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PANOSTA VILJOJESI  
VILJELYYN KASVUOHJELMALLA

KASVUOHJELMAN RESEPTI:
• Starttilannoitus YaraMila Y3 N 120 kg/ha

• Tautitorjunta Elatus Era 0,75 l/ha

• Korrensäätö Moddus EVO 0,25 l/ha

•  YaraBela Suomensalpietari N 30 kg/ha  
tähkälletulovaiheessa

KASVUOHJELMALLA KREIVI  
TUOTTI 1600 KG/HA ENEMMÄN  

SATOA JA VALKUAINEN PARANI 1,7 %

ELIMÄKI 2017 KREIVIBOR HAVAINTOKAISTAT

Minimipanostus = Lannoitus N 90 kg/ha (YaraBela Suomensalpietari)  
ja kasvinsuojelu Elatus Era ja Moddus EVO.

Minimipanostus Kasvuohjelma

HLP kg 75,1 76,8

Rv % 11,1 12,8

Tärkkelys % 68,3 68,8
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HANKKIJAN ASIANTUNTIJAMYYJÄT APUNASI.  
TUOTTEET MYÖS VERKKOKAUPASTA hankkija.fi

Tutustu kaikkiin koetuloksiin  
ja valitse itsellesi sopiva resepti 
hankkija.fi/kasvuohjelma-koetulokset



TUKIOHJEET

Kriisituki haetaan päätukihaussa  ................................. 4
Syyskylvömenetysten tuki haetaan samalla kertaa  
kuin valtaosa muistakin tuista.

Tukioikeuksien siirrot ja haut tulossa  .......................... 8
Tukioikeuksia voi hakea kansallisesta varannosta  
tänäkin vuonna.

Viherryttämistuen vaatimukset muuttuivat  ............10
Ekologisen alan kesannoilla ja typensitojakasveilla  
ei saa enää käyttää kasvinsuojeluaineita.

Luomuun otetaan uusia tiloja  ......................................12
Luomusitoumusta haetaan elykeskuksesta  
paperilomakkeella 215.

Valtaosa tuista säilyy ennallaan  .................................13
Vaikka ehdot olisivat entuudestaan tuttuja, niiden  
kertaaminen ei mene hukkaan.

Maatilan kannattaa varautua pahimpaan  .................14
Viljelijäpuolison kuolemaan varautuminen auttoi  
vaikeimman vaiheen yli tyrnäväläisellä perunatilalla.

Sähköinen haku tehdään tuttuun tapaan  ..................16
Katso seikkaperäiset ohjeet hakemuksen täyttämiseen 
Vipu-palvelussa.

Valvonta on olennainen osa tukijärjestelmää  ..........20
Tänäkin vuonna vähintään joka kahdeskymmenes tila  
osuu valvontaan.

Neuvo 2020 -neuvonta kannattaa hyödyntää  .........23
Yksittäinen tila voi käyttää palvelua 7 000 eurolla  
vuosina 2015–2020.

EU-avustajat vuonna 2018  ...........................................25
MT julkaisee jälleen luettelon EU-avustajista, joilla on  
MTK:n ottama vakuutus.

Sisältö

30.4.
Tärkeitä päiviä

Peltomaan laatutesti  
on palautettava.

Uusien tilojen on  
ilmoittauduttava  

luomuvalvontaan.

15.6.

30.6.

1.5.

Tukioikeuksien  
siirtoja ja hakuja koskevat 
lomakkeet pitää toimittaa  

kunnan maaseutu elinkeino-
viranomaiselle.

Viimeinen päivä hakea  
syyskylvömenetysten tukea.

Päätukihaku loppuu,  
Vipu-palvelussa haku auki 

kello 23.59 asti.

Viimeinen kylvöpäivä.

Luomuehtoja pitää alkaa 
noudattaa, vaikka sitoumusta 

haetaan 15.6. mennessä.

Uusien ympäristösopimusten 
ehtoja on noudatettava,  

vaikka sopimusta haetaan 
15.6. mennessä.

MAASEUDUN TULEVAISUUS
Päätoimittaja: Jouni Kemppainen 
Toimituspäälliköt:  
Jussi Martikainen ja Tiina Taipale
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mt.fi

Maaseudun Tulevaisuus on  
maa- ja metsätaloustuottajain  
äänen kannattaja. Se pitää  
maaseudun ja sen elinkeinojen 
puolta sekä huolehtii maaseudun 
henkisestä ja taloudellisesta  
hyvinvoinnista. 

TUKIOHJEET
Teeman tuottaja: Juhani Reku
Toimitussihteeri: Heli Virtanen
Piirrokset: Jukka Pasonen
Kannen kuva: Maiju Pohjanheimo

JULKAISIJA
Viestilehdet Oy
Puhelin: 020 413 2155
Postiosoite: PL 440, 00101 Helsinki 
Käyntiosoite: Simonkatu 6, Helsinki 
Verkko-osoite: www.viestilehdet.fi

Tarjottu tai tilattu aineisto  
hyväksytään julkaistavaksi  
sillä ehdolla, että julkaisija  
saa korvauksetta käyttää sitä  
uudelleen toteutus- tai jakelu-
tavasta riippumatta sekä luovuttaa  
oikeutensa edelleen ja muokata  
aineistoa hyvän tavan mukaisesti.

PAINO
Lehtisepät Oy 
Jyväskylän paino 2018

Tähän lehteen käytetty puu on  
peräisin kestävästi hoidetuista  
metsistä, valvotuista kohteista  
tai on kierrätettyä.

PALVELUNUMEROT
0204-alkuiset numerot ovat 
maksullisia. Hinta soitettaessa 
kotimaan lanka- ja matkapuhelin-
liittymistä on 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv 24%).

TILAUS- JA JAKELUASIAT
Arkisin kello 8–21
Puhelin: 020 413 2277
Sähköposti: tilaajapalvelu@mt.fi
Verkko-osoite: www.mt.fi
Viestilehdet Oy:n asiakas rekisteriä 
voidaan käyttää ja luovuttaa 

suoramarkkinointi tarkoituksiin  
henkilötietolain mukaisesti.  
Omien tietojen käytön ja luovutuk-
sen voi kieltää ilmoittamalla siitä  
Tilaajapalveluun.

ILMOITUSMYYNTI
Arkisin kello 8–16
Puhelin: 020 413 2321 
Sähköposti: ilmoitus@mt.fi

Maaseudun  
Tulevaisuuden liite

huhtikuu 
2018

JUHANI REKU 
juhani.reku@mt.fi

@juhreku

Kun aloimme suunnitella tätä 
Tukiohjeet-liitettä pari kuu-
kautta sitten, ajattelin supistaa 
sivumäärää edellisvuosista. 
Onhan alkamassa jo neljäs  
vuosi nykyisen ohjelmakauden  
tuilla. Kaiken pitäisi olla pää-
piirteissään tuttua.

Toisin kävi. Nopeasti selvisi, 
että suunnitelmista pudotetut 
neljä sivua oli pakko palauttaa 
takaisin.

Työn edetessä viime vuosi 
alkoi nopeasti tuntua väli-
vuodelta, jolloin asiat olivat 
kutakuinkin ennallaan. Tänä 
vuonna muutoksia on tullut 
erityisesti viherryttämistuen 
ehtoihin. Lue siis ne tarkkaan!

Erityisen valppaana on  
syytä olla silloin, kun olet 
sitoutunut ympäristökorvauk-
seen. Muutokset saattavat 
vaikuttaa ympäristökorvauk-
sen maksamiseen.

Uutta on myös syyskylvö-
menetysten tuki. Se on 
ainutkertainen kahdessakin 
mielessä: sitä voi hakea vain 
tänä vuonna ja sitä voi hakea 
vain kesäkuun puoliväliin asti.

Jos unohdat hakea sitä 15.6. 
mennessä, peli on pelattu. 
Myöhästyneitä hakemuksia 
ei sen osalta oteta lainkaan 
huomioon.

Taas  
paljon 
uutta
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Ympäristösitoumukseen kuu-
luva peltomaan laatutesti pitää 
tehdä ja palauttaa viranomai-

sille viimeistään kahden viikon 
kuluttua, 30.4. mennessä. Sen 
tiedot voi ilmoittaa sähköisesti 
Vipu-palvelussa tai paperilo-
makkeella kuntaan.

