Tukihaku 2022
M A A S EUT U YKS I K KÖ K A S EK A

Tukihaku 2022
Päätukihaku alkoi torstaina 5.5 päättyy keskiviikkona 15.6
Voit hakea tuet Vipu-palvelussa tai paperilomakkeilla
◦ Paperilomakkeita saa kunnasta tai www.ruokavirasto.fi
◦ Ainoastaan paperilla haettavat tuet:
◦ Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta
◦ Uudet ympäristösopimukset
◦ Luomu

Ajantasainen tieto sekä oppaat/lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta

Vipu-palvelu
Avautuu 5.5.
Isoja muutoksia ei tulossa, päätukihaun näkymä muuttuu
Päättyvät pinta-alaperusteiset sitoumukset ja sopimukset (mm.
ympäristökorvaus)

• Jatkovuosi on lisätty teknisistä syistä kaikille
• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipu-palvelussa, jatkoa on siitä huolimatta
erikseen haettava!
• Jatkovuosi poistetaan myöhemmin niiltä, jotka eivät sitä hae

Karttakorjaukset Vipu-palvelussa
Sähköinen asiointi -> peruslohkomuutokset

◦ Yhdistämiset, jakamiset, uusien lohkojen perustamiset
◦ Lohkojen rajakorjaukset
◦ Lisätoiminnon valikosta voit lisätä myös uusia lohkoja hallintaan (onnistuu päätukihaku-osiossakin)
Lohkomuutokset voi lähettää heti kuntaan käsiteltäväksi, ei kuitenkaan rajakorjaukset (ne lähtevät vasta kun
päätukihakemus lähetetään)
◦ Jos kunta hyväksyy muutoksen, ilmoitus tuenhakijan sähköpostiin ja tunnus tulee näkyviin Vipupalveluun
◦ Jos kunta hylkää muutoksen, viljelijään otetaan kunnasta yhteyttä

 Suositus on, että nämä tehdään hyvissä ajoin -> oikeat pinta-alat käytössä tukihaussa
Sähköinen asiointi -> päätukihaku
◦ Mahdollisia vain rajakorjaukset

Karttakorjaukset
Lähtökohta on, että lohkon korvauskelpoinen pinta-ala ei voi kasvaa

◦ Digitointivirheet voi aina korjata, ei pinta-ala rajoitusta
◦ Huom! Uudessa ilmakuvassa näyttää pellolta, mutta ei ole digitoinnin rajakorjaus jos kyseessä on pellon
nurkan oikaisu/raivaus

Lohkon pinta-alaa ei voi vapaasti myöskään pienentää

◦ Jos lohkosta lähtee pysyvästi pois 0,05 ha tai enemmän, lohko on jaettava
◦ Digitointivirheen takia voi pienentyä yli 0,05 ha

Lisätietokohtaan lisäselvitystä, jos korjaus on ristiriitainen ilmakuvan kanssa

◦ Ilmakuva on vanhentunut eli maastossa on tapahtunut muutos eikä ilmakuva näin ollen tue viljelijän
korjausehdotusta, esim. metsä raivattu pelloksi
◦ Ilmakuva on epäselvä ja viljelijän tekemä korjaus on merkitty esim. metsänrajan kohdalla puiden päälle

Kasvulohkojen merkitseminen kartalle
Kasvulohkot tulee piirtää kartalle, jos peruslohkolla on enemmän kuin yksi kasvulohko
Kasvulohkojen piirtäminen onnistuu hyvin Vipu-palvelussa
◦ Viime vuoden lohkopiirrokset ovat käytettävissä!

Yhteiskäyttölohkojen piirtäminen Vipussa
◦ Kaikki kasvulohkot on piirrettävä samalla kertaa ja niiden piirtämisen suorittaa joku
yhteiskäyttölohkon käyttäjistä. Toiminto edellyttää tilojen välistä sopimista rajoista, pinta-aloista
ja siitä kuka lohkot piirtää.
 Joku yhteiskäyttölohkon viljelijöistä määrittää itsensä lohkon ”hallinnoijaksi”

Tukimaksujen perusteet
Lohko korvauskelpoinen = maksetaan luonnonhaittakorvaus ja kansalliset ha-tuet
→ samat lohkot kuin viime vuonna, uusia vain tilusjärjestelyn perusteella max. 5 ha
Korvauskelpoinen lohko + ympäristökorvauksen sitoumuslohko = maksetaan ympäristökorvaus
→ samat lohkot kuin viime vuonna, uusia vain tilusjärjestelyn perusteella max. 5 ha
Tukioikeuksien perusteella maksetaan perus ja viherryttämistuki sekä nuorten viljelijöiden EU-tuki
→ Jos tukioikeuksia puuttuu, voi hakea varannosta tietyin edellytyksin (paperihaku Elykeskuksesta)

