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20.4.2020

Peltopuolen tuki-info
Hakeminen
Viljelijätukien päätukihaku avautuu VIPU-palvelussa 27.4.2020 ja päättyy 15.6.2020.
Hae tuet ensisijaisesti sähköisen VIPU-palvelun kautta.
Haku paperilomakkeilla on mahdollista palauttamalla lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.6.2020
mennessä. Lomakkeita on saatavissa Ruokaviraston internet-sivuilta Viljelijälomakkeet sekä kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista. Päätukihaun lomakkeet ovat tukihakemus 101 B ja
tukihakemuksen kasvulohkolomake 102 B. Tietyissä tapauksissa tarvitaan myös muita lomakkeita (101 A, 101 D, ym.)
Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2020 (paitsi poikkeukset)
Hyödyllisiä aineistoja:
•
•
•

Tuista ja tukihausta on kerrottu hakuoppaissa, jotka ovat saatavissa Ruokaviraston internet-sivuilta:
Hakuoppaat
Ruokaviraston tukihakukoulutus 11.3.2020: Tallenne
Tukihakukoulutusmateriaalia ja tallenteita Kasvua Hämeestä verkoston www-sivuilta: Esitysmateriaalit

Perustuki, viherryttämistuki / Tukioikeudet
Perustuki, viherryttämistuki, peltokasvipalkkio ja EU:n nuoren viljelijän tuki maksetaan tukioikeuksien perusteella.
Tarkista VIPU-palvelusta tukioikeuksien tilanne. Vuokrasopimusten päättyessä ja niitä jatkettaessa tulee tehdä
tukioikeuksien siirrot palauttamalla lomakkeet 103 A ja 103 B kuntaan 15.6.2020 mennessä.
Tukioikeuksia voi hakea kansallisesta varannosta lomakkeella 289 ELY-keskuksesta 15.6.2020 mennessä. Ohjeet
löytyvät Ruokaviraston internet-sivuilta: Ohjeet
Perustukeen ja viherryttämistukeen liittyy monipuolistamisvelvoite:
•
•
•

Jos tilan peltoalasta on nurmea, kesantoa ja palkokasveja yli 75% -> tila vapautuu viherryttämisestä. Myös
alle 10 ha tilat vapautuvat
10-30 ha tila, viljeltävä min. 2 kasvia, pääkasvin osuus max 75 %
Yli 30 ha tilat, viljeltävä min. 3 kasvia, pääkasvin osuus max 75 %, kahden pääkasvin yhteensä 95% (HUOM
koskee vain AB-aluetta ei C-aluetta)

Luonnonhaittakorvaus
•
•

Ehdot pysyvät samoina kuin edellisinä vuosina
Haetaan vuosittain ja maksetaan korvauskelpoisille lohkoille

•
•
•

Vähimmäispinta-ala on 5 ha
Kesantorajoite eli kesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykkeitä, yhteensä enintään 25 %
korvauskelpoisesta peltoalasta. Lopulla alalla on ilmoitettava viljelykasveja, jotta korvaus voidaan maksaa
koko tilan korvauskelpoiselle alalle.
Maksettava tuki vuonna 2020 AB-alueella on 217 €/ha ja C-alueella 242€/ha, kotieläinkorotus 60€/ha

Ympäristösitoumus ja ympäristökorvaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristösitoumus päättyy kaikilla vuonna 2015 sitoutuneilla 30.4.2020.
Sitoumusta on mahdollista jatkaa yhdellä jatkovuodella.
Jatkoa haetaan joko VIPU-palvelussa tai lomakkeella 101B.
Sitoumusta ei jatketa, sitoumus päättyy ilman seuraamuksia.
Jatkaessa voi luopua toimenpiteistä, LOMAKE 479, ei voi sähköisesti tehdä.
Toimenpidettä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai lisätä, ainoastaan luopua.
Jos haluaa luopua suojavyöhyke-toimenpiteestä, on luovuttava koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä,
joka käsittää myös esim. luonnonhoitopellot.
Uusia sitoumuksia ei tehdä, jako ja siirto mahdollisia.
Korvauskelpoista pinta-alaa ei voi lisätä.
Kaikki suojavyöhykkeet jatkuvat vuonna 2020
o Kaikki ehdot jatkuvat myös samoina kuin vuonna 2019, kasvipeitteisyys, kasvinsuojelu ja
korjuuvelvoite.
o Jos haluaa päästä eroon suojavyöhykkeestä vain hallinnan muutos mahdollistaa tämän.
o Suojavyöhykenurmi ei ole lohkokohtainen toimenpide vaan jos haluaa eroon suojavyöhykkeestä,
on luovuttava koko ympäristönhoitotoimenpiteestä (siis mm. luonnonhoitonurmet jne.)
Ympäristönhoitotoimenpidettä on siis jatkettava sitoumuksen loppuun tai luovuttava kyseiseistä
lohkoista esim. SPV:n tai muun hallinnan siirron myötä, jotta välttyy takaisinperinnältä.
o
o
o

