisuvaatimuksen Ely-keskukseen



”Su akare ssi” (kts. Peltovalvontaohje 2018 s. 139-
141)• 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
Haettu tuki 13 000 e

Maksettu ennakko 10 000 e 

Valvonnan 
seuraamus 4000 e

Haetun tuen
loppuerä 3000 e

EI makseta!

Loppumaksu ei riitä, joten joudutaan perimään pois 1000 e 
kuulemisen ja takaisinperinnän kautta

Valvonnan 
seuraamus 

2000 e

Haettu tuki 13 000 e

Maksettu ennakko 10 000 e 

Myönnetty tuki 
9 000 e

Haetun tuen 
loppuerä 3000 e

Maksetaan 1000 e

Ei tule takaisinperintää, koska loppuerä kattaa sanktion Myönnetty tuki 
11 000 e

Tap
au

s 1
Tap

au
s 2



Ruokavirasto.fi



Verkkosivut ja yhteystiedot

• www.ruokavirasto.fi

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

Uusia lyhytosoitteita

• www.ruokavirasto.fi/vipu

• www.ruokavirasto.fi/viljelijatukiopas

• www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

Yhteystiedot 

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Puhelinnumerot

• Vaihde: 029 530 0400

http://www.ruokavirasto.fi/
https://vipu.ruokavirasto.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/vipu
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijaopas
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet
mailto:etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi


Maaseutupalveluiden yhteystiedot

• Keski-Karjalan maaseutupalvelut,
oMaaseutupäällikkö Katja Turtiainen, 040 105 1013, Kiteen toimipiste

oMaaseutuasiamies Anne Könönen, 040 105 1036, Tohmajärven toimipiste

oMaaseutuasiamies Jatta Paajanen, 040 105 1017, Kiteen toimipiste

oMaaseutuasiamies Minna Venäläinen, 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/ 



Maaseutupalveluiden yhteystiedot

• Joensuun seudun maaseutupalvelut,
oMaaseutujohtaja Pertti Iivanainen, 040 748 5310, Liperin toimipiste

oMaaseutuasiamies Alina Koponen, 040 104 2014, Juuan ja Kontiolahden toimipiste

o Toimistovirkailija Siiri Ovaskainen, 040 104 2015, Juuan toimipiste

oMaaseutuasiamies Teuvo Mutanen, 040 104 6107, Outokummun ja Polvijärven 
toimipiste

oMaaseutusihteeri Kaija Voutilainen, 040 104 6108, Outokummun ja Polvijärven 
toimipiste

oMaaseutuasiamies Nina Hiltunen, 040 167 7143, Hammaslahden ja Ylämyllyn toimipiste

oMaaseutuasiamies Antti Ryynänen, 050 310 9752, Tuupovaaran ja Enon toimipiste

oMaaseutuasiamies Unto Pirinen, 040 104 3020, Ilomantsin toimipiste

oMaaseutusihteeri Eeva Asikainen, 040 630 6353, Ylämyllyn toimipiste (huhti-lokakuu)

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

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



Maaseutupalveluiden yhteystiedot

• Pielisen Karjalan maaseutupalvelut,
oMaaseutujohtaja Esko Saatsi, 040 104 5011, Nurmeksen toimipiste

oMaaseutusihteeri Tarja Muikku, 040 104 4799, Nurmeksen ja Lieksan toimipiste

oMaaseutusihteeri Otto Lappalainen, 040 104 1380, Nurmeksen toimipiste

o Toimistosihteeri Tuula Smura, 040 104 5012, Nurmeksen toimipiste

✓Sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmes.fi

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

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



KIITOS



Vipu kartat 2.0

Ilkka Lehtola

Tietojärjestelmäasiantuntija

Maaseutulinja – Viljelijätukien 
järjestelmäkehitysyksikkö

Tukihakukoulutus 2019



Esityksen sisältö

• Johdanto

• Uuden kartan esittely
• Käyttöliittymä

• Kasvulohkojen luonti

• Peruslohkomuutokset
• Peruslohko poisto maatalouskäytöstä

• Uudet karttatasot 
• Hukkakaura, kiinteistörajat ja vilkkaat tiet 

• Yhteiskäyttölohkot



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä

• Kohdentamisen jälkeen 
syötetään 
kasvulohkoittain 
viljeltävä kasvi

• Kasvulohkon valinta 
kartalta tai sivupalkista 
(A | B | C)