Huhtikuun alkuun mennessä 
testin oli palauttanut Mavin yli-
tarkastajan Riikka Klemolan 
mukaan vajaat 19 000 viljelijää. 
Se on alle puolet niistä 43  000 
viljelijästä, jotka ovat sitoutu-
neet ympäristökorvaukseen.

Kaikkien ympäristökorvaukseen 
sitoutuneiden pitää tehdä pelto-
maan laatutesti kerran sitou-
muskauden aikana, viimeistään 
kolmannen sitoumusvuoden 
loppuun mennessä. Ympäristö-
korvauksessa alusta asti muka-
na olleilla kolmas sitoumusvuosi 
päättyy 30.4.2018.

Arviointi vaaditaan kaikilta 
vuoden 2017 tukihakemuksessa 
ilmoitetuilta yli 0,5 hehtaarin 

suuruisilta peruslohkoilta, joi-
den maankäyttölaji on pelto.

Vipu-palvelu listaa laatutes-
tiin automaattisesti kaikki ne 
vuoden 2017 tukihaussa ilmoi-
tetut peruslohkot, joilta arvio 
vaaditaan.

Koska laatutestin palauttaminen 
on ympäristökorvaukseen sitou-
tuneille pakollista, toimenpitee-
seen kohdistetaan viimeisen 

palautuspäivän jälkeen hallin-
nollinen valvonta.

Jos peltomaan laatutesti on 
huhtikuun lopun jälkeen palaut-
tamatta tai se palautetaan myö-
hässä, tilan vuoden 2017 ympä-
ristökorvausta vähennetään.

Viiden prosentin vähennys 
kohdistuu ravinteiden tasapai-
noisen käytön korvaukseen. 
Lohkokohtaisten toimenpitei-
den korvausta ei leikata.

Meneillään ovat  
viimeiset hetket 
palauttaa testi.

Peltomaan laatutesti  
yhä tekemättä?

Päivitä tietokoneesi
Tietokone on tärkeää pitää aina 
kunnossa ja sen ohjelmistot 
päivitettyinä, jotta se toimii vir-
heettömästi. Erityisen tärkeää 
se on ennen tukihakua, jotta 
välttyy teknisiltä ongelmilta ja 
tietoturvariskeiltä.

Koska Vipu-palvelua käyte-
tään internetselaimella, sen 
pitää olla versioltaan tuorein 
mahdollinen. Tällöin myös pal-
velun tarjoamat toiminnot ovat 
varmuudella käytettävissä.

Käyttökelpoisia ja suositeltu-
ja selaimia ovat Mozilla Firefox, 
Google Chrome ja Microsoft 
Internet Explorer (IE). Näillä 
selaimilla Mavi on testannut Vi-
pu-palvelun toimivuuden. IE:n 
versiolla 9 ja sitä vanhemmilla 
IE-selaimilla Vipu ei toimi.

Muillakin selaimilla palvelua 
voi käyttää, mutta niiden toimi-

vuutta Mavi ei pysty takaamaan.
Jos käytössäsi on Windows 

10 -käyttöjärjestelmä, koneesi 
oletusselain on Microsoft Edge. 
Sen toimintaa ei ole tukihaus-
sa testattu. Jos käytössäsi on  
Applen tietokone, myöskään 
sen oletusselaimella Safarilla 
Vipua ei ole kattavasti testattu.

Suositelluista Chrome- ja 
Firefox-selaimista on kuitenkin 
ladattavissa versio myös Apple- 
ja Windows 10 -koneisiin.

Palvelu toimii kaikilla käyttö-
järjestelmillä, joilla luetellut se-
lainversiot toimivat. 

Windows XP -käyttöjärjestel-
män kanssa on käytettävä joko 
Firefox- tai Chrome-selainta, 
koska käyttöjärjestelmään ei ole 
enää saatavissa toimivaa versio-
ta IE-selaimesta. 

Syyskylvömenetysten tuki 
haetaan päätukihaussa
Epäonnistuneiden syyskylvöjen 
aiheuttamiin menetyksiin on 
haettavissa tukea päätukihaun 
yhteydessä joko sähköisesti 
Vipu-palvelussa tai lomakkeel-
la 101B. Tukea haetaan samaan 
tapaan kuin muitakin päätuki-
haun tukia.

Ehtona tuen saamiselle on, 
että syyskylvöjä ei ole joko on-
nistuttu tekemään lainkaan tai 
kylvö on epäonnistunut.

Käytännössä tämän vuoden 
päätukihakemuksessa pitää 
ilmoittaa syyskylvöistä alaa 
vähintään 30 prosenttia pie-
nemmälle alalle kuin vuosista 
2015–2017 sinä vuotena, jolloin 
syyskylvöisten kasvien viljely-

ala oli näistä vuosista suurin.
Syyskylvöisiksi kasveiksi 

katsotaan syysvehnä, syysspelt-
tivehnä, syysruisvehnä, syys-
ruis, syysohra, syyskaura, syys-
rypsi ja syysrapsi.

Vipu-palveluun on tätä vuot-
ta varten rakennettu toiminto, 
joka näyttää tuen rastittamisen 
yhteydessä syyskylvöisten kas-
vien suurimman yhteispinta-
alan vuosina 2015–2017.

Tuen edellyttämä pinta-alo-
jen vertailu aiempiin vuosiin 
tehdään tilatunnuksen perus-
teella. Jos tilatunnuksesi on 
jostain syystä vaihtunut tälle 
vuodelle, vanha tilatunnus pi-
tää ilmoittaa 15.6. mennessä 

oman kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle.

Lopullinen hehtaarikohtainen 
tuki määritetään syksyllä sen 
jälkeen, kun hyväksyttyjen 
hehtaarien kokonaismäärä on 
selvillä. Tuen määräksi arvioi-
daan 15 euroa hehtaarille.

Syyskylvömenetyksiä kor-
vaava tuki maksetaan hakijoille 
viimeistään syyskuussa.

Tuen ehdot on julkaistu 

kokonaisuudessaan  

Mavin nettisivuilla:

mavi.fi > Tuet ja palvelut > Viljelijä 

> Kriisituet > Syyskylvömenetysten 

tuki

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN  
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Hevosten hallintavaatimus muuttui
Hevosten hallintasäännöt 
ovat muuttuneet viime vuo 
desta. Hallinta sääntö vaikut
taa siihen, voidaanko hevosia 
tai poneja ottaa huomioon 
luonnonhaitta korvauksen ko
tieläinkorotuksen ja sika ja 
siipikarja talouden tuotannos
ta irrotetun tuen eläintiheys
laskennassa.

Tarkennetun ohjeen mukaan 
eläintiheyslaskennan perustee
na olevien hevosten ja ponien 

pitää olla korvauksen hakijan 
hallinnassa.

Hallinnan vaatimus täyttyy, kun
n eläin on kokonaan  
tuen hakijan hallinnassa tai
n eläin on yhteisomistuksessa 
tai hallinnassa tuenhakijan 
perheenjäsenen kanssa.  
Perheenjäseniksi lasketaan 
tuenhakijan puoliso ja  
alaikäinen lapsi.

Hallintavaatimus ei täyty, jos

n eläin on ainoastaan  
tuen hakijan puolison tai  
yhden tai useamman alaikäisen  
lapsen hallinnassa tai
n eläin on tuenhakijan puolison 
ja yhden tai useamman  
alaikäisen lapsen yhteis
omistuksessa tai hallinnassa.

Hevosista ja poneista on teh
tävä vuosittain eläinmääräil
moitus, josta ilmenee, kenen 
hallinnassa eläin on edellisenä 
vuonna ollut.

Vain aktiiviviljelijän  
kriteerit täyttävälle  
maksettavia tukia ovat 
perus- ja viherryttämistuki 
sekä nuoren viljelijän tuki, 
eläin- ja peltokasvipalkkio 
sekä ympäristö-, luonnon-
haitta-, eläinten hyvin-
vointi- ja luomukorvaus.
Aktiiviviljelijän kriteerien 

täyttyminen tarkistetaan 
joka vuosi. Sitä myös kysy-
tään tukihakemuksessa.  
Kriteerit voi tarkistaa 
Tuenhakijan perusoppaasta 
(luku 4, Aktiiviviljelijä).
Tarvittaessa tuenhakijan  
on osoitettava, että hän on 
oikeutettu aktiiviviljelijyyt-
tä edellyttäviin tukiin.