Mikäli viljelijä luopuu tai ko. peltojen hallinta siirtyy:
Sitoumusehdot ovat voimassa 30.4.2020 asti! Hallinnan muutos ei niitä poista. Kasvipeitteisyys
säilytettävä 30.4.asti ja vuoden 2019 tuensaaja on siitä vastuussa.
Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jatkajan ei ole pakko jatkaa edeltäneen viljelijän valitsemaa
suojavyöhykenurmi-toimenpidettä.
Uusi vuokralainen voi (muttei ole pakko) jatkaa lohkolla olevaa suojavyöhyketoimenpidettä, vaikkei
hänellä sitä ennen olisi ollutkaan.

Ympäristösopimukset 2020 (Nk. Hakuasetus Vna 97 /2020)
Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus (moma) ja Kosteikon hoitoa koskeva sopimus
Uutta 5-vuotista sopimusta voi hakea ainoastaan, jos kohde on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin tuella tai
edellisen ohjelmakauden 20- tai 10-vuotinen ympäristötuen erityistukisopimus on päättynyt v. 2018, 2019 tai päättyy
2020. Sopimusta haetaan toimittamalla hakulomake 253 (Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitoa
koskeva sopimus) tai lomake 262 (Kosteikon hoitoa koskeva sopimus) liitteineen ELY-keskukseen 15.6.2020 mennessä
30.4.2020 päättyvälle sopimukselle on mahdollista hakea 1-vuoden jatko. Sopimuksen 1-vuoden jatkoa haetaan joko
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Jatkovuotta hakiessaan tuenhakija sitoutuu olemassa oleviin sopimuksen
ehtoihin ja jatkaa sopimuksen toteuttamista hoitosuunnitelman mukaisesti. Samalla hakija vakuuttaa, että
sopimuksiin sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen
saakka.
Ympäristösopimuksiin sopimusaikana mahdollisesti tehtävät muutokset:
Moma ja kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen voi siirtää tai jakaa. Sopimusala voi vähetä vain hallinnan
muuttuessa, esim. kun kohteen vuokrasopimus päättyy

Alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva sopimus
30.4.2020 päättyvälle sopimukselle on haettavissa 1-vuoden jatko. Kokonaan uutta sopimusta ei ole haettavissa v.
2020
Sopimuksen 1-v. jatkoa haetaan joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Jos tuenhakija ei hae muita päätukihaussa
haettavia tukia, jatkovuotta ja tuen maksua haetaan lomakkeella 218M
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevat sopimukset, joille ei haeta jatkoa, tulee tuensaajan sopimusehtojen
mukaisesti toimittaa ELY-keskukseen 1.6.2020 mennessä selvitys eläinten käytöstä rodun lisäämiseen. Selvityksen voi
tehdä lomakkeella 254 tai toimittamalla polveutumistodistuksen antajan selvitys eläimen käytöstä rodun lisäämiseen.
Alkuperäisrotujen kasvattamisen jatkovuotta voi käyttää lisäysehdon täyttämiseen. Tai jos em. ehto on jo täytetty,
riittää, että eläinten hallinta säilyy tuenhakijalla.
Alkuperäisrotu sopimus on mahdollista siirtää mutta sitä ei voi jakaa eikä sopimuseläin määrä voi vähetä
sopimusaikana.
•
•

Sopimusehdot Alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva sopimus
Ympäristösopimukset (hakulomakkeet sopimusehtoineen)