Peruslohkomuutokset



Peruslohkomuutokset

• Uutena Vipussa ”Peruslohko  poisto aatalouskäytöstä”
• Ei kartalla, vaan lisätoiminnot valikon alla

• Vrt. kasvikoodi ”Pysyvästi viljele ätö ”
• Kunta käsittelee poiston -> hyväksy/hylkää. Hylkäys palauttaa 

lohkon aktiiviseksi

• Jos on tarpeen palauttaa peruslohko takaisin aktiiviseksi, tehdään 
se Peruslohkohallinnassa

• Tukisovelluksen peruslohkohallinnassa peruslohkomuutoksia voi 
tehdä siihen asti kunnes viljelijä tekee kasvulohkojen esitäytön.
• Jo pelkkä luonnoskasvulohko estää toiminnan, eli 

päätukihakemuksen ei tarvitse olla lähetetty



Karttatasot

• Uutena vuodelle 2019
• Hukkakaura

• Vihreä – vapaa hukkakaurasta, Keltainen – vähäinen saastunta, punainen – voimakas 
saastunta

• Kiinteistörajat

• Kiinteistön rajat kartalla MML rekisteristä. Huomioitavaa, että kiinteistön raja ei ole sama asia 
kuin peruslohkon raja

• Kiinteistötunnukset saatavilla esim. paikkatietoikkunasta tai karttapaikasta

• Vilkkaat tiet

• Riistapeltojen perustamisehdot

• Edellisen vuoden peruslohkot



Karttatasot

• Ennestään tutut tasot
• Valtaojat

• Vesistöt

• Pohjavedet

• Natura 2000

• Kaltevuus

• 4- ja 5-vuotiset nurmet, pysyvät nurmet

• Nelivuotiset uutena  

• Saneerauskasvit



Esimerkki hukkakaura- ja ”vilkas tie”-tasoista

Vilkas  
tie



Yhteiskäyttöisten lohkojen 
ilmoittaminen vuonna 2019

Ilkka Kommeri

Johtava tietojärjestelmäasiantuntija

Maaseutulinja – Viljelijätukien 
järjestelmäkehitysyksikkö

Tukihakukoulutus 2019



Yhteiskäyttölohkot 2019

• 2019 kaikille haetuille kasvulohkoille on määritettävä 
kasvulohkogeometriat
• Tähän saakka yhteiskäyttöisten lohkojen hakemuksille ei ole voitu muodostaa 

kasvulohkogeometrioita (ainoastaan valvonnassa)
• Pinta-alojen epätarkkuus

• Tietyt rajoitukset tukihaussa sekä hakuun liittyvissä tarkisteissa (esim. ekologinen ala, 
pysyvät nurmet, saneerauskasvit)

• YK-lohkojen käsittely kartalla noudattaa mahdollisimman pitkälle samoja 
periaatteita, joita sovelletaan muillakin lohkoilla
• Koko peruslohko jaetaan aina koko alaltaan kasvulohkoiksi



Prosessi yksinkertaistettuna

Merkitään hallinnassa oleva lohko yhteiskäyttöiseksi

Peruslohkolle voi lisätä kasvulohkoja ILMAN geometriaa

Yksi viljelevistä tiloista määrittää itsensä hallinnoijaksi

Hallinnoija piirtää peruslohkolle kasvulohkot ja kohdistaa 
geometriat lohkoa viljelevien tilojen kasvulohkoille

Kukin voi täydentää kasvulohkojensa ominaisuustietoja ja lopulta 
palauttaa hakemuksen



Peruslohkon yhteiskäyttöisyys

• Peruslohko merkitään yhteiskäyttöiseksi kuten ennenkin
• Mikäli lohkolle on piirretty kasvulohkoja, ne poistetaan

• Merkitsemällä peruslohkon yhteiskäyttöiseksi, tila antaa YK-lohkon 
halli oijalle ”valtuutukse ” uodostaa peruslohkolle kasvulohkoja 



Yhteiskäyttölohkon hallinnoija

• Yksi yhteiskäyttölohkoa viljelevistä tiloista ottaa itselleen hallinnoijan roolin

