
Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

• Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut aloitti 1.1.2021

• Toimipisteitä on jokaisessa kunnassa, yhteensä 14

• Henkilöstöä on  13  henkilöä

• Maakunnallinen maaseutulautakunta ohjaa toimintaa

• Vastuukuntana toimii Liperin kunta

• Korona-aikana suosimme sähköistä asiointia sekä puhelinasiointia

• Lomakkeita voi lähettää sähköpostilla

• Ajanvarauksella voi asioida myös toimistolla

19.4.2021



Yhteystiedot ja tiedotusta

Kotisivut: https://maakaista.fi/pohjois-karjalan-maaseutupalvelut

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

• Yhteissähköpostit
• JOENSUUN SEUTU maaseutupalvelut(a)liperi.fi

• KESKI-KARJALA kkmaaseutu(a)liperi.fi

• PIELISEN KARJALA maaseutupielinen(a)liperi.fi

19.4.2021

https://maakaista.fi/pohjois-karjalan-maaseutupalvelut
https://www.facebook.com/Pohjois-Karjalan-maaseutupalvelut-1816515645124960/


Sähköpostilla saapuvat hakemukset

• Hakutapana ok. Rinnastuu sähköiseen hakuun

• Määräaika sama kuin sähköisellä hakemuksella eli oltava toimivaltaisen viranomaisen 
sähköpostissa viimeistään kello 23.59

• Vastaanottokuittaus hakijalle!

• Sähköpostin ja hakemuksen tallennus sähköiseen arkistoon 
• Jos liite on muussa kuin pdf-muodossa, se on tallennettava kunnassa/Elyssä PDF-muotoon, jotta 

tallennus sähköiseen arkistoon onnistuu 



Sähköpostilla saapuneiden asiakirjojen 
allekirjoitukset 

• Jos sähköpostin liitteenä olevasta pdf-lomakkeesta puuttuu allekirjoitus, sitä ei tarvitse pyytää 
täydentämään jälkikäteen 

• Allekirjoitus on kuitenkin pyydettävä jos on syytä epäillä, ettei hakemus ole sellainen, johon on 
kaikkien maatilan omistajien suostumus. Esimerkiksi edellisinä vuosina ollut hankaluuksia saada 
kaikkien allekirjoitus
• Tässäkin tapauksessa allekirjoitukset pyydetään sen mukaisesti onko maatilalla asiointioikeudet vai ei

→ Jos on asiointioikeudet: ainoastaan ko. henkilön allekirjoitus ok

→ Jos ei ole asiointioikeuksia: kaikkien maatilan omistajien allekirjoitus 

• Hakemusta vastaanottaessa on hyvä tehdä vertailua esimerkiksi sen osalta, että lähettäjän 
sähköpostiosoite todellisuudessa viittaa hakijaan tai siihen, kenellä on maatilalla asiointioikeudet 
(joko viranomaiselle ilmoitettu sähköpostiosoite tai ainakin muuten ilmentää sitä, että viesti on tullut siltä taholta, jolta

pitääkin) ja siten ilmentää oikeaa alkuperää



Tukihaun aikataulu 2021 ja 
muutokset haussa

Noora Malkamäki Tukihakoulutus 10.2021



Kevään hakuaikataulut

• Päätukihaun aikataulu

• Haku avautuu 26.4.2021

• Lohkomuutokset toivotaan tehtäväksi aiempien vuosien tapaan hyvissä ajoin 
(toukokuun loppuun mennessä) ennen päätukihakemuksen jättämistä.

• Haku päättyy 15.6.

• Myöhästymispäivien laskenta alkaa haun päättymisen jälkeen, kuten 
aiemminkin.

• Tänä vuonna sähköisten hakujen päättymispäivät ovat tiistaina, keskiviikkona tai 
torstaina, jotta käyttäjä voi saada apua ongelmatilanteissa. 

• Pelkästään paperilla haettavissa tuissa saattaa olla myös muita 
päättymispäiviä.



• Huhtikuun alussa

• Sisältää 
• Tieto tukihaun alkamisesta

• Tietoa tärkeimmistä muutoksista

• Ei sisällä Maatilan esitäyttömateriaalia
• Peruslohkotiedot saa Vipusta tai kunnasta (raportti IA_SR200)

Viljelijäpostitus



Vipun muutokset 2021



Vältä seuraamukset 
-välilehti

• Komissio on huomauttanut 
tarkastuksissaan, että 
valvontaseuraamusten määrä on 
kasvanut ympäristökorvauksessa.