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus 2020
Nk. Hakuasetus Vna 97 /2020
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Vna 95 /2020
Uudet sitoumukset ovat haettavissa
• lomakkeella 215, joka on toimitettava ELY-keskukseen 15.6.2020 mennessä + luonnonmukaisen tuotannon
valvontaan liittyminen viimeistään 30.4.2020
• tilan on annettava myös uusi sitoumus, jos sitoumukseen haettava lisäala on yli 5 ha (lomake 215)
Sitoumukseen, joka päättyy 30.4.2020, on haettavissa vuoden jatko joko Vipu-palvelussa tai 101 B lomakkeella. Huom:
ilman jatkohakemusta sitoumus tulee päättymään alkuperäisen sitoumusajan mukaisesti.
Sitoumuksen jatkamisen edellytykset, kun sitoumus on annettu v. 2015:
• Jos pääosa sadosta on käytetty omille tavanomaisille eläimille:
o joko sitoumusalasta on oltava ns. myyntikasveja väh 30 % (luomu sitoumusehtojen liite 2)
o tai pääosan sadosta käyttänyt eläinlaji on siirrettävä luomutuotantoon
o tai yhteistyösopimus luomurehuntuotannosta luomukotieläintilan kanssa
•

Sitoumuksen jatkamisen edellytykset luonnonmukaisen kotieläintuotannon tiloilla
o v. 2015 alkanut luomu kotieläintuotannon sitoumus tai jos 2015 alkanut sitoumus on korvattu
uudella 5-vuotisella sitoumuksella: sitoumusajalle päivätty myyntikuitti luomusitoumukseen
liitettyjen kotieläintuotteiden myynnistä on palautettava ELY-keskukseen viim. 15.6.2020 mennessä
tai päätukihaussa Vipu-palvelussa liitteenä

•

Jos sitoumuksen jatkamisen edellytykset eivät täyty, sitoumus raukeaa

Sitoumusaikana tehtävät mahdolliset muutokset:
• voi liittää lisäalaa max 5 ha tai jos sitoumusala on alle 5 ha, lisäalaa voi liittää enintään 1 ha
• luomusitoumuksesta toiseen lohkoja voi siirtää ilman rajoituksia ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan
• sitoumusaikana sitoumuksen voi siirtää tai jakaa (lom 160), sitoumuksen tilatyyppiä voi vaihtaa (lom 215)
Linkkejä:
• Luomukorvaus-sivut, josta löytyvät linkit eteenpäin mm. hakulomake 215 ja sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

•

Luonnonmukaisen tuotannonvalvonta (ruokavirasto.fi)

Peltokartta-asiaa
Vuonna 2019 kuvatut ilmakuvat

Alueelle keväällä 2020 tulevaa valvontaa, joka kohdistuu vuoteen 2019.
Kannattaa katsoa tarkkaan lohkorajat 2020 tukihaussa ja huomioida mahdolliset muutokset lohkoissa sitten edellisen
kuvauksen (tiet, rakennukset, vesottuneet alueen yms.)
Tukihaun auetessa Vipussa näkyvät vuoden 2020 peruslohkot. Ajantasaistuksessa muuttuneet lohkokohdat voi
tarkistaa aktivoimalla tason ’Edellisen vuoden peruslohkot’ ja suurentamalla kuvaa riittävästi.
Päätukihaku aukeaa Vipussa huhtikuun lopulla
•
•
•

•

Peruslohkojen muutososio ei aukea aiemmin
Peruslohkomuutokset ennen toukokuun puoliväliä (kunta käsittelee ja uudet lohkot ovat käytössä
Päätukihaussa).
Peruslohkon rajakorjaukset Päätukihaku –osiossa samaan aikaan, kun jätät tukihakemuksen (Jos rajakorjauksia,
niin lähetä päätukihaun hakemus ajoissa, jotta kunta voi varmistaa rajakorjauksen hyväksymisen ennen
15.6.2020).
15.6.peruslohkojen yhden päivän hallinta-aika

Vuoden 2020 kansallinen ilmakuvausohjelma

Tulevaa karttakuvausaluetta Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella.
•
•

Karttaohjeita
Ohjevideoita Ruokavirastolta

Tukien valvonnasta
Etelä-Savon ELY-keskuksessa on kevään 2020 aikana tehtävänä vielä vuoden 2019 tukiin liittyviä
peltolohkoristiintarkastuksia, jotka johtuvat viime kesän ilmakuvauksista.
Pienistä pinta-alaeroista on tehty hallinnollinen tarkastelu Ruokaviraston toimesta ja uudet lohkojen pinta-alat
näkyvät VIPU-palvelussa. Niiden tilojen osalta, jossa pinta-alaero ylittää 3 % perustuessa, tehdään valvonta viljelijää
kuulemalla. Myös osalle tiloista saatetaan tehdä maastokäynti noudattaen kuitenkin koronasta johtuvia määräyksiä.
Valvonnat tehdään toukokuun loppuun mennessä, jotta viljelijöillä olisi tiedossa valvonnassa todetut pinta-alat ennen
tukien hakua.
Vuoden 2020 tukien osalta tulee noudattaa tukikohtaisia ehtoja sekä täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen opas
on Ruokaviraston internet sivulla:
•