Korvauskelpoisuus
Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus ja se on ”maassa kiinni”
Jos korvauskelpoisuus puuttuu joltakin lohkolta, sitä voi hakea 2022:
◦ Tilusjärjestelyn kautta tulleille lohkoille, enintään 5 ha
◦ Korvauskelpoisuuden ”vanhat hakuperusteet” (mm. jonolohkot) ovat voimassa eli jos vielä löytyy lohkoja
joille se kuuluu niin voi hakea

Korvauskelpoisuutta voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä
◦ Vaihdettava peltoala vähintään 0,20 ha
◦ Vain viljelijän omistamien peltolohkojen välillä
◦ Korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa
◦ Haku lomakkeella 471 (vain paperihaku)

Luonnonhaittakorvaus
Korvauskelpoiselle pinta-alalle 242 €/ha
◦ Maatalouden kriisipaketista tullee n. 50 €/ha lisäys luonnonhaittakorvaukseen vuodelle 2022

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 60 €/ha
◦ Eläintiheysvaatimus 0,35 ey/korvauskelpoinenhehtaari
◦ Reaaliaikainen eläinyksikkötilanne näkyy Minun Maatilani -ohjelmassa
◦ Verrataan hakuvuoden eläinyksiköt ja hakuvuoden korvauskelpoiset hehtaarit
◦ Kotieläinkorotus pitää hakea erikseen!
◦ Hevosista ja poneista on tehtävä eläinmääräilmoitus alkuvuonna 2023

Maksetaan koko korvauskelpoiselle pinta-alalla, jos tilalla on suojavyöhykkeitä, kesantoja
ja luonnonhoitopeltonurmia yhteensä enintään 25% (tähän rajoitteeseen ei lasketa
mukaan monimuotoisuuspeltoja, mm. maisema/ riista)

Kansalliset hehtaarituet
Myönnetään lohkoille, jotka ovat korvauskelpoisia
• Yleinen hehtaarituki 10 €/ha
• Kansallinen nuoren viljelijän tuki 50 €/ha
• Pohjoinen hehtaarituki:
•
•
•
•

Rypsi/ herne ym. valkuais- ja öljykasvit sekä ruis ja maissi 75 €/ha,
valkuaiskasvien ja viljan seokset, joissa viljaa alle 50 % 45 €/ha
Tärkkelysperuna 100 €/ha
Avomaan vihannekset 350 €/ha

Ympäristökorvaus 2022
Ympäristösitoumukset päättyvät 30.4.2022
◦ Voit halutessasi jatkaa sitoumusta yhdellä vuodella
◦ Jos sitoumusta ei jatketa, se päättyy ilman seuraamuksia

Uusia 5-vuotisia sitoumuksia ei voi antaa
◦ Tarvittaessa vanhan sitoumuksen voi siirtää/jakaa
◦ Lomake 160, hae ajoissa

Sitoumusalaan voi lisätä
- Kaikki vuonna 2021 sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset lohkot liitetään automaattisesti
Jos et halua lohkoa sitoumukselle, ilmoita asiasta peruslohkon lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti
- Tilusjärjestelyn perusteella enintään 5 ha
- Toiselta sitoutuneelta tulleet sitoumuslohkot

Ympäristösitoumuksen jatkovuosi 2022
Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella
Halutessasi voit luopua lohkokohtaisesta toimenpiteestä lomakkeella 479 (ei voi tehdä Vipupalvelussa)

◦ Toimenpiteestä on luovuttava kokonaan, ei voi luopua yksittäisen lohkon osalta
◦ Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta, sinun pitää luopua Ympäristönhoitonurmet –
toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen
toteuttamisesta

Jos toimenpiteestä luopuu yksittäisen lohkon osalta, maksettu tuki peritään takaisin vuodesta 2015
lähtien
Huom! Lohkon hallinnan vaihtuessa monivuotista toimenpidettä ei tarvitse jatkaa. Sen
päättämisestä ei aiheudu seuraamuksia edelliselle viljelijälle.

