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• Peltotukihaku muuttuu vuonna 2023 kokonaan 
sähköiseksi

Vipu-palvelun lisäksi käyttöön tulee Vipu-mobiili

Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon välinen yhteydenpito 
sovellus

Tukiehtojen täyttymistä seurataan satelliittiseurannalla, jos 
jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvaa 
viljelijät saavat asiasta tiedon Vipu-mobiililla

Satelliittiseuranta vähentää tilalla tehtävää valvontaa

Viljelijä voi valtuuttaa neuvojan tai muun tilan osallisen 
käyttämään Vipu-mobiilia

Vipu-neuvoja palvelussa viljelijä saa aiempaa enemmän 
apua tukihakemuksen täyttämiseen

Viljelijä voi tarvittaessa muuttaa tukihakemuksellaan  
ilmoittamiaan tietoja Vipu-palvelussa syksyyn asti ilman 
seuraamuksia
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• Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot

• Tukioikeusjärjestelmä on päättynyt 
Vuodesta 2023 Perustulotukea voi saada Peltotukihaussa 
ilmoitetun maatalousmaan pinta-alan perusteella

• Maatalousmaahan kuuluvat 
Peltoala
Pysyvät kasvit
Pysyvä nurmi
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• Maatalousmaalla on oltava maataloustoimintaa
Satokasviksi ilmoitetulla alalla on tuotettava 
maataloustuotteita
→ Perusta kasvusto riittävällä ja alueelle soveltuvalla 
siemenmäärällä
→Pyri tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato

Jos satonurmeksi ilmoitetun lohkon satoa ei käytetä 
maataloustuotteeksi, nurmet on niitettävä 31.8. viimeistään.

Kesannot + luonnonlaidun ja –niitty, joka ei kuulu 
ympäristösopimukseen
→Niitto, laidunnus tai muokkaus 31.8. mennessä
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• Maatalouskäytöstä poisto ja alan palauttaminen 
helpottuu

Tilapäisesti viljelemätön kasvikoodi poistuu

Ala, joka ei täytä maatalousmaan edellytyksiä tulee poistaa 
peruslohkosta rajakorjauksella tai passivoida koko 
peruslohko

Jos ala otetaan takaisin maatalouskäyttöön, sen voi 
palauttaa peruslohkoon, ei enää 4 vuoden karenssia

→käyttöön palautetulla alalla samat ”ominaisuudet” kuin 
ennen poistoa
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• Nostoja 

Ekojärjestelmätuki on uusi ilmasto- ja ympäristötuki, Yksivuotinen 
sitoumus, valittavissa neljä eri ekojärjestelmää:

• Talviaikainen kasvipeitteisyys

• Luonnonhoitonurmet

• Viherlannoitusnurmet 

• Monimuotoisuuskasvit

Ekojärjestelmäntukea saa kaikesta maatalousmaasta, ei edellytä 
lohkon korvauskelpoisuutta

Jatkossa myös luonnonhoitopelto- ja viherlannoitusnurmet, 
monimuotoisuuskasvit ja kemiallisesti päätetyn nurmen sänki 
kelpaavat Ekojärjestelmätuen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.
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Ympäristökorvaus jatkuu tulevallakin rahoituskaudella, korvaukseen 
tulossa uusia toimenpiteitä.

Jatkossa ympäristökorvauksen kerääjäkasvilla voi perustaa seuraavan 
kasvukauden kasvuston

Peruslohkorekisteriä ”siivotaan” kevään aikana

→Maankäyttölajiltaan peltoa olevaan peruslohkoon voidaan liittää 
korvauskelvotonta alaa, joka on yhteensä 4ha ja enintään 50% 
korvauskelpoisesta alasta sekä ilmoitettu tukihakemuksella vuonna 2022

Tämä on kertaluontoinen ”siivous” kevättalvella 2023 ja se tehdään 
hallinnon toimesta.
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