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



Yhteiskäyttölohkon hallinnoija

• Hallinnoijaa EI tule vaihtaa enää sen jälkeen, kun peruslohkolle on piirretty 
kasvulohkoja
• On mahdollista, mutta samalla menetetään kartalle piirretyt geometriat



Muut yhteiskäyttölohkon tilat

• Kun lohko on merkitty yhteiskäyttöiseksi, käyttäjä näkee 
peruslohkotiedoista yhteiskäyttöön liittyvät muut tilat

• Ennen kasvulohkojen piirtämistä hallinnoijan kannattaa varmistaa, että 
kaikki YK-lohkoon liittyvät tilat ovat merkinneet lohkon yhteiskäyttöön. 
• Tällöin kasvulohkojen piirto ja kohdistaminen on mahdollista tehdä kerralla 

kuntoon

• Tilojen ja kasvulohkojen lisääminen on mahdollista myöhemminkin



Kasvulohkojen piirtäminen ja kohdentaminen

• Hallinnoija jakaa peruslohkon kasvulohkoiksi kartalla ihan samalla tavalla 
kuin tavallisilla peruslohkoilla

• Kasvulohkojen piirtämisen jälkeen hallinnoija kohdentaa geometriat 
osallistiloille / tallennetuille kasvulohkoille

• Kohdentamisen tallennuksen yhteydessä kasvulohkot ja niiden pinta-alat 
päivittyvät yhteiskäyttölohkoa viljelevien tilojen hakemuksille
• Ylimääräiset (kohdentamattomat) kasvulohkot häviävät

• Tämän jälkeen ainoastaan hallinnoija voi lisätä/poistaa kasvulohkoja



Kasvulohkojen kohdistaminen



Kasvulohkon ominaisuustiedot 

• Hallinnoijalla on mahdollisuus päivittää YK-lohkon kaikkien kasvulohkojen 
ominaisuustietoja karttanäkymän kautta

• Jokainen tila voi muokata kasvulohkotietoja omalla hakemuksellaan myös 
kohdentamisen jälkeen



Huomioitavaa

• Kasvulohkoja pitää kohdentaa vähintään kahdelle eri tilalle, joista toinen on 
YK-lohkon hallinnoija

• Hakemuksen palauttaminen YK-lohkon näkökulmasta on mahdollista sen 
jälkeen kun 
• Peruslohkon kasvulohkot on piirretty ja kohdennettu

• Yksittäisen tuenhakijan kasvulohkoilla on tarvittavat tiedot

• Kasvulohkogeometrioiden muokkaus ei ole enää mahdollista sen jälkeen, 
kun yksikin yk-lohkon tiloista on palauttanut hakemuksen



Huomioitavaa

• Ei mahdollista, että osa YK-lohkon viljelijöistä jättäisi hakemuksen 
sähköisesti ja osa paperilla

• → Erittäin vahva kehotus, että YK-lohkoja ilmoitetaan ainoastaan sähköisen 
haun kautta

Lohko 1 Lohko 2 Lohko 3

A B C D



Mitä muuta muuttuu

• YK-lohkojen kasvulohkogeometrioiden myötä

• Niitä voi ilmoittaa ekologiseen alaan

• Huomioidaan normaalisti pysyvien nurmien laskennassa ja seurannassa

• Huomioidaan muiden lohkojen tavoin saneerauskasvitoimenpiteen 
käsittelyssä



Ympäristökorvaus

Tukihakukoulutus 2019



Sisältö

• Mitä haussa vuonna 2019?

• Hakuun ja ehtoihin liittyviä asioita 2019

• Tulevat muutokset 2020



Mitä haussa vuonna 2019?

• Hakuasetus 2019 lausuntokierroksella

• Ympäristösitoumus
• Ei uusia sitoumuksia, siirto ja jako mahdollinen

• Ei uutta alaa sitoumukseen
• Paitsi tilusjärjestelyn kautta 5 ha/1ha

• Ympäristösopimus
• Sopimus voidaan tehdä ei-tuotannollisen investoinnin alalle

• Muita sopimuksia ei haettavissa

• Ympäristösitoumuksen ehtoihin ei merkittäviä muutoksia
• VNa vielä lausuntokierroksella



Hakuun ja ehtoihin liittyviä asioita 2019

• Ala sitoutumattomalle → ala jatkossa pois sitoumuksesta

• Sitoumusala poistuu omassa hallinnassa maatalouskäytöstä 

• → alalta ympin takaisinperintä oman hallinnan alkuun saakka

• Ilmoita kasvipeitettä ja puutarhatoimenpiteitä ainakin minimin verran, niin 
ei tule takaisinperintää! 
• Maustekasveille ei voi ilmoittaa puutarhakasvien vaihtoehtoista 

kasvinsuojelua

• Kevytmuokattuun kasvipeitteisyyteen ei käy samat kasvit kuin aitoon 
kasvipeitteisyyteen
• Esim. nurmi ei käy kevytmuokattuna. Katso sitoumusehtojen kohta 5.6.

