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Esitys
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• Tukihakuopas 2021

• Vipun muutokset ja päätukihaku

• Tukien hakuun liittyvät asiat 

• Ympäristösitoumukset ja –sopimukset

• Täydentävien ehtojen muutokset

• Eläinten hyvinvointisuunnitelma

• Joutoalueiden metsitystuki



#onnistummeyhdessä

Ruokaviraston oppaat
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Tukihaku: Oppaat, ehdot ja ohjeet

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

Viljelijätukien hakuopas 2021

•https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-
hakuopas-2021/viljelijatukien-hakuopas_etusivu/viljelijatukien-hakuopas-
2021/

•Uutena ”Maatalousmaa 2021”

•Liite B: Kasvien tukikelpoisuudet ja tukisummat 2021 (xlxs)

Tukihaku opas on uudistunut
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Tukilomakkeet: 

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

Tukihakulomakkeet
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#onnistummeyhdessä

Vipun muutokset
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• Peruslohkon viranomaistiedoissa näkyy jatkossa

digitoidun pinta-alan lisäksi edellisessä tukihaussa

käytetty pinta-ala.

• Pinta-ala on voinut muuttua edellisen haun

jälkeen esimerkiksi valvonnan seurauksena.

Peruslohkon tietoihinPeruslohkon tietoihinPeruslohkon tietoihinPeruslohkon tietoihin
edellisen tukihaun pintaedellisen tukihaun pintaedellisen tukihaun pintaedellisen tukihaun pinta----alaalaalaala
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• Maatilalla olevien siipikarjan ja 

hevosten lukumääriä on kysytty 

aiemmin Kotieläimet-haitarissa

• Tietoja on kerätty tilastoja varten

• Luke alkaa keräämään tiedot jatkossa 

toista reittiä, jolloin eläinmääriä ei enää

tarvitse kysyä Päätukihakemuksella.

Siipikarjan ja hevosten lukumäärää ei enääSiipikarjan ja hevosten lukumäärää ei enääSiipikarjan ja hevosten lukumäärää ei enääSiipikarjan ja hevosten lukumäärää ei enää
kysytäkysytäkysytäkysytä
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#onnistummeyhdessä

Päätukihaku Vipussa
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HuomioitavaaHuomioitavaaHuomioitavaaHuomioitavaa
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Vuodesta 2021 alkaen peruslohkomuutokset 

vaativat perustelutekstin



ESIMERKKI: Peruslohkoihin on tehty muutoksia, jakoja tai yhdistämisiä, 
pääsääntöisesti valvonnan johdosta 2020

•Uudet lohkonumerot muodostettu 2021, ovat mukana esitäytössä.

• Viljelijä ei välttämättä tiedä uusista lohkonumeroista, jolloin VSO-ohjelmassa 
käytetään vanhoja tunnuksia ja hakemus yritetään muodostaa vanhoilla 
lohkotunnuksilla.

Viljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttö
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Esitäytössä Vipu huomauttaa noiden vanhojen lohkojen osalta että niitä ei 
olemassa, ei kasvulohkoja. 

Viljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttö
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Esitäytössä uusien lohkojen osalta sovellus poistaa ne hallinnasta, koska niillä ei 
ole kasvulohkoja viljelysuunnitteluohjelman datassa. Nämä lohkot helppo 
palauttaa hallintaan poistamalla valinnan.

Viljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttöViljelysuunnitteluohjelmien käyttö
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Valvonnat Vipussa
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#onnistummeyhdessä

Sitoumukset ja sopimukset
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• 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.

Sitoumukset ja sopimukset
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Hae sitoumuksen ja sopimuksen siirto (lomake 160) ennen päätukihaun

palauttamista. Kun siirto saadaan käsiteltyä ajoissa, jatkon haku onnistuu

Vipussa ja Vipu-neuvoja toimii oikein.

Sitoumukset ja sopimukset
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#onnistummeyhdessä

Ympäristösitoumukset
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• Sitoumuksen jatkaminen

• Yhden vuoden jatkositoumus Vipussa tai lomakkeella 101B

• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479

• Jos et jatka sitoumusta -> sitoumus päättyy ilman seuraamuksia

• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia

• Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia

• Lomake 160

Ympäristösitoumukset 2021
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• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen v. 2021

• Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan

• Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki vuonna 2020 
sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot

• Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle -> ilmoita asiasta peruslohkon 
lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti

Jatkovuosi 2021
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• Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä 
ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479

• Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.

• Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi

•pitää luopua Ympäristönhoitonurmet -toimenpiteestä, 

• jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen 
ympäristönurmen toteuttamisesta.

Jatkovuosi 2021
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• Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen 

• jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2021 

ja poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)

•et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä 
(esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn)

• Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä

(esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. 

Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.

Jatkovuosi 2021
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• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2021 saakka, vaikka et jatka sitoumusta

• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4.2021 kasvipeitteisenä

•Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä

• Koskee myös hallinnanmuutostilanteita

• Tuensaaja 2020 on vastuussa siitä, että sitoumusvuoden ehdot täyttyy

sitoumuskauden loppuun (esim. kasvipeite)

Nykyinen sitoumuskausi loppuun
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• Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 

alusta lähtien 3 vuoden välein

Muutoksia ehtoihin
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• Lietelannan sijoittaminen sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen

• korvaukseen oikeuttava pinta-ala nousee, 60 %  -> 80 % sitoumusalasta

• Maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista

materiaalia, lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on

kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.

Muutoksia ehtoihin
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#onnistummeyhdessä

Ympäristösopimukset

26



• Uutta Kosteikkojen hoitosopimusta (lomake 262) tai Maatalousluonnon

monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta (lomake 253) voi hakea:

• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisen jälkeen

• Asetus on vielä luonnoksena, jos se hyväksytään keväällä 2021

• -> uusia 5 vuoden sopimuksia voi hakea?

• Jos jatkovuosi jäi viime vuonna hakematta

• -> uusi 5-v sopimus, jos voi hakea (asetusluonnos)

• Jos uusia sopimuksia pystyy hakemaan

•ovat 5 v sopimuksia

•Suunnitelma, (vanhat hoitopäiväkirjat), vuokrasopimus koko ajaksi

•Sopimus menenee kuitenkin poikki uuden ohjelmakauden alkaessa

Uudet sopimukset 2021
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• 30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta,

vaan tällaiselle sopimukselle haetaan jatkovuotta

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen

mahdollistetaan Hyrrän kautta touko-kesäkuulla

• Jos Hyrrä- haku ei valmistu -> paperilomake

• haku 30.6.2021 saakka?

Uudet sopimukset 2021

28



• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimusta haetaan lomakkeella 214 alueen ELY-
keskuksesta 15.6.2021 mennessä. 

• Tätä voi hakea mikäli ei haeta samalle kasville jatkovuotta 2021.

• Alkuperäiskasvi on rekisteröitävä Ruokavirastoon (Kaarina Paavilainen)

•Uuden kasvin rekisteröintipäätös ei ehtine tähän hakuun

Uudet sopimukset 2021
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• Vuosina 2015 ja/tai 2016 alkaneet sopimukset (ja 30.4.2021 päättyvät)

• Kosteikon hoito

•Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

• Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukset 

• Haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B.

Sopimusten jatkovuoden hakeminen
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• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2021 ja 
niille voi hakea jatkovuotta

• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta

•Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 101B. 

• Palauta lomake 254 viimeistään 30.5.2021 (postileima) ELY-keskukseen, 

jos ET JATKA kasvattamissopimusta

• lomaketta ei tarvitse palautta, jos jatkat sopimustasi 30.4.2022 asti

•Lomaketta ei voi palauttaa Vipu-palvelussa.

•Uutta sopimusta ei voi hakea

Sopimusten jatkovuoden hakeminen
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• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin

• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa

yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia

toimenpiteitä.

• Vakuutetaan, että sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien 

• vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun

sopimuskauden päättymiseen saakka

Sopimusten jatkovuoden hakeminen
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• Mikäli rodun lisäysehto sopimuskautena on jo täytetty sopimuseläimen osalta, 
eläintä ei tarvitse käyttää rodun lisäämiseen jatkovuotena.

• Jatkovuotta voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon 
täyttämiseen.

• Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa sopimuskauden jälkeen.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen, rodun 
lisääminen jatkovuotena
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• Sopimuksesta voidaan luopua

• Jättämällä jatkovuosi hakematta

• Siirtämällä sopimus toiselle

• Lohkon poisjättäminen sopimukselta hallinnanmuutoksen takia

•kun esim. vuokrasopimusta ei ole jatkettu 

• eikä lohko enää ole tuenhakijan omassa hallinnassa, eikä sitä ilmoiteta 
päätukihakemuksella.

• Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta.