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset
toimenpiteet
Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 €/ha
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ha
Valumavesien hallinta:
•

säätösalaojitus 70 €/ha ja säätökastelu 250 €/ha

Ympäristönhoitonurmet:
•
•
•

Suojavyöhykenurmi 450 €/ha
Monivuotinen ympäristönurmi 50 €/ha + 54 €/ha
Luonnonhoitopeltonurmi 100 €/ha

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 4-54 €/ha
Peltoluonnon monimuotoisuus
•
•
•
•

Kerääjäkasvit 100 €/ha
Monimuotoisuuspellot 300 €/ha
Viherlannoitusnurmet 54 €/ha
Saneerauskasvit 300 €/ha

Orgaanisten katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 300-500 €/ha
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 350 – 500 €/ha

Ympäristökorvauksen %-rajoitteet samat
Lohkokohtaisten toimenpiteiden rajoitukset sitoumusalasta

◦ Kerääjäkasvin tuki maksetaan enintään 25 %:lle
◦ Saneerauskasvin tuki maksetaan enintään 25 %:lle
◦ Lietelannan sijoittamisen ja orgaanisen aineksen kierrättämisestä maksetaan enintään 80 %:lle
◦ maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia, lukuun ottamatta sellaista orgaanista
materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta

Luonnonhoitopellon ympäristökorvausta maksetaan enintään 5 %:lle

◦ Ylimenevälle alalle tuki kesannon mukaan ja ala hoidettava viherkesannon mukaan

Monimuotoisuuspeltoja (riista, maisema, niitty, lintu) voi olla enintään 15 %

◦ Kuitenkin niin että luonnonhoitopeltoa ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15 %
◦ Ylimenevä ala viherkesannon mukaan

Kesantojen ehdot
Viherkesanto
Yksi- tai monivuotinen

Sänkikesanto
Viime tai ed.vuosien sänki

Avokesanto
Oltava joku syy

Kylvö

Viimeistään 30.6.

Sallittu

Sallittu

Lannoitus

• Vain perustamisen
yhteydessä
• Kylvettäessä
syyskylvöisiä kasveja

Vain kylvettäessä
syyskylvöisiä kasveja

Vain kylvettäessä
syyskylvöisiä kasveja

Niitto

Ei välttämättä joka vuosi, maan avoimena säilymisestä on huolehdittava

Päättäminen

• 1.9. alkaen
• Aik. 15.7., jos kylvetään syyskylvöisiä kasveja tai jos
tehdään viljelykuntoa parantavia toimia

Lyhytaikainen kunnostus

Vain niiden vaatiman alan laajuudessa (salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/ perkkaus ym.)

Taloudellinen
hyödyntäminen

Sallittu pääsääntöisesti

Sallittu pääsääntöisesti

Sallittu pääsääntöisesti

Kasvipeitteisyys ilmoitetaan syksyllä
Jos olet valinnut kasvipeitteisyys –toimenpiteen, kasvipeitteistä alaa on oltava vähintään 20 % ja
ilmoitus tulee tehdä joka syksy
Kasvipeitteisyysala voi vaihdella vuosittain ja tuki määräytyy kasvipeitteisyysprosentin mukaan:
Kasvipeitteisyys%

Tuki €/ha
kohdentamisalue

Kohdentamisalueen
ulkopuolella

20

4

4

40

18

9

60

36

11

80

54

-

Kasvipeitteisyyden laskenta
Kasvipeitteisyys% lasketaan:
◦
◦
◦
◦
◦

Talven yli säilytettävät moni- ja yksivuotiset nurmet
Monivuotiset puutarhakasvit, kumina
Sänki ja suorakylvö sänkeen
Syyskylvöiset kasvit
Kevennetty muokkaus vilja/öljykasvi yms.lohkoilla (kohdentamisalueella 20%, muualla ei
rajoitusta)

Kasvipeitteisyyteen EI lasketa eikä näille makseta kasvipeitteisyyden korvausta
◦
◦
◦
◦
◦

Suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi
Luonnonhoitopelto
Viherlannoitusnurmi
Monimuotoisuuspellot (niitty, riista, maisema)
Ed. ohjelmakauden erityistukisopimusalat

Tukioikeudet
Tukioikeus oikeuttaa perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän EU-tukeen
◦ Tukioikeus on erillinen/ irrallinen oikeus, ei ole kiinni pellossa/ tietyssä lohkossa
◦ Verrataan tukioikeuksien määrää ja tukikelpoista pinta-alaa-> pienemmän mukaan
maksetaan
Valtioneuvosto on hyväksynyt tukioikeuksista luopumisen
Tukioikeuksien ostamisessa, myymisessä ja vuokraamisessa kannattaa ottaa huomioon,
että tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022, jos keväällä lausunnolle tuleva hallituksen esitys
saa kansallisen hyväksynnän.