• Edellä mainitut otetaan Vipussa huomioon 2019



Muutokset 2020

• Ympäristösitoumuksen toimenpiteitä rajoitetaan 2020 alkaen

• Miksi?

• Etupainotteinen rahan käyttö

• Rahaa kehyksestä kului myös 2014 maksuihin, kausi alkoi silloin

• 2020 on vielä tätä kautta, johon rahat pitää riittää

• Tehdään sisäisiä siirtoja kehittämisohjelmassa



Muutokset 2020

• Tehdään ohjelman sisäisiä siirtoja
• Siirtojen jälkeen ympin käytössä 130-  M€/v

• Sitoumuksiin ja sopimuksiin vuoden jatko
• Sitoumuksien toimenpiteitä rajataan

• Sitoumusta voi jatkaa uusilla rajoilla tai luopua siitä
• Voi luopua Ilman seuraamuksia

• Voi luopua myös yksittäisestä lohkokohtaisesta toimesta



Muutokset 2020

• Esitys komissiolle tammikuussa 2019

• Kansalliset säädökset 2019

• Toimeenpanon suunnittelu 2019



Muutokset 2020

• Ympäristösitoumus
• Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

• Peltokasvit  € →  €
• Puutarhakasvit  € →  €

• Suojavyöhykkeet 
• ei enää valtaojien varsille

• kohde ta isalue  € →  €, uu alue  € →  €
• LHP-nurmi

• Vain kohdentamisalueelle

• Max. 20 % → 15 %

• Monimuotoisuuspellot 
• max. 15 % → 10 %



Muutokset 2020

• LHP-nurmi ja monimuotoisuuspellot yhteensä 
• max. 20 % → 15 %

• Viherlannoitusnurmi 
•  € →  €

• Muiden toimenpiteiden korvaustasot ja ehdot säilyvät ennallaan



Muutokset 2020

• Sopimukset

• Jatketaan  yhdellä vuodella

• Sisältöön ei muutoksia

• Ei uusia sopimuksia
• Paitsi ei tuotannollisten investointien jälkeen



Muuta ajankohtaista 
viljelijätukiyksiköstä

TUKI-INFOT 2019 Pohjois-Karjala Tukihakukoulutus kevät -19



Aktiiviviljelijä

Perustuki

Muutokset 2019



• Aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta vuodesta 
2019 alkaen. 
• Aktiiviviljelijävaatimus kuitenkin edelleen olemassa.

• Viljelijältä ei enää tarkasteta kieltolistalla olevien toimintojen hallinnointia.

• Tukioikeussiirroissa tukioikeuksien vastaanottajan täytettävä edelleen 
aktiiviviljelijävaatimus.



• Sokerilisäosa sekä varannosta myönnettyjen tukioikeuksien varantokorotus 
poistuvat ja nämä rahat siirretään kaikkien tukioikeuksien tasaosiin

• Perustuen enimmäismäärä nousee n. 290 000 eurolla

• Tasaosan arvo nousee em. muutoksista johtuen AB-alueella . 2,5 €/ha ja 
C-alueella . 0,25 €/ha lisäosie  rahat siirtyvät sa a  tukialuee  tasaosii



Nuoren viljelijän tuki 

Muutokset 2019



• Tukea ei enää makseta ennen vuotta 2014 tilanpidon aloittaneille

• Tukea maksetaan vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneille seuraavasti:

• Tänä vuonna ensimmäisen perustukihakemuksen jättävät hakijat täyttävät 
ikävaatimuksen, jos hakija on syntynyt vuonna 1979 tai sen jälkeen