Useita tukia vain aktiiviviljelijälle Pidä eläintiedot ajan tasalla
Vaikka eläinrekisteritietojen 
ajan tasalla pitämisestä muis
tutetaan vuosittain, virheet re
kisteritiedoissa ovat vuodesta 
toiseen valvonnoissa havaittu
jen puutteiden kärjessä.

Esimerkiksi tulo tai pois
toilmoitukset puuttuvat usein.

Tapahtumat pitää ilmoit
taa eläinrekisteriin seitsemän 
päivän kuluessa. Poikkeuksena 
ovat vain poikimisilmoitukset 
lammas ja vuohirekisteriin. Ne 
on tehtävä kuuden kuukauden 
kuluessa, kuitenkin viimeistään 
31.1.

Koska poimintaa ei mahdol
lisen rekisterin virheen takia 
tehdä uudelleen, viljelijän on 
ehdottoman tärkeää huoleh
tia tapahtumien kirjaamisesta 
määräajassa rekisteriin.

Eläinrekisterien ja eläinmää
räilmoitusten lisäksi viljelijän 
on muistettava pitää myös tilan 
omat eläinluettelot ajan tasalla. 
Siihen muutokset pitää merkitä 
kolmen päivän kuluessa siitä, 
kun ne ovat tapahtuneet.

Sekä luonnonhaittakorva
uksen (LHK) ja luomukorvauk
sen kotieläinkorotuksessa että 
sika ja siipikarjatalouden tues
sa on säädetty, montako eläin
yksikköä hehtaaria kohti pitää 
olla tukea saadakseen.

LHK:n kotieläinkorotuksen 

saadakseen tilalla pitää olla 0,35 
eläinyksikköä korvauskelpoista 
hehtaaria kohti. Luomun ko
tieläinkorotus edellyttää, että 
tilalla on luonnonmukaisesti 
kasvatettuja eläimiä vähintään 
0,3 eläinyksikköä sitoumusheh
taaria kohti.

Sika ja siipikarjan tuotan
nosta irrotetussa tuessa tilalla 
pitää olla 0,35 eläinyksikköä 
tukikelpoista hehtaaria kohden.

Luomun kotieläinkorotuk
sessa eläintiheyteen voidaan 
laskea mukaan tilan naudat ja 
siat, vuohet ja lampaat sekä sii
pikarja. 

LHK:n kotieläinkorotukses
sa ja sika ja siipikarjan tuotan
nosta irrotetussa tuessa voi
daan laskea näiden lisäksi myös 
hevoset ja ponit.

Luomun kotieläinkorotuk
sessa eläinmäärän laskenta
aika on kalenterivuosi lukuun 
ottamatta tiloja, jotka tekevät 
tänä vuonna sitoumuksen tai 
lisäävät sitoumukselle uuden 
eläinlajin viimeistään 30.4. Niil
lä laskentaaika alkaa 1.5.

Eläinmäärien keruussa on käy
tössä kaksi tapaa:

1) Hallinto kerää tiedot vuo
sittain rekistereistä:
n nautojen, lampaiden ja  
vuohien määrät kaikissa tuissa,
n sikojen määrä eläintiheyteen 

perustuvissa tuissa eli LHK:ssa, 
luomussa ja sika ja siipikarjan 
tuotannosta irrotetussa tuessa.

2) Hakija tekee vuosittain 
eläinmääräilmoituksen joko 
Vipupalvelussa tai lomakkeella 
helmikuun alkupuolella:
n sikojen määrä eläinten  
hyvinvointikorvauksessa,
n siipikarjan määrä  
kaikissa tuissa,
n hevoseläinten määrä  
kaikissa tuissa (ks. erillinen 
juttu ohessa).

Broilerien määrä ilmoitetaan 
joka kuukaudelta. 

Eläinmääräilmoitukseen 
merkitään kullekin kuukaudel
le suurin eläinmäärä, joka tilal
la on ollut tuon kuukauden 1. ja 
5. päivän välillä.

Edellytyksenä on, että il
moitettu eläinmäärä on tilalla 
vähintään vuorokauden ajan. 
Koko vuorokauden ei kuiten
kaan tarvitse täyttyä kuukau
den 1. ja 5. päivän välisenä ai
kana.

Eläinmäärä voi siis olla kuu
kauden ensimmäisen päivän 
eläinmäärä, vaikka erä olisi läh
tenyt tilalta saman vuorokau
den aikana.

Myös kuukauden viidennen 
päivän eläinmäärän voi ilmoit
taa, jos erä on saapunut vasta 
kyseisenä päivänä.

Mavin virallinen Hakuopas 
on saatavilla ainoastaan  
sähköisesti.
Oppaasta on julkaistu  
kaksi erillistä versiota.  
Nettiopas on optimoitu  
tietokoneen, tablettitieto-
koneen tai kännykän  
näytöllä luettavaksi ja  
pdf-opas on tarkoitettu 
tulostettavaksi versioksi.
Sähköisiin oppaisiin pääsee 
suoraan Vipu-palvelusta 
myös kesken hakemusten 
täytön.
Edellisvuosien tapaan 
oppaat on jaettu kolmeen 
osaan.
1. Tuenhakijan perus

oppaassa on koottuna 
päätukihaun tukiin  
liittyvät yleiset asiat,  
kuten tietoa hakijan  
tukikelpoisuudesta, tukien 
hakemisesta, valvonnasta 
ja maksamisesta.
2. Päätukihaun tuet 2018 
-oppaassa on tarkempaa 
tietoa eri tukien ehdoista.
3. Tukioppaan liitteet  
on koottu omaksi kokonai-
suudekseen. Liitteet on  
tärkeä käydä vuosittain 
läpi, koska niissä on  
runsaasti tuenhakijan  
kannalta oleellista tietoa.
Tämä MT:n liite ei korvaa 
Mavin virallisia tukiohjeita.

Hakuopas ainoastaan netissä

Avomaan puutarhakasvien sato korjattava
Tukien saaminen ei pääsääntöi
sesti edellytä sadon korjaamis
ta. Täydentävät ehdot edellyt
tävät kuitenkin, että viljeltyä 
peltoa ja pysyvien kasvien alaa 
on viljeltävä hyvän maatalous
käytännön mukaisesti paikka
kunnan olosuhteiden mukaan.

Muutamissa tilanteissa sato 
on kuitenkin korjattava.
n Sato on korjattava kaikilta 

sellaisilta lohkoilta, joille on 
haettu avomaavihannesten 
pohjoista hehtaaritukea.  
Maa ja metsätalousministeriö 
on perustellut sadonkorjuu
velvoitteen palauttamista 
etenkin nauriin ja retiisin nä
ennäisviljelyn yleistymisellä. 
n Myös ympäristösitoumuk
sella suojavyöhykkeeksi tai 
monivuotiseksi ympäristö

nurmeksi ilmoitetuilta  
lohkoilta sato pitää korjata. 

Sadonkorjuuta edellyttävät 
tuet pitää perua, jos satoa ei 
korjaa. Poikkeuksena on yli
voimainen este, josta pitää il
moittaa kuntaan 15 työpäivän 
kuluessa.

Viime vuonna moni viljelijä 
joutui jättämään sadon korjaa
matta kasvukauden vaikeiden 

sääolojen vuoksi. Se, oikeut
taako sadon korjaamatta jättä
minen tukeen, arvioidaan kus
sakin tilanteessa erikseen.

Täydentävien ehtojen vaati
mus korjuu ja markkinakel
poisen sadon tuottamisesta 
tarkoittaa käytännössä sitä, 
että viljelty pelto ja pysyvien 
kasvien ala on muokattava, 

lannoitettava ja kylvettävä tai 
istutettava tarkoituksenmu
kaisella tavalla niin, että tasai
nen itäminen ja kasvusto ovat 
mahdollisia.

Jos satoa ei korjata, viljeli
jän pitää huolehtia, että maa
talousmaalle on seuraavana 
vuonna mahdollista perustaa 
kasvusto tai tuottaa korjuu ja 
markkinakelpoinen sato.