Täydentävien ehtojen opas

Pinta-alatarkastusten lisäksi tukiin ja täydentäviin ehtoihin liittyy paljon erilaisia valvottavia asioita kuten
asiakirjojentarkastaminen (esim. viljavuustutkimus, viljelymuistiinpanot). Sitä kuinka nämä kaikki valvonnat tullaan
tekemään tänä poikkeusaikana ei vielä tässä vaiheessa tiedetä.

ELÄINPUOLEN TUKI-INFO
Pohjoisen Kotieläintuen yleisiin vaatimuksiin ei muutoksia vuonna 2020
•

Ennakkoa maksetaan 75 %, ja se tulee maksuun huhtikuun lopussa. Samalla tulee maksuun myös loppuerä
2019 vuoden maksuista.

EU:n eläinpalkkioiden yleisiin vaatimuksiin ei muutoksia vuonna 2020.

•

EU-eläinpalkkion ensimmäinen maksuerä (tukeen oikeuttava aika 1.1 - 15.9) maksetaan aikaisintaan
joulukuussa, (kun kaikki eläintarkistukset on suoritettu) ja toinen erä kesäkuussa 2021

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehtoihin muutoksia vain sikojen porsimisolosuhteisiin
•

Eläinten hyvinvointikorvauksesta maksetaan noin 50 % joulukuussa ja toinen 50 % kesäkuussa 2021

Kaikki eläinperusteiset palkkiot perustuvat eläinrekisterien kautta saatuihin tietoihin.
•

Tuet ja rahoitus (ruokavirasto.fi)

Eläinilmoitukset
Eläinrekisteriin tehtävät ilmoitukset:
•
•
•
•
•

NAUTA: syntymä-, osto-, poisto-, tai siirtoilmoitus tehtävä 7 vrk kuluessa
LAMMAS: syntymäilmoitus 6 kk sisällä karitsan syntymästä, ja poisto/siirto/ostoilmoitus 7 vrk kuluessa
SIAT: Eläinmäärä ilmoitukset, porsiminen/lopetus/kotiteurastusilmoitukset 3 krt/vuodessa.
Siirrot ja myynti (teuraaksi/eloon) 7 vrk kuluessa.
SIIPIKARJA/HEVOSET: VIPU kautta edellisen vuoden eläinmääräilmoitukset kerran vuodessa (helmikuu)

Huomioita eläinilmoituksissa
Jos eläinrekisteri-ilmoitukset tehdään postin tai faksin välityksellä, kannattaa ottaa kuitti/tuloste ilmoituksesta. Jos
vahingossa käy niin, että ilmoitus ei tule perille, eläinten omistajalla on todiste siitä, että ilmoitus on lähetetty.
Poistoissa/ostoissa kannattaa olla tarkkana päivämäärän kanssa, väärä pvm johtaa eläimen hylkäämiseen.
•
•

Poistopäivä on päivä, jolloin eläin on kuollut/lopetettu tilalla, EI HONKAJOEN NOUTOPÄIVÄ!!.
Eläinten merkintä ja rekisteröinti (ruokavirasto.fi)

Tavallisimmat virheet nautatiloilla
•
•
•
•

Myöhästymispäiviä (eläinrekisteri-ilmoitukset)
Poistot/ostot eivät täsmää
Korvamerkkejä puuttuu/tilattu vasta sen jälkeen, kun valvonnasta on ilmoitettu
Eläintä ei ole rekisteröity tai eläintä pidetään väärässä eläintenpitopaikassa

Tavallisimmat virheet nautojen hyvinvointikorvauksessa
•
•
•

Laidunnus ja jaloittelu -> puuttuu laidunnuskirjanpito
Nautojen ruokinta ja hoito -> puuttuu ruokintasuunnitelma, rehuanalyysi, suunnitelma toimintahäiriöiden
varalta, sähkötuotannon varajärjestelmä
Juomakuppeja ei ole lämmitetty kylmissä tiloissa