Tilanpidon aloittaminen 

pääasiallisena yrittäjänä

Tukikelpoisten vuosien 

kokonaismäärä

Tuki haettava ensimmäisen 

kerran
Tukikelpoinen jakso

1.1.2014 - 31.12.2014 5 2015-2019 välillä

Ensimmäinen 
hakuvuosi + 4 
seuraavaa vuotta

1.1.2015 - 31.12.2015 5 2015-2020 välillä

1.1.2016 - 31.12.2016 5 2016-2021 välillä

1.1.2017 - 31.12.2017 5 2017-2022 välillä

1.1.2018 - 31.12.2018 5 2018-2023 välillä

1.1.2019 - 31.12.2019 5 2019-2024 välillä



Täydentävät ehdot

Muutokset 2019



Täydentävien ehtojen muutokset 2019

• Viherkesannon määritelmään on lisätty mesikasvikesannot 

• Muutos on tehty EU säädöksen tarkennuksesta johtuen. Sen mukaan viherryttämistuen 
ekologiseen alaan voidaan sisällyttää mesikasveille kylvetyt kesantoalat.

• Mesikasvit ovat runsaasti siitepölyä ja mettä sisältäviä kasveja. Tällaisia kasveja ovat 
muun muassa apilat, mesikät ja aitohunajakukka.

• Viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-, niitty- tai 
nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, öljy-
tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa 



Täydentävien ehtojen muutokset 2019

• Viljellyn maatalousmaan hoitoa koskevaa kohtaa on täsmennetty niin, että 
kaikkea laidunnukseen käytettävää nurmea koskee vaatimus maanpinnan 
säilyttämisestä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain 
vähäistä.

• Aikaisemmin vaatimus koski vain pysyviä nurmia ja pysyviä laitumia. 



Täydentävien ehtojen muutokset 2019

• Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysmerkintöjen noudattamisen valvonta 
pohjavesialueilla on siirretty hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista lakisääteisiin hoitovaatimuksiin.

• Siirto on tehty, jotta kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysmerkintöjen 
noudattamisen valvonta vastaisi paremmin EU-asetuksen vaatimuksia



Täydentävien ehtojen muutokset 2019

• Lintujen suojelua koskeviin vaatimuksiin on lisätty kohta:
• Suojeltujen luontotyyppien perusteella tehtyjen, lintujen elinympäristöjä kos-

kevien suojelupäätöksien noudattaminen maatalousmaalla (lsl 29§ ja 30§)

• ELY-keskukset tekevät päätökset ja antavat ne tiedoksi alueen omistajille ja 
haltijoille

→ Lisäys on tehty lintudirektiivin vaatimuksia vastaavaksi

→ Lintudirektiivin säännöksistä on noudatettava lajien elinympäristön 
suojelua koskevia säännöksiä.



Korvauskelpoisuus

Muutokset 2019



Korvauskelpoisuus

• Hakuasetusluonnoksen mukaan voi myöntää
• 236/2015 3 § - ns. vanhat lohkot ja jonolohkot

• Tilusjärjestelylohkoja enintään 5 ha

• Tilusjärjestelylohkot

• KML 9 luvun 88 §:n mukainen uusjakosuunnitelmassa ja lohkot otettu 
hallintaan

• Vain jos hallinnasta poistunut korvauskelpoista alaa

• Enintään 5 ha, ylimenevästä osuudesta erillinen korvauskelvoton ala

• Kahden tilan väliset tilusvaihdot eivät kuulu näihin (KML  8 luvun tai 
maakaaren mukaisella vaihtokirjalla tehtävät)



Sari Rannanpää
16.1.2019 Helsinki

Kyselyt neuvojille ja 
viljelijöille 2018



Kysely neuvojille

• Toteutus: 16.11.-14.12.2018. Vastaajia 285/801 (36 %)
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Kysely viljelijöille

• Toteutus: 16.11.-14.12.2018. , 5 408/38 978 vastaajaa, vastausprosentti 14 %
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Neuvo2020-neuvonnan käyttö
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Miksi viljelijät eivät käytä neuvontaa?