Täydentävien ehtojen  
mukaan pellolle on  
perustettava kasvusto  
viimeistään 30.6. Ehto 
koskee viljeltyä maatalous-
maata ja kesantoja.
Tietyt puutarhakasvit 
voidaan kylvää tämän 
jälkeenkin, mutta silloin 
lohkolle pitää useimmissa 
tapauksissa kylvää esikasvi 
viimeistään 30.6.  
Taulukko näistä kasveista 
on täydentävien ehtojen 
oppaassa.
Mikäli jo kesäkuussa  
näyttää siltä, ettei  
kylvämään päästä 30.6. 

mennessä, tukihaussa pitää 
ilmoittaa lohkolle sellainen 
kasvi, joka ehtii lähteä  
kasvuun vielä heinäkuussa  
kylvettynä. Lohko on  
kylvettävä heti olojen 
salliessa.
Jos lohko päästään  
poikkeuksellisten  
sääolosuhteiden vuoksi  
kylvämään vasta 30.6. 
jälkeen, tilanteen aiheut-
tanut poikkeuksellinen 
sääolosuhde pitää pystyä 
todistamaan. Sen voi tehdä 
esimerkiksi virallisilla 
säätilastoilla tai ottamalla 
valokuvia märästä lohkosta. 

Poikkeus viimeiseen kylvöpäivään
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Vipu-palvelu on paljon muuta-
kin kuin vain tukihaun väline. 
Siitä on apua esimerkiksi ensi 
talvena, kun on aika laatia tilan 
kirjanpito.

Vipu nimittäin toimii säh-
köisenä arkistona kaikista ai-
empina tukihakuvuosina ilmoi-
tetuista tiedoista. Selattavissa 
ovat sekä haetut tuet, tehdyt 
sopimukset ja sitoumukset sekä 
aiempien vuosien lohkotiedot. 

Tietoja pääsee tarkastelemaan 
palvelun etusivun ylävalikosta. 

Palvelusta on apua 
vaikka kirjanpitoa 
tehdessä.

JUHANI REKU

Vipu-palvelu on viljelijän 
tietopankki ympäri vuoden

Tarkista omat tiedot

1 Klikkaa Omat tiedot (A) 
Vipun etusivun oikeassa 
yläreunassa.

2 Avautuvalla sivulla  
voit muokata niitä  
tietoja, joiden kenttä  

on valkoinen, esimerkiksi 
sähköpostiosoitteen,  
puhelinnumeron sekä  
pankkiyhteystiedot.  
Harmaalla olevia kenttiä  
et voi muuttaa sähköisesti.

3 Osoitekentän  
osoite on poimittu 
väestö rekisteristä. Jos 

haluat maaseutuhallinnon 
käyttävän sinulle eri  
osoitetta, ruksaa tätä  
koskeva ruutu ja kirjoita 
uusi osoite sivulle  
ilmestyneisiin valkoisiin 
kenttiin.

4 Vahvista syöttämäsi  
tiedot painamalla 
Tallenna-painiketta.

Tarkista, että tiedot  
ovat ajan tasalla

Vipu-palvelussa voi tarkistaa 
itseään ja tilaansa koskevia 
tietoja ympäri vuoden.

Hyvissä ajoin ennen tuki-
hakua kannattaa muun mu-
assa tarkistaa omat ja tilan 
osallisten tiedot, päivittää 
tarvittaessa valtuutukset sekä 
tehdä peruslohkomuutokset.

Klikkaamalla kohtaa Maatila 
(oheisessa kuvassa kohta C) 
avautuu pudotusvalikko, jossa 
ovat tilan perustiedot, kuten 
osalliset, sitoumukset, tukitie-

dot ja tukien maksutapahtumi-
en tiedot.

Ylävalikon Historia-kohtaa 
klikkaamalla puolestaan pääsee 
selaamaan muun muassa edel-

lisvuosien tukia sekä perus- ja 
kasvulohkotietoja. Valitsemal-
la ylävalikosta halutun vuosi-
luvun saa näkyviin esimerkiksi 
kyseisenä vuonna kullakin loh-

kolla viljellyt kasvilajit.
Tämän vuoden tukimaksu-

tapahtumat voi tulostaa pal-
velusta luettelona esimerkiksi 
kirjanpitoa varten.

BB

CC DD AA

Valtuuta uusi käyttäjä

1 Klikkaa Vipun etusivun 
yläreunan valikosta 
Maatila (kuvan kohta C)  

ja avautuvasta valikosta 
kohtaa Käyttöoikeudet.

2 Klikkaa avautuvalla 
sivulla Valtuuta uusi 
henkilö -painiketta.

3 Syötä avautuvalle  
sivulle valtuutettavan  
henkilön tiedot sekä 

oikeudet, jotka tälle  
annetaan. Valittavissa ovat 
selausoikeus (”Ei asiointi-
oikeutta”) tai laajat asiointi-
oikeudet. Valitse vuodet, 
joihin oikeudet haluat antaa.

4 Tallenna. Vipu lähettää 
valtuutuksesta sähkö-
postin valtuutettavalle. 

Hyväksyttyään valtuutuksen 
hän pääsee Vipuun  
valtuuttajan tilalle.

5 Valtuutus näkyy Vipu-
palvelussa seuraavalla 
kirjautumiskerralla.

Tarkista osallisten tiedot

1 Vipun etusivun  
vasemmassa reunassa  
(kuvan kohta B) on 

lueteltu tukijärjestelmään 
kirjatut tilan osalliset. Voit 
tutkia tietoja klikkaamalla  
luettelon Osalliset-otsikkoa.

2 Avautuvalla sivulla 
maatilan ensisijaisen 
viljelijän tiedot ovat 

listalla ylimmäisenä. Sen 
alla on tiivistettynä tiedot 
mahdollisista muista tilan 
osallisista. Näet heidän  
tietonsa klikkaamalla  
Näytä tiedot -painiketta.

3 Osallisten tietoja 
pääset muokkaamaan 
klikkaamalla kunkin 

osallisen kohdalla oikeassa  
yläkulmassa olevaa 
Muokkaa- linkkiä. Voit  
muuttaa tietoja, joiden  
kenttä on valkoinen,  
kuten sähköpostiosoitteen,  
puhelinnumeron sekä 
pankki yhteystiedot.  
Harmaita kenttiä et voi 
muuttaa sähköisesti.

4 Osoitekentässä  
näkyvä osoite on  
väestörekisteristä.  

Jos haluat maaseutuhallin-

non käyttävän eri osoitetta, 
ruksaa tätä koskeva ruutu 
ja kirjoita uusi osoite sivulle 
ilmestyneisiin valkoisiin 
kenttiin.

5 Vahvista syöttämäsi  
tiedot painamalla 
Tallenna.

6 Jos harmaalla pohjalla 
näkyviä tietoja on  
tarpeen muuttaa,  

sinun on tehtävä niistä 
ilmoitus kuntaan paperi-
lomakkeella 101D. Päivitä 
tarvittaessa myös Vipu-
palvelun käyttöoikeudet 
lomakkeella 457.

Seko seosrehuvaunujen
perus kunnostukset ja -korjaukset  

yli 20 vuoden kokemuksella.  
Kunnostamme myös muita 

merkkejä. 

Ota yhteyttä!

Mika Mynttinen
050 300 8577

www.tarvasjoenkonepaja.fi

 

Teetkö oikeat valinnat?

Tilituki Pro – koko taloushallinta
 – kirjanpito ja laskutus samassa ohjelmassa
 – maatila, yritys, yhdistys ja tiekunta
 – vero-optimointi ja kannattavuusseuranta
 – sähköiset lähetykset ja paperiset verolomakkeet

Peltotuki Pro – aina ajan tasalla
 – Rypsi, kumina vai vilja? Peltotuki tietää.
 – ravinnelaskenta ja ks-aineiden käyttörajoitukset
 – tukien haku ja optimointi
 – tietojen käyttö Sirppi-mobiilisovelluksella
 – Peltotuki Micro ilmaiseksi käyttöön!

Prolasku – helpompaa laskutusta
 – Vain pieni käyttömaksu, ei muita kustannuksia!

Lisätietoja sivulla www.softsalo.fi

Softsalo Oy, p. 02 777 1450, tuki@softsalo.fi
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Tee peruslohkomuutokset 30.4. mennessä
Peruslohkomuutokset on syytä 
tehdä huhtikuussa, jotta pääset 
hakemaan tukia ajan tasaisin 
lohkotiedoin.