• Vipuun on Vipuneuvoja-välilehden 
jälkeen lisätty uusi välilehti, johon 
on koottu ympäristötuen hakijoille 
muistilista eniten seuraamuksia 
aiheuttaneista ehtopuutteista.



• Viime vuoden tapaan on 
mahdollista hakea jatkovuotta 
ympäristösitoumukseen ja –
sopimuksiin sekä 
luonnonmukaisen tuotannon 
sitoumukseen.

• Muista hakea sitoumuksen 
jatkoa, vaikka sitoumus 
näyttäisi olevan jo voimassa 
30.4.2022 saakka!

Sitoumusten ja 
sopimusten jatkot



Verkkosivut ja yhteystiedot
• www.ruokavirasto.fi

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

Lyhytosoitteita

• www.ruokavirasto.fi/vipu

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

• www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

Yhteystiedot

Ensisijaisesti yhteys omaan asiointikuntaan tai ELY-keskukseen

Sp. etunimi.sukunimi@liperi.fi

• Yhteissähköpostit

• JOENSUUN SEUTU maaseutupalvelut(a)liperi.fi

• KESKI-KARJALA kkmaaseutu(a)liperi.fi

• PIELISEN KARJALA maaseutupielinen(a)liperi.fi

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


Paperilomakkeet 2021

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/

www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet

http://www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet


Peruslohkoraportti_IA_SR200

• Kunnassa voidaan 
tulostaa paperihakijoille 
lohkotietoraportti. Siihen 
ei ole tullut muutoksia.



Lomakkeiden muutokset 2020

• 101A päivämäärät + poistettu siipikarjan ja hevosten määrät

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

• 101B
• Päivämäärät

• Sitoumusten ja sopimusten jatkot

• 101D poistettu ry-tunnus

• 218M 
• Päivämäärät 

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



101D

Tarkista ja päivitä tarvittaessa,  
Vipu-palvelussa tai lomakkeella:
- Tilan osalliset 
- Osoitteet
- Puhelinnumerot
- Sähköpostit
- Tilinumerot
- Asiointioikeudet ja valtuudet 

(lomake 457 tai Vipu)



Tarkista tukioikeudet ja niiden siirtotarve (lomakkeet 
103B ja 103A) vuokrasopimuksia uusittaessa





Lohkoasioita



Ilmakuvaukset
• Karttapalvelu kuvausvuosista

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/4343c1b4-7d8f-4473-
896a-70f930f36be1

• Hae Vipusta aina uusimmat 

lohkotiedot viljelysuunnitteluun

• Vaalealla rasteroidut alueet

kuvataan keväällä, tummempi 

rasterointi kesällä 2021 

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/4343c1b4-7d8f-4473-896a-70f930f36be1


• Vuoden 2020 

ilmakuvaukset



Korvauskelpoisuus

• Korvauskelpoiseksi voi hakea tilakohtaisesti enintään 5 ha uusjaossa tilan 
hallintaan tullutta alaa. Sitoumuksiin voi liittää 5 ha ja alle viiden hehtaarin 
sitoumuksiin 1 ha.

• Korvauskelpoisuuden vaihtamisen alaraja laskee 0,5 → 0,2 hehtaariin. 
Muut ehdot ennallaan. Siirrot omistuksessa olevien lohkojen kesken.

• Lohkon pysyvä ominaisuus, pois lukien pysyvästi viljelemättömäksi 
ilmoitetut = poistettu maatalouskäytöstä



Valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot
• Ilmoita vahingoista heti kunnan 

maaseutuviranomaiselle maastotarkastusta ja lausuntoa varten. 
Lausunto tarvitaan korvaushakemuksen liitteeksi

• Vp-hanhien aiheuttamista vahingoista voit hakea korvausta ELY-
keskuksesta, paperihakemuksella tai sähköisesti

• https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&
XsnLocation=/Lomakkeet/vahinkoilmoitus_korvaushakemus_rauhoite
tut_elaimet.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi/sivut/submitted.aspx

• Lähetyspainike vasemmassa yläkulmassa
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