43%

27%
20%

11%

10%

5%

4%
3%

9%

VILJELIJÄT: Miksi et ole käyttänyt Neuvo2020-
neuvontaa? (N=3338)

En ole tarvinnut neuvontaa

En ole kuullut Neuvo2020-
neuvonnasta

En tiedä, millaisiin asioihin
neuvontapalveluita voi
käyttää
Rahan puute

Ajan puute

Sopivan neuvojan
puuttuminen

Tarvitsemaani neuvontaa ei
ollut tarjolla

En halua kehittää maatilani
toimintaa

Muu syy

165

126

65

62

41

17

17

21

0 50 100 150 200

Maatilalla ei ole riittävästi tietoa, millaisiin
asioihin neuvontapalveluita voi käyttää

Maatilalla ei ole riittävästi tietoa
mahdollisuudesta käyttää neuvontapalveluita

Haluttomuus maatilan toiminnan
kehittämiseen

Tuettua neuvontaa ei voi saada maatilaa
kiinnostaviin toimenpiteisiin

Ajan puute

Rahan puute

Sopivien neuvojien puuttuminen

Muu syy

maininnat
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että maatilat eivät käytä

neuvontapalveluita? Valitse kaksi  keskeisintä. (N=262)



Vaikutus viljelijöiden jatkotoimenpiteisiin
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Neuvonnan hyödyllisyys viljelijöiden 
näkökulmasta
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Neuvonnan hyödyllisyys neuvojien 
käsityksen mukaan



Neuvojien kehittämisehdotukset

• 112 avointa vastausta

• Eniten kommentteja tuli neuvojien korvauksista ja tehtävistä

• Raportointi ja valmistelu vievät neuvojalta aikaa. Lisäksi viljelijän aika rajallista. Neuvojat toivovat korvauksia matka-
ajasta, suunnitelman ja muistioiden laatimiseen käytetystä toimistotyöajasta sekä koulutukseen käytetystä ajasta. 

• Tuntipalkan nostaminen

• Puhelinneuvonnan salliminen

• Toiveena byrokratian vähentäminen ja käytäntöjen kehittäminen

• Mm. dokumentoinnin raskaus, sähköiselle allekirjoitukselle tarvetta, rahoituksen haku koetaan kankeaksi (ehdotuksena 
neuvorahan haku tilakohtaisena kokonaissummana yksittäisten palvelutapahtumien sijaan), ryhmäneuvonnan käytäntöjen 
helpottaminen (hakemukset ja maksatukset), rahan käyttömahdollisuuksien ohjeistuksen selkeyttäminen

• Aihealueet ajan tasalle, palvelut monipuolisemmiksi

• Mm. jätteiden hävittäminen ja hyödyntäminen, ilmastovaikutukset huomioivat viljelysuunnitelmat, tilojen toiminta ja 
talous, viljelijöiden jaksaminen, ruokinta- ja viljelysuunnitelmien tukeminen, laajempi palveluvalikoima ja laajemmat 
käyttömahdollisuudet, toimenpiteiden hyödyistä kertovat laskurit esim. ilmastonmuutoksen hillintään ja vesien suojeluun



Neuvojien kehittämisehdotukset

• Tiedon saanti ja tietotekniset järjestelmät

• Asiakkaan tulisi nähdä jostakin kuinka paljon neuvo-rahaa on tilalla käytetty/käyttämättä  Hyrrä tai Vipu?

• Selkeämpi info missä tilassa eri hankkeet ovat ( haettu, hyväksytty, haettu maksatusta ja päätöksessä…)

• Atk-järjestelmä/Hyrrä/Vipu toisiaan lukeviksi

• Tiedotus ja markkinointi

• Tiedotusta/tietoa käyttömahdollisuuksista ja neuvonnassa käytettäviä materiaaleja tulisi olla/kehittää.

• Eri ikäisten viljelijöiden huomioiminen markkinoinnissa (ei pelkästään nettiä)

• Markkinointi panostukset teemoittain (lisämarkkinointia ehdotettiin hiilensidontaan, monimuotoisuuteen, kasvinsuojeluun, 
elintarvikehygieniaan ja ympäristöön

• Neuvolle toivotaan jatkoa vuoden 2020 jälkeen

• Koulutus

• Lisää laadukasta ja syvälle menevää ajankohtaisinta koulutusta neuvojille, neuvojien ja valvojien yhteiskoulutus

• Uusien neuvojien mukaan saaminen, Kiky-oikeuksien laajentaminen ja niiden saamisen helpottaminen.

• Toteutusaikaa pidemmäksi, rahoitusta lisää aktiivisille tiloille
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