Peruslohkomuutokset tar-
koittavat peruslohkojen yh-
distämisiä, jakoja sekä uusien 
peruslohkojen luomisia. Nämä 
lähetetään kunnan käsiteltävik-
si ennen päätukihakua.

Koska korvauskelpoista alaa 
ei voi tänä vuonna kasvattaa, 
korvauskelpoiseen alaan ei voi 
lisätä lainkaan korvauskelvo-
tonta alaa, esimerkiksi raivat-
tua alaa tai alaa korvauskelvot-
tomasta peruslohkosta.

Tilusjärjestelyaloille voi ha-
kea korvauskelpoisuutta Vipus-
sa peruslohkon lisätiedoissa tai 
paperilomakkeella 102A.

Korvauskelpoiseksi hyväksy-
tään enintään viisi hehtaaria ti-
laa kohti. Ylimääräisestä alasta 
tehdään erillinen lohkonsa.

Tee peruslohko
muutokset näin

1Avaa sähköinen asiointi 
(edellisen sivun kohta D) 
Vipu-palvelussa. Klikkaa  

avautuvasta valikosta  
Peruslohkomuutokset.

2 Palvelu kysyy,  
luodaanko perus-
lohkotiedot. Vastaa 

kyllä, siirryt karttaliittymän 
aloitussivulle (kuva yllä).

3 Aloitussivun  
vasemmassa reunassa  
luetellaan kaikki 

viime vuoden peruslohkosi. 
Aktiivisen peruslohkon rajat 
näkyvät oranssilla kartta-
ruudussa ja tiedot kartta-
kuvan alapuolella. Voit valita 
peruslohkon klikkaamalla 
joko sen nimeä vasemmasta 
reunasta tai sen kuvaa  

kartalta. Voit liikuttaa  
karttaruudun kuvaa  
tarttumalla siihen hiiren 
vasemmalla painikkeella. 
Karttakuvaa voi suurentaa ja 
pienentää oikean yläkulman 
painikkeilla.

4 Jakoavain painikkeesta 
karttakuvan  
alareunassa avautuu 

lohkon muokkausikkuna eli 
iso karttanäkymä (kuva alla). 
Sen kautta pääset  
muokkaamaan valittuna 
olevaa peruslohkoa.  
Ison karttanäkymän  
vasemmasta yläreunasta 
löydät käytössäsi olevat 
työkalut:
n ylinnä mittaustyökalut,
n sen alapuolella raja-
korjaustyökalut
n alinna jakamis- ja  

yhdistämistyökalut sekä  
uuden peruslohkon luonti.  
Vasemman alakulman 
ylimmästä painikkeesta voit 
valita näkyviin eri kartta-
tasot: pysyvät nurmet, viisi 
nurmivuotta, valtaojat,  
pohjavedet, Natura 2000 
-alueet, vesistöt, kaltevuus, 
edellisen vuoden kasvu-
lohkot ja saneerauskasvit.

5Muokkaa lohkon 
rajoja tarvittaessa 
rajakorjaus työkaluilla. 

Käytössäsi on myös työkalu,  
jolla pystyy piirtämään 
lohkolle saarekkeen sekä 
poistamaan sen.

6 Peruslohkoja voi  
yhdistää yhdistämis-
työkalulla. Kun klikkaat 

tämän työkalun käyttöösi, 
aktiivisena olevan perus-

lohkon rajaviiva näkyy 
oranssilla ja sinisellä  
puolestaan niiden lohkojen 
rajaviivat, jotka voit yhdistää 
aktiivisena olevaan lohkoon.
n Valitse sinisellä  
merkityistä lohkoista se,  
jonka haluat yhdistää  
oranssilla merkittyyn  
lohkoon. Sen rajaviiva  
muuttuu oranssiksi.
n Jatka eteenpäin  
klikkaamalla yläkulman  
Seuraava vaihe -painiketta.
n Voit tarvittaessa muokata 
uuden lohkon rajoja  
tarttumalla kursorilla raja-
linjan pisteisiin ja siirtämällä 
niitä haluamaasi kohtaan. 
Klikkaa jälleen Seuraava 
vaihe -painiketta.
n Syötä uuden lohkon  
nimi ja maankäyttölaji.  
Lohkon pinta-ala määräytyy 
piirtämiesi rajalinjojen  
mukaan, joten sitä voi  
muuttaa vain rajalinjoja 
siirtämällä.
n Hyväksy alareunan  
painikkeella.

7 Samalla työkalulla 
pääset myös jakamaan 
olemassa olevia  

peruslohkoja.
n Klikkaa ensin hiiren 
kursorilla kerran aktiivisena 
olevan peruslohkon rajalinjaa 
kohdassa, josta jakamisen 
aloitat. Siirrä sen jälkeen 
hiirtä kohtaan, jossa jakolinja 
joko taittuu tai päättyy.  
Klikkaa kohtaa kerran. Jatka 
viivan piirtämistä, kunnes 
tulet alkuperäisen lohkon 
rajalinjaan. Kun ylität alku-
peräisen rajalinjan, työkalu 
muodostaa piirtämääsi 
rajalinjaa pitkin kaksi uutta 

lohkoa. Ohjelma siivoaa  
piirtämästäsi rajalinjasta 
alkuperäisen lohkon reuna-
linjan ylittävän osan pois.
n Piirtämälläsi linjalla näet 
koko ajan kaksi pituusmittaa: 
tummempi luku näyttää  
koko piirtämäsi rajaviivan 
pituuden, vaaleampi  
etäisyyden kursorista  
edelliseen klikkauskohtaan.
n Kun uusi rajalinja on 
valmis, klikkaa yläreunan 
Seuraava vaihe -painiketta. 
Pääset syöttämään uusien 
lohkojen tiedot samaan  
tapaan kuin edellä.

8 Luo uusi lohko näin:
n Valitse uuden perus-
lohkon summittainen 

sijaintipiste klikkaamalla  
sitä hiirellä. Piirrä uuden 
lohkon rajalinja sitä hiirellä 
klikkaamalla ja lopeta piir-
täminen tuplaklikkauksella. 
Voit korjata lohkon rajoja 
rajakorjaus toiminnolla.
n Eteenpäin pääset jälleen 
klikkaamalla yläkulmassa 
olevaa Seuraava vaihe  
-painiketta. Avautuvassa 
ikkunassa sinua pyydetään 
vielä syöttämään uuden 
lohkon tiedot.
n Lohko saa numeron  
sen jälkeen, kun tiedot on 
hyväksytty kunnassa.

9 Näet kaikki tekemäsi 
muutokset Yhteenveto 
ja lähetys -välilehdellä.  

Voit tarvittaessa poistaa 
muutoksen punaisesta  
rastista, jos et halua sitä 
lähettää eteenpäin.  
Kirjoita lopuksi sähköposti-
osoite ja lähetä tekemäsi  
muutokset yläreunan Lähetä  
käsiteltäväksi -painikkeella!
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Tukioikeuksiin liittyviä toi-
menpiteitä eli siirtoja ja hakua 
kansallisesta varannosta ei voi 
tehdä sähköisesti. Hallinnan ja 
omistuksen siirtoon käytetään 
lomaketta 103B ja liitettä 103A.

Lomakkeet pitää toimittaa 
15.6. mennessä kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle. 
Poikkeuksena on koko tilan 
hallinnan siirto, jonka voi tehdä 
31.8. asti.

Tukioikeuksien siirrosta on 
ilmoitettava 15 työpäivän ku-
luessa koko tilan hallinnan siir-
rosta. 

Haku varannosta
Tukioikeuksia haetaan kansal-
lisesta varannosta lomakkeella 
289. Se palautetaan oman alu-
een elykeskukseen.

Tukioikeuksia voi hakea kan-
sallisesta varannosta tietyillä 
perusteilla.

Tukioikeuksia voivat hakea 
uudet viljelijät, nuoret viljelijät 
sekä tilat, joilla on tehty tilus-
järjestely. Lisäksi tukioikeuksia 
voi hakea tietyiltä viljelemättö-
myyssopimuksilta (Luel, Lutu) 
sekä 20-vuotisilta erityisympä-
ristösopimuksilta vapautuville 
tukioikeudettomille aloille. Pe-
rusteena voi olla myös tuomio-
istuimen päätös tai hallinnon 
määräys.

Näistä on lisätietoa Mavin 
julkaisemassa varantohaun op-
paassa, joka on luettavissa ja tu-
lostettavissa Mavin nettisivulla.