Tukioikeuksien siirrot
Tukioikeuksien siirrot ilmoitettava 15.6. mennessä
• Tukioikeuksia voi lähtökohtaisesti siirtää vain aktiiviviljelijälle (= hakee itse suoria tukia)
• Siirrot paperilomakkeilla 103B ja 103A
Ostettaessa/vuokrattaessa/myös vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä on aina tarkistettava
tukioikeudet!
◦ Tukioikeuden omistus voi olla maanomistajalla, vuokralaisella tai vanhalla vuokralaisella
Varantohaku 15.6. mennessä Ely-keskuksesta
• Hakuperusteet ovat entiset (mm. uusi viljelijä, nuori viljelijä, tilusjärjestely)

Perus- ja viherryttämistuki
Perustuki n. 108 €/ha + viherryttämistuki n. 65 €/ha
◦ jos haet perustukea, olet velvoitettu viherryttämään
Tuet voi saada enintään sille määrälle, kuin on tukioikeuksia
Viherryttämistukeen liittyy kolme vaatimusta:
1) Viljelyn monipuolistaminen
2) Pysyvän nurmen säilyttäminen
3) Ekologinen alan vaatimus (ei koske tätä aluetta)
Luomuviljelijät voivat hakea vapautusta näistä vaatimuksista

Viherryttämistuen vaatimukset
Viljelyn monipuolistaminen
Jos on yli 10 ha peltoalaa, viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja pääkasvia saa olla
enintään 75 %
◦ Viljelyn monipuolistamisesta vapautuu, jos
A. Yli 75 % peltoalasta on nurmella ja/tai kesannolla
B. Yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea/nurmea
C. Yli 50 % peltoalasta on sellaista, jota et ole ilmoittanut edellisvuoden tukihakemuksessasi
ja tilan koko pinta-alalla viljellään eri kasvia kuin ed. vuonna

Jos tila on vapautettu viljelyn monipuolistamisesta A tai B kohdan perusteella, niin
ympäristökorvauksessa ei makseta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Monipuolistamisen laskenta
Monipuolistamisvaatimus lasketaan tukihaun yhteydessä ja se lasketaan peltoalasta.
◦ Lohkoja, joilla on pysyvän nurmen merkintä ei lasketa peltoalaan
Nurmiprosenttiin lasketaan:
◦ Heinä- ja nurmikasvit
◦
◦
◦
◦

yksi ja monivuotiset kuivaheinä, säilörehu ja tuorerehunurmet
yksi ja moniv. siemennurmet
Viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopelto, suojavyöhykenurmi, suojakaista
Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)

◦ Kesannot (viher, sänki, avo)
◦ Palkokasvit (mm. apila, herne, härkäpapu, virna, mailanen)

Jos nurmiprosentti on yli 75 %, EI makseta ympäristökorvauksen talviaikaisesta
kasvipeitteisyydestä

Monipuolistamisen laskenta
Vapaudut monipuolistamisvaatimuksesta myös, jos yli 75 % tukikelpoisesta
maatalousmaasta on pysyvää nurmea/nurmea
Maatalousmaata on peltoala, pysyvät kasvit ja pysyvä nurmi
Tässä nurmiprosenttiin lasketaan kaikki heinä- ja nurmikasvit
◦
◦
◦
◦
◦

yksi ja monivuotiset kuivaheinä, säilörehu ja tuorerehunurmet
yksi ja moniv. siemennurmet
Viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopelto, suojavyöhykenurmi, suojakaista
Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)
MYÖS lohkot, joilla on pysyvän nurmen merkintä

Ja jos olet vapautunut monipuolistamisvaatimuksesta tällä perusteella
(nurmiprosentti maatalousmaasta on yli 75 %)
=> EI makseta ympäristökorvauksen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Maksetaan talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Peltoalasta on nurmia, palkokasveja, kesantoja yli 75%
-> EI makseta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Maatalousmaasta on nurmea/pysyvää nurmea yli 75%
-> EI makseta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Pysyvä nurmi
Lohkolle tulee pysyvän nurmen merkintä, jos se kuusi vuotta peräkkäin ilmoitetaan
jollakin nurmikasvilla
◦ Merkinnästä huolimatta lohko voi olla normaalisti osana viljelykiertoa ja viljelykasvi voi
vaihdella