•Pohjois-Karjala: Kaisa Rummukainen (kaisa.rummukainen@ely-keskus.fi)

Sopimuksesta tai sopimuslohkosta 
luopuminen ilman takaisinperintää
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• Sopimuksen siirto

•Lomake 160

• Siirto on oltava käsiteltynä Elyssä, ennen kuin kumpikaan osapuoli voi aloittaa 
tukihakua

• Voimassaoleva vuokrasopimus liitteeksi

Sopimuksen siirto
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• Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden

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

-> mm 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.

Sopimuksesta tai sopimuslohkosta 
luopuminen, josta aiheutuu takaisinperintä

36



#onnistummeyhdessä

Lohkoasioita
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• Ala, joka soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että sitä

pitäisi valmistella muutoin kuin tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla

• Hakuoppaan Maatalousmaa-luvussa, on tarkennettu TPV:n ohjeistusta

• Ala, joka ei täytä maatalousmaan kriteereitä tulee poistaa

maatalouskäytöstä.

Maatalousmaa
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• Kasvusto on tuhoutunut tai ei päästä kylvämään kasvukaudella

• Lohkolta korjatun säilörehun tai oljen 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 kyseisenä 
vuonna pysyvän nurmen ehtoja, esimerkiksi liiallisen pensoittumisen vuoksi

Ilmoita tilapäisesti viljelemättömänä alana
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• Tai poista maatalouskäytöstä peruslohkomuutokset -osiossa

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

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

• Rakennukset, lammikot, metsäkuviot, ym.

• Jos kyseessä 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 ilmoitettavat uudet peruslohkot.

Ilmoita pysyvästi viljelemättömänä alana
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#onnistummeyhdessä

Täydentävien ehtojen 
muutokset

41



• Sänkeä ei saa polttaa vuodesta 2021 alkaen

• Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai

siemenmausteiden sänkeä eli leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa.

• Kielto edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä ja vähentää

kasvihuonekaasupäästöjä.

Sängen poltto
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• Täsmennetty valkuaiskasvien osalta

•apilalla ja/tai mesikällä kylvetty pelto hyväksytään jatkossa viherkesannoksi

•Viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-

, niitty- tai nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan

yksinomaan viljalla, muilla valkuaiskasveilla kuin apilalla ja mesikällä tai

öljykasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa.

Viherkesannon määritelmää täsmennetty
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#onnistummeyhdessä

Hyvinvointisuunnitelma 2022
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Eläinten hyvinvointikorvaus uudistuu
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• Ei ilmeisesti pakollinen vielä vuonna 2022, kaikille EHK:n hakijoille 

• Lienee kuitenkin 2022 EHK:n toimenpide 1.1 ”Eläinten ruokinta ja hoito”

• https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/neuvontakorvaus/

Hyvinvointisuunnitelma 2022
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#onnistummeyhdessä

Joutoalueiden metsitystuki
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• Joutoalueet eli maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot  

• Entiset turvetuotantoalueet

Joutoalueiden metsitystuki
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• Ei ole haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen

• Tukea on kuitenkin mahdollista saada myös ennen metsitystuen hakemista 
viljelykäytöstä poistetulle alueelle, jolle on haettu maatalouden tukia vuoden 
2019 jälkeen, kun:

• alue on poistettu viljelykäytöstä ennen metsitystuen hakemista

•alueen viljelykunto on heikko

•alueen koko on enintään 1 hehtaari

•alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan

•alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta vastaavaa 
kasvillisuutta.

Joutoalueiden metsitystuki
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• Hakija sitoutuu 

•huolehtimaan heinäntorjunnasta

• täydennysistutuksesta tai kylvöstä

•muusta jälkihoidosta

• säilyttämään alueen metsämaana metsälain säännöksiä noudattaen 
kymmenen vuotta toteutustyöstä

•Haku Metsäkeskus

•https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metsitystuki

• Haettava ennen toimenpiteitä

Joutoalueiden metsitystuki
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#onnistummeyhdessä

Luomutuotanto
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•

• Tulossa:

•20.4.2021 Luomu Info Teams viljelijöille ja avustajille 

•mukana myös Susann Rännäri, Luomuliitosta

Luomutuotanto
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”Pelasta Pörriäinen” 

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot: Monimuotoisuuskaista

� Peruslohkon muille kuin vesistöihin rajoittuville reunoille voidaan 

perustaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi keskimäärin 

enintään 3 metriä leveä viljelykasvin pinta-alaan sisältyvä 

monimuotoisuuskaista.

�Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nurmi-, heinä-, niitty-, riista-

tai maisemakasvien siemenillä kylväen. 