Tukioikeuksien siirrot
Tukioikeuksien siirtoja on kah-
ta lajia: omistuksen siirtoja ja 
hallinnan siirtoja.

Omistusoikeuden siirto on 
aina pysyvä toimenpide.

Hallinnan siirto taas on 
määräaikainen toimenpide. 
Tukioikeuden palautuvat auto-
maattisesti niiden omistajalle 
määräajan päättyessä.

Tukioikeudet ovat itsenäisiä 
eli niitä voi aina siirtää ilman 
vastaavaa peltoalaa. Tukioi-
keuksia voi siis myös vuokrata 
ilman että samaan aikaan vuok-
rataan vastaava peltoala.

Sekä omistuksen että hal-
linnan siirrot ilmoitetaan hal-
linnolle samalla lomakkeella, 
103B.

Sen lisäksi hallinnolle pitää 
aina toimittaa myös liitteenä 
tukioikeuksia luovuttavan osa-
puolen tukioikeuslomake 103A. 
Sen saa kunnasta tai sen voi tu-
lostaa Vipu-palvelusta.

Tukioikeustiedot ovat aiem-
masta poiketen Vipu-palvelussa 
myös niiden maanomistajien 
ulottuvilla, jotka eivät itse ole 
viljelijöitä. Omia tukioikeus-
tietojaan eli lomakkeen 103A 
tietoja pääsee tarkastelemaan 
ja tarvittaessa tulostamaan 
verkkopankkitunnuksillaan tai 
mobiilivarmenteella.

Tukioikeuksia ei pääsääntöi-
sesti voi enää nykyisin siirtää 
henkilölle, joka ei täytä tukiha-
kuvuonna aktiiviviljelijän mää-
ritelmää. Ehto koskee sekä hal-
linnan että omistuksen siirtoja.

Lomakkeeseen 103B on mer-
kittävä tukioikeuksien omis-

tuksen siirrosta ilmoitettaessa, 
kuka tukioikeuksia hallinnoi 
omistuksen siirron jälkeen.

Tukioikeudet voivat siir-
tyä ostajalle tai ne voivat jäädä 
myyjän tai kolmannen osapuo-
len hallintaan.

Tieto hallinnoinnista il-
moitetaan ruksaamalla yksi 
lomakkeen kohdassa 3 olevista 
vaihtoehdoista. Se tai ne, joille 
omistus siirtyy, kirjataan koh-
dassa 3 oleville riveille.

Tilanteissa, joissa tukioikeu-
det on vuokrattu kolmannelle 
osapuolelle ja niiden omistaja 
vaihtuu ”taustalla”, tukioikeuk-
sien hallinta säilyy vuokrasopi-
muksen mukaisesti kolmannel-
la osapuolella. Tällöin rastitaan 
kohta ”tukioikeuksien hallinta-
oikeus jää kolmannelle osapuo-
lelle”.

Jos taas tukioikeudet myy-
dään ja uusi omistaja vuokraa 
ne edelleen kolmannelle osa-
puolelle, tehdään molemmista 
siirroista oma paperi. Toinen 
tehdään omistuksen siirrosta 

myyjältä ostajalle, toinen hal-
linnan siirrosta ostajalta vuok-
ralaiselle.

Hallinta siirtyy tukioikeuk-
sien uudelle omistajalle auto-
maattisesti siinä vaiheessa, kun 
vuokrasopimus päättyy.

Tukioikeudet voidaan siirtää 
muulle kuin aktiiviviljelijälle 
vain kahdessa poikkeustapauk-
sessa.

Ensimmäinen poikkeus on 
pellon ja tukioikeuksien ole-
massa olevan vuokrasuhteen 
päättyminen. Tällöin tukioi-
keudet palautuvat pellon ja tu-
kioikeuksien omistajalle.

Hallinto huolehtii näissä ti-
lanteissa siirrosta automaatti-
sesti.

Toinen poikkeus on tapaus, 
jossa tukioikeudet siirtyvät pe-
rinnön, ennakkoperinnön tai 
sukupolvenvaihdoksen yhte-
ydessä. Silloin tukioikeuksien 
vastaanottajan ei tarvitse täyt-
tää aktiiviviljelijän määritel-
mää.

Tällöin lomakkeen 103B 
liitteenä on kuitenkin aina toi-
mitettava hallinnolle kirjalli-
nen todiste. Todisteeksi käyvät 
kopio jako-, kauppa-, lahja- tai 
osituskirjasta.

Aktiiviviljelijästä lisää tietoa 
Tuenhakijan perusoppaasta lu-
vusta 4.

Siirto varantoon
Tukioikeuksien käyttöä tarkas-
tellaan nykyisin kokonaisuute-
na, ei yksittäisen tukioikeuden 
käyttönä. Jos tuen hakijalla on 
kahtena peräkkäisenä vuonna 
käyttämättömiä tukioikeuksia, 
kansalliseen varantoon siirtyy 
kumpanakin vuonna käyttä-
mättä jäänyt määrä.

Jos tilalla on esimerkiksi 
vuonna 2017 jäänyt käyttämät-
tä 2 hehtaaria tukioikeuksia ja 
vuonna 2018 niitä on 1,2 heh-
taaria, kansalliseen varantoon 
siirtyy 1,2 hehtaaria.

Tukioikeuksien edellisen 
vuoden käytön voi tarkastaa 
Vipu neuvojasta.

Tukioikeuksia  
voi hakea entisin 
ehdoin kansallisesta 
varannosta.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN

Tukioikeuksien siirrot ja haut  
tehtävä 15.6. mennessä
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Korvauskelpoisuus koskee 
luonnonhaittakorvausta, ympä-
ristösitoumusta, ympäristöso-
pimusta kurki-, hanhi- ja jout-
senpelloista, luomukorvausta 
sekä C-tukialueen kansallisia 
hehtaaritukia. Näitä myönne-
tään vain korvauskelpoisille 
lohkoille.

Korvauskelpoisuus ei riipu 
enää siitä, onko lohkolle haettu 
jokaisena vuonna ympäristö-
korvausta, luonnonhaittakor-
vausta tai luomukorvausta. 

Lohko ei menetä korvaus-
kelpoisuutta, vaikka korvauk-
sessa olisikin lohkon osalta 
välivuosi esimerkiksi siksi, että 
se on ympäristökorvauksen 
ulkopuolella olevan viljelijän 
hallinnassa.

Sen sijaan takaisin ympäris-
tösitoumukseen lohkoa ei enää 
välivuoden jälkeen saa.

Lohko menettää korvaus-
kelpoisuutensa vain silloin, 
kun viljelijä itse ilmoittaa sen 
viljelemättömäksi tai se tode-
taan viljelemättömäksi valvon-
nassa.

Lisäksi korvauskelpoisuus 
päättyy, jos viljelijä ilmoit-

taa poistavansa lohkon maa-
talouskäytöstä.

Tänä vuonna korvauskel-
poiseksi voi saada enintään 
viisi hehtaaria sellaisia perus-
lohkoja, jotka ovat tulleet haki-
jan hallintaan tilusjärjestelyn 
kautta.

Hakuoppaasta voi tarkistaa, 
mille lohkoille korvauskel-
poisuus voidaan tänä vuonna 
myöntää.

Lohkon korvauskelpoisuu-
den voi tarkistaa Vipu-palve-
lusta: kun olen kirjautunut 
tunnuksillasi Vipu-palveluun, 
klikkaa Maatila-pudotusvalik-
koa (sivun 6 kuvassa kohta C) 
ja siitä Lohkotiedot.

Useat tuet edellyttävät korvauskelpoisuutta

Kelpaako lohkoni sitoumukseen?