Jos ilmoitat lohkon muuksi kuin nurmeksi, niin pysyvän nurmen merkintä poistuu

◦ myös puhdaskasvustona viljeltävät siemennurmet nollaavat pysyvän nurmen vuodet (esim. yksi
tai monivuotinen siemennurmi, yksilajinen)

Merkitystä ainoastaan

1. Jos ennallistaminen jouduttaisiin ottamaan käyttöön (Suomen viiteala pienenee yli 5 %)
2. Et voi ilmoittaa tiettyjä kasvikoodeja, jos lohkolla on jo pysyvän nurmen merkintä
◦ Viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi, suojavyöhykenurmi, monivuotiset ympäristönurmet

Nuoren viljelijän tuet
Nuoren viljelijän EU-tuki 81 €/ha (lopullinen tuki voi olla pienempi tai suurempi)
Nuorten viljelijöiden kansallinen tuki 50 €/ha
• Maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa ja
jolla on määräysvalta
• Ensimmäisenä perustukihakemuksen jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias
◦ Ikäraja tarkistetaan vain ensimmäisenä vuonna

• Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta
• Nuorten EU-tukea maksetaan enintään 90 tukioikeushehtaarille

Peltokasvipalkkio
Tuotantosidonnainen tuki
• maksetaan myös tukioikeudettomille hehtaareille

Palkkiokelpoisia kasveja ovat:
•
•
•
•
•

Valkuaiskasvit (mm. rypsi, rapsi, härkäpapu, herne) 110 €/ha
Ruis 60 €/ha
Tärkkelysperuna 550 €/ha
Sokerijuurikas 125 €/ha
Valkuaiskasvi + vilja-seokset eivät ole tukikelpoisia

Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa.

Kasvin muuttaminen 15.6. jälkeen
Tukihaussa ilmoitetun kasvin voi muuttaa 15.6. jälkeen, jos on
◦ Ilmoitettu virheellinen kasvi
◦ Ilmoitettu kasvi, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa
◦ Ei ole päässyt kylvämään ilmoittamaansa kasvia

Muutos tehdään vapaamuotoisella ilmoituksella ja se on tehtävä heti virheen
huomattua, viimeistään 31.1. mennessä seuraavana vuonna
Hakemusta ei kuitenkaan voi enää muuttaa, jos hakijalle on ilmoitettu valvonnasta
tai hakemuksen sääntöjen vastaisuudesta
Pääsääntönä muuttamisessa on, että lohkon korvaustaso ei saa nousta

Viimeinen kylvöpäivä
Kylvä tai istuta viimeistään 30.6.

Poikkeamismahdollisuus: Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen 30.6.
mennessä, kylvä heti olosuhteiden salliessa
◦ Ei tarvitse ilmoittaa kuntaan
◦ Tee merkinnät lohkokorttiin ja käytä apuna valokuvia tai säätilastoja, näin voit tarvittaessa valvonnassa
osoittaa poikkeuksellinen sääolosuhteen

Tukihaussa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää uudelleen, jos kasvi on perustettu ja
sitä on viljelty normaalisti, mutta sateet ja märkyys ovat tuhonneet kasvuston.
Kasvin voi halutessaan perustaa uudelleen.
◦
◦
◦
◦

Toteutumattomat ympäristökorvauksen toimenpiteet tulee perua lomakkeella 477
Satovahinkoilmoitusta ei velvoiteta tekemään, mutta sen voi tehdä
Tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat tulee kirjata lohkomuistiinpanoihin
Alaa on hoidettava hyvän maatalouskäytännön mukaan mm. kasvinsuojelusta huolehdittava

Kasvukauden aikana
Pyrittävä aina korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen
Sadonkorjuuvelvoite on ainoastaan suojavyöhykenurmilla ja avomaanvihanneksilla
Jos satoa ei korjata, kasvustosta ja maatalousmaan kasvukunnosta on huolehdittava niin, että
lohkolle on taas seuraavana vuonna mahdollista perustaa uusi kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato
◦ Jos sato jää korjaamatta, peltoon levitetty fosfori on huomioitava seuraavana vuonna
täysimääräisesti lannoituksessa

Peru maataloustuet, jos tukiehdot eivät täyty
Tukikelpoisuusehtojen on täytyttävä koko kalenterivuoden

