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Sähköisen asioinnin nimi on muuttunut  Hae/ilmoita 



Päätukihaku 2022



Päätukihaun esitäyttö
• Päätukihaulle mentäessä 

ensimmäisenä avautuu 
kasvulohkojen esitäyttö.

• Valitaan kasvulohkojen 
esitäyttö edellisen vuoden 
tiedoilla tai vain peruslohkot.

• Kasvulohkotiedot voidaan 
tuoda myös 
viljelysuunnitteluohjelmasta.



Päätukihaussa ei enää kahta erillistä yläosiota 
(ilmoita tiedot/hae tukia)
• Jatkossa 6 välilehteä kaikilla tiloilla

• Lohkotiedot, Lohkotietojen yhteenveto, Haettavat tuet, Maatilan tiedot, Vipuneuvoja, (Vältä 
seuraamukset), Yhteenveto ja lähetys.

• Vältä seuraamukset –välilehti tulee näkyviin jos hakee ympäristökorvausta.

• Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen mahdollista vihreille ja sellaiset 
välilehdet, joille ei voi vielä siirtyä ovat harmaita.



Yleiskuva lohkotiedot välilehdestä

• Suurin muutos liittyy tietojen 
muokkaukseen, joka tehdään erikseen 
avautuvassa dialogissa

• Kaikkia peruslohkon tietoja voi kerralla 
muokata

• Myös kasvulohkojen tiedot annetaan 
yhdellä kertaa omassa dialogissaan 



Kasvulohkojen muokkaus ja kasvitietojen tallennus
• Isolle kartalle päästään pienemmän kartan alareunasta 

(kynän-kuvasta) tai oikeasta ylälaidasta(Avaa kartta-
painikkeesta).

• Ison kartan yläreunassa ovat kasvulohko- ja 
peruslohkotyökalut.

• Kuvassa avattuna kasvulohkotyökalut –kohta. Näkyviin avattu 
kaikki kasvulohkon piirtämiseen tarvittavat työkalut.



Haettavat tuet- välilehti
• Haettavat tuet kohdassa, valitaan 

tukien hakija ja haettavat tuet
• Jos hakijana on yhteisö, kysytään 

myös hakijan tyyppi ja  yhteisön 
hakijan nimi

• Välilehdelle on tuotu listat tilan  
ympäristösitoumukselle 
valituista toimenpiteistä. 



Jatkovuosien haku ympäristösitoumukselle ja 
sopimuksille
• Jatkovuoden hakeminen tapahtuu kuten edellisenä vuonna.

• Viljelijä valitsee päätukihaullaan rastilla, jatkaako 
ympäristösitoumustaan ja/tai sopimuksia.



Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuosi

• Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuotta haetaan kuten viime 
vuonnakin

• Jos sitoumus on annettu vuonna 2018 tai sen jälkeen, haetaan vain tuen 
maksua



Yleisiä ”virheitä” ja esitettyjä kysymyksiä
- En löydä etsimääni kasvia täyttäessäni kasvia kasvulohkolle?

VASTAUS: Kaikki kasvit joita olet käyttänyt aikaisemmin kerääntyvät listan alkuosaan, eli et 
löydä niitä aakkosjärjestyksessä listalta

- Täyttäessä tukihakemusta muistat että osa lohkosta on nyt tonttimaata/rakennusmaata jota ei viljellä enää. 
Tukihakemuksessa voi tehdä VAIN rajakorjauksia…..

VASTAUS: Tonttimaata ei saa piirtää pois vain rajakorjauksella. Kaikki yli 0,05 ha:n
samankaltaiset pysyvästi viljelemättömät alueet tulee poistaa PERUSLOHKOMUUTOKSIEN 
kautta jakamalla lohko. Tämän jälkeen lohkolle ilmoitetaan kasvikoodi: pysyvästi
viljelemätön

- Peruslohkokarttoja tarkastellessa houkutus saattaa olla suuri rajakorjauksen kautta piirtää mukaan viime
vuosina raivatut pinta-alat, näyttää hienosti viljellyltä uusilla ilmakuvilla! 

VASTAUS: näitä korjauksia ei kunnassa saa hyväksyä, joudutte perumaan tukihakemuksenne
ja ottamaan pois korjaukset



Yleisiä ”virheitä” ja esitettyjä kysymyksiä

- Ostettu tai vuokrattu uusi lohko jossa säätösalaojitustoimenpide
unohdetaan lisätä oman tukihakemuksen valumavesi-toimenpiteeseen..

Jos neuvoja täyttää hakemuksesi, muista kertoa säätösalaojista myös hänelle! Vipuneuvoja ei pysty
muistuttamaan tästä



Vipuneuvoja-välilehti

• Kasvulohkotietoihin on 
lisätty yksi uusi tarkiste, joka 
näkyy myös Vipuneuvojassa

• Se huomauttaa jos 
sitoumuksen ulkopuoliselle 
lohkolle ilmoittaa 
ympäristökorvauksen 
toimenpiteitä



Vipuneuvoja – Monivuotisten 
toimenpiteiden tarkisteet
• Tukioikeudet-paneelilla näet tukioikeuksien 

tilanteen

• Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet –
paneelilla käy tarkistamassa mm. 
suojavyöhykkeiden, luonnonhoitopeltojen 
ja/tai monimuotoisuuspeltojen 
säilyttämisvelvoitteet



Vältä seuraamukset -välilehti



Yhteenveto ja lähetys -välilehti

• Yhteenveto ja lähetys –välilehdeltä näet päätukihakemuksen yhteenvedon ja 
pystyt tulostamaan hakemustiedot

• Ennen lähetystä tarkista, että sähköpostiosoite on oikea johon vahvistusviesti 
lähetetään

• Sähköposti esitäytetään ensisijaisen viljelijän tiedoista
• Kun tiedot on tarkastettu ja hakemus kunnossa, lähetä hakemus käsiteltäväksi



Lähettämisen jälkeen

• Lähetyksen jälkeen välilehdelle tulee vihreä ilmoitus hakemuksen 
vastaanotosta ja hakemuksen lähettämisestä tulee vahvistusviesti 
ilmoitettuun sähköpostiin

• Hakemuksen lähetyksen voi vielä peruuttaa, mutta se on muistettava 
lähettää uudelleen hakuajan puitteissa. Vain lähetetty hakemus on 
vastaanotettu!



Yhteenvetotuloste 

• Hakemustiedot tulosteelle tulee esille lähettämisen jälkeen

• Varmista tulosteelta, että siellä on hakemuksen tiedot lähetetty käsiteltäväksi sekä lähetysaika ja 
päivämäärä



Kiitos ja hyvää kevättä!