Ympäristökorvaus
Ympäristökorvaukseen sitoutunut  
viljelijä voi liittää sitoumukseensa  
ne hallinnassaan olevat lohkot, jotka  
ovat viime vuonna olleet ympäristö
sitoumuksessa, joko hänellä itsellään  
tai jollakulla muulla. Viime vuonna  
ympäristösitoumuksen ulkopuolella  
olleelle lohkolle ei makseta ympäristö
korvausta, vaikka sen vuokraisi  
korvaukseen sitoutunut viljelijä.  
Korvaukseen sitoutuneen viljelijän  
on kuitenkin noudatettava myös  
tällä lohkolla ympäristökorvauksen  
tilakohtaisen toimenpiteen ehtoja.
Korvauskelpoista ja korvauskelvotonta 
lohkoa ei saa yhdistää, ei myöskään  
sitoumuslohkoa ja sitoumuksen  
ulkopuolista lohkoa.
Viime vuonna sitoumuksella olleet  
lohkot liitetään tänä vuonna sitoumukseen 
automaattisesti. Sitä ei tarvitse erikseen 
hakea. Muiden lohkojen liittämistä  
sitoumukseen haetaan Vipupalvelussa 
tai peruslohkolomakkeella (102A) Lohkon 
lisätiedot kohdassa.

Luomukorvaus
Luomusitoumukseen voi liittää  
kaikki korvauskelpoiset lohkot,  
myös tänä vuonna korvauskelpoisuuden 
saavat.
Vanhaan sitoumukseen voi liittää  
enintään viisi hehtaaria uutta,  
edellisvuonna luomusitoumuksen  
ulkopuolella ollutta alaa. Jos ala on  
yli viisi hehtaaria, viljelijän pitää antaa 
uusi sitoumus alojen liittämiseksi  
sitoumukseen.
Lohkoja, jotka ovat viime vuonna  
olleet jonkun muun viljelijän  
luomu sitoumuksella, voi liittää  
vanhaan sitoumukseen ilman  
pintaalarajaa.
Luomusitoumukseen liittämistä  
haetaan lomakkeella 215 elykeskuksesta 
viimeistään 15.6.

Luonnonhaittakorvaus
Luonnonhaittakorvausta voi saada  
kaikille korvauskelpoisille lohkoille,  
myös niille, joille myönnetään  
korvauskelpoisuus tänä vuonna.

Korvaus
kelpoiseksi voi 
saada enintään 
viisi hehtaaria 
tilusjärjestelyn 
kautta saatuja 
peruslohkoja.
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Viherryttämistuen vaatimuk-
siin on tullut muutoksia viime 
vuoteen verrattuna.

Tuen ehdot jakautuvat en-
tiseen tapaan kolmeen osaan: 
ekologisen alan vaatimukseen, 
viljelyn monipuolistamisen 
vaatimukseen eli niin sanot-
tuun kasvilajivaatimukseen 
sekä pysyvän nurmen säilyttä-
misen vaatimukseen.

Se, montaako vaatimuksista 
tilan pitää noudattaa, riippuu 
tilan sijainnista ja pinta-alasta.

Merkittävimpiä muutoksia 
on  tapahtunut ekologisen alan 
vaatimuksessa. Enää ekologi-
sen alan kesannoilla ja typen-
sitojakasveilla ei ole sallittua 
käyttää kasvinsuojeluaineita.

Kasvinsuojelu  
aineet kielletään  
ekologisen alan  
typensitojakasveilla 
ja kesannoilla.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROKSET: JUKKA PASONEN

Viherryttämistuen vaatimuksi ssa isoja muutoksia

Viherryttämistuen ehdot ovat muuttuneet.  
Muutos voi vaikuttaa ympäristökorvauksen 
maksuun.
n Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen muutos 
voi vaikuttaa talviaikainen kasvipeitteisyyden 
korvauksen maksamiseen.
n Ekologisen alan vaatimuksen muutos voi  
vaikuttaa talviaikaisen kasvipeitteisyyden,  
ympäristönhoitonurmien ja viherlannoitus
nurmien korvauksen maksamiseen.

Huomaa ehtojen muutos

Saneerauskasveissa muutoksia
Vuonna 2015 tehdyt ympäris-
tösitoumukset jatkuvat ennal-
laan.

Uutta ympäristösitoumusta 
ei voi tänäkään keväänä tehdä 
eikä sitoumusalaa ole mahdol-
lista kasvattaa liittämällä siihen 
aiemmin ympäristösitoumuk-
sen ulkopuolella ollutta alaa.

Tilusjärjestelyaloja voi liit-
tää sitoumukseen enintään vii-
si hehtaaria. Poikkeuksena on 
tilanne, jossa sitoumusala on 
ennen liittämistä ollut alle viisi 
hehtaaria. Tällöin sitoumuk-
seen voi liittää enintään yhden 
hehtaarin.

Viime vuonna sitoumuksella 
ollut ala voi olla sitoumusalaa 
myös tänä vuonna hakijasta 
riippumatta.

Voimassa olevan sitoumuk-
sen voi jakaa sitoutumattomal-
le, jos samalla siirtyy sitoumuk-
sella olevaa peltoa.

Ympäristösitoumuksen vähim-
mäisvaatimukset ja perustason 
vaatimukset sekä tilakohtainen 
toimenpide ovat ennallaan. Ne 
on listattu Mavin nettisivuille.

Lohkokohtaisista toimenpiteis-
tä saneerauskasvitoimenpiteen 
ehtoihin on tullut muutoksia.

Saneerauskasveista voi saada 
korvausta vain sellaisilta perus-
lohkon aloilta, joille on ilmoi-
tettu perunaa, sokerijuurikasta 
tai avomaan puutarhakasveja 
vähintään yhtenä vuonna vuo-
sien 2015–2017 aikana.

Avomaan puutarhakasviksi 
ei hyväksytä kuminaa.

Vipun karttataso näyttää 
alan, jolle saneerauskasvikor-
vauksen voi saada.

Saneerauskasvikorvauksen 
maksamisen entiset rajoituk-
set säilyvät: toimenpiteestä voi 
saada korvausta enintään 25 

prosentille sitoumusalasta, ja 
samalle alalle sitä maksetaan 
enintään kahtena peräkkäisenä 
vuonna. 

Useissa lohkokohtaisissa toi-
menpiteissä ala voi vaihdella 
vuosittain. Esimerkiksi kerääjä-
kasveja voi ilmoittaa tänä vuon-
na eri alalle kuin viime vuonna.

Tiettyjä lohkokohtaisia ei 
välttämättä tarvitse tänä vuon-
na toteuttaa lainkaan eli niiden 
ala voi olla myös nolla.

Näistä toimenpiteistä kor-
vausta maksetaan kunakin 
vuonna sille alalle, jolla toimen-
piteen ehtoja noudatetaan.

Toimenpiteet, joihin pitää 
ilmoittaa alaa joka vuosi, ovat 
peltojen talviaikainen kasvi-
peitteisyys, orgaanisen katteen 
käyttö puutarhakasveilla ja 
puutarhakasvien vaihtoehtoi-
nen kasvinsuojelu.

Peltojen talviaikaisessa kas-
vipeitteisyydessä korvausta 
maksetaan koko korvauskel-
poiselle sitoumusalalle lukuun 
ottamatta muun muassa ke-
santoja, suojavyöhykenurmia 
ja luonnonhoitopeltonurmia. 
Täydellinen luettelo näistä on 
sitoumusehdoissa.

Myös siinä toteutunut ala voi 
vaihdella vuosittain.

Korvaus maksetaan kunakin 
vuonna sen prosenttiosuuden 
mukaan, mikä tilalla tuolloin 
täyttyy: 20, 40 ja 60 prosenttia 
sekä kohdentamisalueella 80 
prosenttia sitoumusalasta.

Samalla tilalla voi olla siten 
yhtenä vuonna esimerkiksi 20 
prosenttia kasvipeitteistä alaa 
ja toisena 60.

Suojavyöhykenurmet, moni-
vuotiset ympäristönurmet sekä 
valumavesien hallinnan toi-

menpiteet tulee säilyttää kasvu-
lohkolla sitoumuksen loppuun 
saakka.

Suojavyöhykkeistä voi luo-
pua vain tietyin, hyvin rajatuin 
poikkeuksin. Esimerkiksi sil-
loin, kun lohkon hallinta vaih-
tuu toiselle, uuden haltijan ei 
tarvitse pitää lohkoa suojavyö-
hykenurmella.

Ympäristösitoumuksesta voi 
luopua kesken kauden, mutta 
tällöin vuosina 2015–2017 mak-
settu korvaus peritään takaisin.

Tietyissä tapauksissa kor-
vausta ei peritä takaisin. Nämä 
tapaukset käyvät ilmi sitou-
musehtojen luvusta 11.2.