Tavallisimmat puutteet lammastiloilla
• Korvamerkkejä puuttuu tai on vain yksi korvamerkki (vain teuraaksi vietävillä korkeintaan 12 kk vanhoilla
eläimillä voi olla vain 1 merkki)
• Rekisterissä väärä eläintenpitopaikka (kiinnitä huomiota kesälampaisiin ja niiden pitopaikkoihin)
• Eläimiä ei ole poistettu lammasrekisteristä
• Lampaiden hyvinvointikorvauksessa
o

Ruokinta ja hoito, puuttuu rehuanalyysi, ruokintasuunnitelma (laidun/ sisäruokinta)

o

Lampaiden ja vuohien hoito, kerintäkirjanpito, loistorjuntasuunnitelma, papananäytteenotot
vähintään 2 krt./vuosi

o

Laidunnuskirjanpito puutteellinen

Lisätietoa:
•

Eläinten merkintä ja rekisteröinti (ruokavirasto.fi)

Hyvä tietää vuonna 2020
•

Toimita pitkäaikaisista sairaslomista ja työkyvyttömyydestä sairastodistukset myös
Maaseutuelinkeinoviranomaiselle  Kunnan maaseutuelinkeinosihteerin on pitänyt hyväksyä ylivoimainen
este ennen valvontakäyntiä. Saatat välttyä valvonnassa suurilta tukiseuraamuksilta, mikäli virheet ovat
tapahtuneet ylivoimaisesta esteestä johtuen esim. Eläinrekisterit menneet totaalisen sekaisin tai eläinten
suuret korvamerkkienpuutteet tai -sekaannukset.

•

Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asiointipalveluun liittyvät käytettävyyden parannustyöt etenevät ja
alustavan arvion mukaan palvelu avataan alkukesällä 2020. Palvelu suljettiin marraskuussa käytettävyyden
parantamiseksi.

Ennen asiointisovelluksen avaamista ilmoitukset ja muutokset tulee tehdä lomakkeilla seuraavasti:
•
•
•
•

•

Eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset: ilmoitus on tehtävä kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset: ilmoitus on tehtävä kunnaneläinlääkärille.
Ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito: ilmoitus on tehtävä aluehallintoviraston
läänineläinlääkärille.
Lisätietoa:
o Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiakaspalvelu avattaneen alkukesällä (ruokavirasto.fi)

Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen on tulossa pakolliseksi ensi lokakuun alusta lähtien. Uudistus koskisi
1.10.2020 jälkeen syntyviä vasikoita. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee toiseen korvaan
tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan elektroninen korvamerkki (ns. e-merkki). Toive siirtymisestä
kansallisesti nautaeläinten pakolliseen elektroniseen tunnistamiseen on tullut nautasektorin alan
tuottajajärjestöiltä, sekä muilta alan toimijoilta kuten teurastamoilta. Lisätietoa
Seuraa tiedotteita ja tilaa syntyville vasikoille eMerkit hyvissä ajoin.
•

Lisätietoa korvamerkeistä (ruokavirasto.fi)

Etelä-Savon ELY-keskuksen Maaseutupalvelut yksikön yhteystiedot (viljelijätukien osalta):
Postiosoite: PL 164, 50101 MIKKELI
Käyntiosoite: Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI
sähköposti: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
vaihde: 029 502 4000
Ilpo Lehtinen, yksikön päällikkö, 029 502 4217
Ritva Vaittinen, johtava asiantuntija, 029 502 4101 (viljelijätuet ja niiden valvonta, tukioikeudet)
Jaakko Heinonen, tarkastaja, 029 502 4035 (täydentävät ehdot, tukioikeudet, valvonta)
Maarit Saarinen, tarkastaja, 029 502 4082 (eläintuet ja eläinvalvonta)
Hillevi Teittinen, maaseutuasiantuntija, 029 502 4135 (ympäristösopimukset; moma, APR, luomusitoumukset)
Kaija Siikavirta, rahoitusasiantuntija, 029 502 4087 (kosteikon hoitoa koskeva sopimus)
Mikko Ukkonen, maaseutuasiantuntija, 029 502 4100 (tukioikeudet)
Ukkonen Mervi, tarkastaja, 029 502 4038 (pelto ja eläin valvonta, luonnonmukaisen tuotannon valvonta)
Pulkkinen Marja, maaseutuasiantuntija, 029 502 4073 (luonnonmukaisen tuotannon valvonta)
Merja Tolari, ylitarkastaja, 029 502 4073 (peltolohkorekisteri, kartta-asiat, VIPU, valvonta)
Häkkinen Heikki, ylitarkastaja, 029 502 4042 (kasvintarkastus, hukkakaura???)