◦ mm. viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena, täydentävien ehtojen noudattaminen, lisäksi yksittäisillä
tuilla on omia tukikelpoisuusehtoja

Voit perua yksittäisen tuen tai kaikki tuet
Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain kasvulohkon osalta
Peruminen tehdään lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella
Peruminen on tehtävä ennen valvontaa!
Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta
olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua

Ylivoimainen este/poikkeukselliset olosuhteet
Jos tukiehtoja ei pysty noudattamaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia,
esim. toimintakyky alentunut fyysisen/psyykkisen sairauden takia:
• Voi säilyttää oikeuden tukiin kokonaan tai osittain
• Ilmoita viipymättä kuntaan
• Vapaamuotoinen ilmoitus ja todisteet on toimitettava 15 työpäivän sisällä siitä, kun ne on
mahdollista toimittaa
• On lieventävänä seikkana valvonnassa
◦ Valvonta tehdään, mutta valvonnasta ei pääsääntöisesti aiheudu seuraamuksia
◦ Voidaan huomioida valvonnassa vain, jos kuntaan on tehty ilmoitus ennen valvontaa

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2022
Huhtikuu:

◦ Kansalliset kotieläintuet: vuoden 2021 loppumaksu 25 %, vuoden 2022 ennakko 80 %

Toukokuu:

◦ Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (100 %)
◦ Luomukasvituotannon loppuosa (n.15 %)
◦ Luomukotieläintuotanto (100 %)

Kesäkuu:
◦
◦
◦
◦
◦

Ympäristökorvauksen loppuosa (n. 15 %)
perus- ja viherryttämistuen, nuorten eu-tuen, peltokasvipalkkion loppuosat (n. 5 %)
Eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa (n. 50 %)
Eu:n nautapalkkion loppumaksu ajalta 16.9.-31.12.2021
Teuraskaritsa- ja kilipalkkio (100 %)

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2022
Lokakuussa
◦ luonnonhaittakorvauksen ja luomun ennakot (noin 75%)
◦ Luonnonhaittakorvauksen hätäapupaketti n. 50€/ha

Marraskuussa
◦ ympäristösitoumuksien ja sopimuksien ennakot (noin 75%)
◦ Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko (noin 50%)

Joulukuussa
◦ Luonnonhaittakorvauksen loppuosa (noin 25%)
◦ Kansalliset hehtaarituet: Yleinen ha-tuki, pohjoinen ha-tuki, kans. nuorten vilj.tuki (100%)
◦ Perus- ja viherryttämistuki, nuoren vilj. EU-tuki, peltokasvipalkkio (noin 95%)
◦ EU:n nautapalkkio ajalta 1.1. – 15.9.

Huomioitavaa vuodelle 2023
Vuonna 2022 ensimmäisen kerran ilmoitettua Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2
v.) ja/tai Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi - ei tarvitse ilmoittaa enää vuonna 2023
• Ei aiheudu seuraamuksia
Viherlannoitusnurmen seuranta jatkuu vuonna 2023
• Max 3 vuotta
 Vuonna 2023 pitää kuitenkin olla neljä (4) eri lajia, ja siemenseoksen painosta vähintään 20
% on oltava typensitojakasvia. Tämä kannattaa huomioida jo vuonna 2022, jos haluaa
ilmoittaa saman kasvuston vuonna 2023 ekojärjestelmän viherlannoitusnurmeksi.

Mikä on VIPUMOBIILI-sovellus
•Ruokavirasto tulee lanseeraamaan ensimmäisen version vuoden 2022 kesällä (Google play ja
Apple store)
•Uusi ohjelmakausi ja uusi toimeenpanomalli edellyttävät tehokasta tiedonvaihtoa
tuenhakijan ja hallinnon välillä
•Vipu on edelleen ensisijainen asiointikanava tukien hakemisessa ja mobiilisovellus täydentää
sitä.
•Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan satelliittidataan perustuvan kasvukauden aikaisen
maataloustoiminnan seurannan (monitorointi)
•Vuonna 2022 lanseerataan sovellus yleiseen jakoon.
•Tuodaan pikkuhiljaa lisää ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia sekä parannetaan sovelluksen
käytettävyyttä käyttäjäkokemuksen perusteella
•Hyödynnetään sovellusta myös tulevan ohjelmakauden viestinnässä.

Peltotukien haku vuodesta 2023 alkaen

Kiitos!

