
TUKI-INFO 2022

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten
esitys



Maaseututoimistojen aukioloajat

Vierailuajat edelleen hyvä varata etukäteen
Tukioikeudensiirtoja ja muita lomakkeita voi palauttaa

skannattuina sähköpostissa

lantbruk@narpes.fi = Närpiö, Maalahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kaskinen

landsbygdskansliet@pedersore.fi = Pedersöre, Uusikaarlepyy, Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari

maaseututoimisto@vora.fi = Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Laihia

maaseututoimi@kokkola.fi = Kokkola



- Kirjeitse Ruokavirastosta, lähetetty viikolla 15
- Ruokaviraston uutiskirje sähköpostitse  paljon 

tärkeää ja ajankohtaista tietoa
- www.ruokavirasto.fi

• Lomakkeet: www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet
• Hakuopas: www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat

REAGOI tekstiviesteihin!
Ruokavirasto lähettää suunnattuja tekstiviestejä, yleensä silloin, kun jotain on ehkä 
jäänyt tekemättä.

Tiedotus viljelijöille



Tukihaku 2022

 Tukihaku on auki VIPU-palvelussa 5.5-15.6.2022 välisen ajan
 Tämä on viimeinen vuosi jolloin on mahdollista hakea

paperilomakkeilla!
 Huolenaihe: mahdolliset palvelunestohyökkäykset

Vaikka kylvöajatkin tuolloin alkavat.....

VAHVA suositus:
Täytä tukihakemus alustavasti jo toukokuun alussa ja katso huomauttaako
Vipuneuvoja jostakin ongelmasta johon vielä tuolloin voisit vaikuttaa!

 Vipuneuvoja laskee esim. viherryttämisen %



Esimerkki miksi alustava tukihaku hyvä tehdä
heti toukokuussa:
 Tilalla 100 ha
 Suunnitellut viljellä 74 ha kauraa ja loput nurmella
 Viljellyt samoin vuonna 2021 ja viherryttäminen ok, pääkasvia alle 75 %
 Täyttää tukihakemuksen kesäkuulla 2022 ja Vipuneuvoja huomauttaa: 

Pääkasvia on 76 %, viherryttämisen ehdot ei täyty
 Tämä koska viljelijällä ei tullut mieleen että yhdellä 3 ha:n lohkolla

nurmea nyt 6. vuosi
 Pysyviä nurmia ei lasketa peltoalaan viherryttämislaskennassa

74/97 = 76 %

Kylvöaikaan helpompi tehdä muutoksia suunniteltuihin kasveihin!



Peruslohkomuutokset

 Yhdistämiset, jaot ja uusien peruslohkojen perustamiset suositellaan
tehtäväksi ennen toukokuun puoltaväliä!

 Tehdään kohdasta Peruslohkomuutokset
 Rajakorjaukset tulee kuntaan nähtäväksi vasta tukihakemuksen 

lähetyksen yhteydessä
 Lohkoilla, jotka ovat ympäristö-/LFA-kelpoisia: EI ole mahdollista lisätä pinta-

alaa (esim. uudisraivattuja pellonreunustoja)
 Pellon rajoja koskevat digitointivirheet voi aina korjata. 
 Tarkista huolellisesti että kaikki mikä on lohkonrajojen sisäpuolella on 

viljelyksessä
 Tarkistaaksesi miten lohkon rajat ovat muuttuneet viime vuodesta ota 

esiin karttataso ”Edellisen vuoden peruslohkot”

Jokainen rajakorjaus ja peruslohkomuutos käydään läpi maaseututoimistossa ja 
tuenhakijoihin otetaan yhteyttä, ellei korjauksia tai muutoksia voi hyväksyä!



TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT
voit tehdä jo nyt
 Järjestelmä todennäköisesti päättymässä 31.12.2022, jos keväällä 

lausunnolle lähtevä hallituksen esitys hyväksytään kansallisella 
tasolla

 Tukioikeuksien siirto tehdään maanoston tai –vuokrauksen
yhteydessä. 

 siirrot tehdään kuten ennen, lomakkeilla 103A ja 103B

Muista, että KAIKKI tukioikeuksien omistajat allekirjoittavat
siirtohakemuksen
 esim. kuolinpesät, yhtiöt voivat joutua liittämään hakemukseen kopioita valtakirjoista, 

perunkirjasta jne.



Sukupolvenvaihdokset/ Uudet viljelijät

Ennen kuin uusi viljelijä pystyy
täyttämään oman tukihakemuksensa, 
täytyy ensin täyttää ja palauttaa
useampia paperilomakkeita
maaseututoimistoon!

 Eri lomakkeita tilanteesta riippuen

 Ota yhteyttä maaseututoimistoon!



Force majeure

 Muista ilmoittaa
maaseututoimistoon, jos tilaa
kohtaa esim. viljelijän
sairastuminen, eläinsairaus, 
tulipalo tms.

 Kun tilaa kohtaa erittäin
poikkeuksellinen tapahtuma, sillä
saattaa olla vaikutusta myös
tuleviin maksatuksiin.



Mitä tulisi huomioida tämän vuoden
hakemuksessa vuotta 2023 ajatellen? 

Tässä vaiheessa HYVIN epävarmaa antaa yksityiskohtaisia vastauksia
miten ensi vuoden sääntöjä voisi ottaa huomioon jo vuonna 2022.

 Kaikkia ympäristökorvaustoimenpiteitä tulee noudattaa 30.4.2023 asti, 
esim. suojavyöhykkeet, riistapellot ja tämän vuoden kerääjäkasvilla ei
saa perustaa seuraavan vuoden nurmea

 Suositus: uusien peltojen raivaukset, jos mahdollista, kasvia olisi hyvä
viljellä niillä jo tänä vuonna

 Ensimmäisen vuoden luonnonhoitopeltonurmi/monimuotoisuusniitty v. 
2022 ei tarvitse ilmoittaa samana vuonna 2023 

 Viherlannoitusnurmilla vaaditaan ehkä 4 eri kasvilajia v. 2023, tätä hyvin
epävarmaa ottaa huomioon jo tänä vuonna



Eläintenpitäjärekisteri
Eläintenpitäjäksi on ilmoittauduttava seuraavien eläinten
osalta, sekä myös niiden pitopaikka:
• nautaeläimet
• siat
• lampaat, vuohet
• hevoseläimet
• siipikarja
• turkiseläimet
• hirvi- ja kamelieläimet
• mehiläiset ja kimalaiset

Ilmoituksen voi tehdä netissä pankkitunnuksilla kirjautuen:
www.epr.ruokavirasto.fi

Paperilla palautetut ilmoitukset tallennetaan kunnassa. 
Maaseutuelinkeinoviranomaiset toimivat myös
eläintenpitäjärekisterin käytöntukena.



Uusi hakemusmahdollisuus Vipun kautta:
Petovahinkokorvaus

 Vipu-palvelussa voit ilmoittaa ja hakea korvausta vahingosta, jonka 
suurpeto on aiheuttanut:
 koiralle, kotieläimelle ja mehiläispesille

 pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle

 eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille

 muulle elottomalle irtaimistolle.

 Suurpedoiksi lasketaan ahma, ilves, karhu ja susi. 
 Hakemus mahdollista tehdä ympäri vuoden
 Soittakaa maaseututoimistoon niin pian kuin mahdollista vahingon 

sattuessa! Kunnan tehtävänä on maastotarkastus korvausta varten, 
vaikka petoyhdyshenkilö siellä olisikin jo käynyt. 



Kiitos!