Ympäristökorvauksen tiet-
tyjen toimenpiteiden maksuun 
voi vaikuttaa viherryttämistuen 
ehtojen muutos. Katso näistä 
lisätietoa oheisesta viherryttä-
mistukea koskevasta jutusta.

Viherryttäminen
Viherryttämistuki on  
pakollinen kaikille perus
tukea hakeville. Hakiessaan 
perustukea hakee samalla 
viherryttämistukea.

Viherryttämistuen vaati
muksista ei vapaudu sillä, 
että ei ole sitoutunut ympä
ristökorvaukseen. Kyse on 
täysin erillisistä tuista.

Sen sijaan luomutiloilla  
viherryttämistuen  
vaatimuksia pitää  
noudattaa vain alalla, joka  
ei ole luomu tuotannossa.

Viljelyn  
monipuolistaminen
Viljelyn monipuolistaminen 
(”kasvilajivaatimus”) koskee 
pääosaa tiloista.
Tilan pitää tukialueesta ja 
peltopintaalasta riippuen 
viljellä vähintään kahta tai 
kolmea kasvilajia.
Eri lajeiksi laskettavat kasvit 
selviävät Mavin nettisivuilla 
julkaistusta listasta. Lista on 
muuttunut viime vuodesta 
niin, että spelttivehnä  
lasketaan eri kasviksi kuin 
vehnä. Uusia tuki kelpoisia 
kasvikoodeja ovat
n muut vihannekset
n seoskasvusto (typensitoja
kasvia yli 50 prosenttia)
n seoskasvusto (apila yli 50 
prosenttia + nurmiheinä)
n pienet vierekkäiset alat.

Viljelyssä oltava vähintään 
kaksi kasvilajia:
n Calueella vähintään  
10 peltohehtaarin tilat
n ABtukialueella  
10–30 peltohehtaarin tilat
Vähintään kolme kasvilajia:
n ABalueen yli 30  
peltohehtaarin tilat 
Ei kasvilajivaatimusta:
n Jos tilan peltoalasta yli 
75 prosenttia on nurmea, 
kesantoa, palkokasveja tai 
näitä yhteensä.
n Jos tilan tukikelpoisesta  
maatalousmaasta yli 75  
prosenttia on pysyvää  
nurmea tai nurmea tai  
näitä yhteensä.
n Jos tilan peltoala on  
alle 10 hehtaaria.
n Jos maatilan peltoalasta  
yli 50 prosenttia on alaa, jota 
viljelijä ei ole ilmoittanut  
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Haettavissa myös ympäristösopimuksia
Tänä vuonna on haettavissa 
ympäristösopimukset kosteik-
kojen hoidosta sekä maatalous-
luonnon monimuotoisuudesta 
ja maiseman hoidosta (perin-
nebiotoopit ja luonnonlaitu-
met) sekä alkuperäiskasvien 
ylläpidosta.

Sopimukset ovat viisivuoti-
sia.

Niitä haetaan elykeskukses-
ta 15.6. mennessä. Sopimusten 
voimassaolo alkaa kuitenkin jo 
1.5., joten niiden ehtoja on nou-
datettava jo ennen hakemuk-
sen jättämistä.

Sopimuksiin on käytössä 
omat hakulomakkeensa. Säh-
köinen haku ei ole mahdolli-
nen.

Tarkista ennen sopimuksen 
hakua Päätukihaun tuet 2018 
-oppaasta, mitä liitteitä hake-
mukseen tarvitaan (luku 5. Ym-
päristösopimukset).

Kosteikkojen hoidon sekä maa-
talousluonnon monimuotoi-
suuden ja maiseman hoidon 
sopimuksia voivat hakea 
niin viljelijät kuin rekis-
teröidyt yhdistyksetkin. 
Kosteikon hoitoso-
pimusta voi hakea 
myös vesioikeudelli-
nen yhteisö.

Ympäristösopi-
mus ei edellytä haki-
jalta voimassa olevaa 
ympäristösitoumus-
ta.

Maksatusta ym-
päristösopimukses-
ta haetaan vuosittain 
päätukihaussa Vi-
pussa samalla rastilla 
kuin ympäristökor-
vaustakin tai lomak-
keella 101B. Myös 
edellisen kauden erityis-
tukisopimuksen maksua 

voi hakea Vipu-palvelussa, vaik-
ka ei olisi sitoutunut ympäristö-
korvaukseen tai luomuun. 

Alkuperäiskasvien ylläpito -so-
pimusta haetaan lomakkeella 
214 elykeskuksesta 15.6. men-
nessä. 

Sopi-
muk-
sessa 
ei ole 

pinta-
alavaati-

musta  
ja sen 

voi teh dä 
yhdestä tai 

use ammasta 
alkuperäiskasvi lajikkeesta.

Korvausta maksetaan 400 
euroa vuodessa kustakin lajik-
keesta. Ennen tuen hakemista 
alkuperäiskasvit pitää rekiste-
röidä Evirassa.

Tukimuodosta on kerrottu 
lisää Mavin internet-sivulla.

Ei-tuotannollisen investoinnin 
toteuttamiseen kosteikon ra-
kentamiseksi tai perinnebio-
tooppien ja luonnonlaidunten 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen 
ei voi tänä vuonna hakea kor-
vausta. Näihin sopimuksiin va-
ratut määrärahat on jo sidottu 
menossa oleviin hankkeisiin.

Osalla viljelijöistä on vielä 
voimassaolevia vuosina 1995–
2010 tehtyjä ympäristötuen eri-
tyistukisopimuksia. Ne jatkuvat 
ennallaan kautensa loppuun.

Toisin kuin nykyisen ohjel-
makauden ympäristösopimuk-
set, vanhat erityistukisopi-
mukset edellyttävät viljelijältä 
myös voimassa olevaa ympä-
ristösitoumusta 20-vuotisia 
erityistukisopimuksia lukuun 
ottamatta.

edellisvuoden tuki
hakemuksessaan, ja jos 
maatilan koko peltoalalla  
viljellään eri viljelykasvia 
kuin edellisenä vuonna.
Kahdesta ensimmäisestä 
ehdosta on poistettu muussa 
käytössä olevalle alalle  
asetettu 30 hehtaarin  
enimmäismäärä. Lisäksi  
ensimmäiseen ehtoon on 
lisätty palkokasvit.

Ekologinen ala
Uudellamaalla, Varsinais
Suomessa ja Ahvenanmaalla 
sijaitsevien tilojen pitää  
huolehtia, että niiden pelto
alasta viisi prosenttia täyttää 
ekologisen alan määritelmän.
Ekologisesta alan  
vaatimuksesta vapautuu, jos 
n tilan peltoalasta yli 75 
prosenttia on nurmea,  
kesantoa, palkokasveja tai 
näitä yhteensä tai
n tilan tukikelpoisesta  
maatalousmaasta yli 75  
prosenttia on pysyvää  
nurmea tai nurmea tai  
näitä yhteensä tai
n tilalla on peltoa alle  
15 hehtaaria 
Kahdesta ensimmäisestä 
ehdosta on poistettu muussa 
käytössä olevalle alalle  
asetettu 30 hehtaarin  
enimmäismäärä.

Ekologiseen alaan lasketaan
n kesantoalat
n alat, joilla kasvaa typen
sitojakasveja tai niiden 
seoskasvustoa (tarkista  
hyväksytyt seokset  
Tuen hakijan perusoppaan 
viherryttämistuen luvusta)
n ala, joilla kasvaa lyhyt
kiertoista energiapuuta eli 
haapaa tai pajua
n täydentävien ehtojen 
mukaan suojellut maisema
piirteet.

Kasvinsuojeluaineiden ja 
kasvunsääteiden käyttö  
on jatkossa kiellettyä  
kaikilla ekologiseksi alaksi  
ilmoitettavilla typensitoja
kasvien aloilla kylvöstä 
elokuun loppuun. Jos sato 
korjataan elokuun lopun 
jälkeen, kielto on voimassa 
sadonkorjuuseen asti.
Jos typensitojakasvi on  
kylvetty jo edellisenä  
vuonna, käyttökielto on  
voimassa vuoden alusta 
lähtien.
Kasvinsuojeluaineiden  
käyttö on jatkossa kielletty 
myös ekologisen alan  
kesannolla. Niillä kielto on 
voimassa kesantokauden 
ajan eli 1.1.–15.8.
Rikkaruohojen, kasvitautien 
ja tuholaisten torjuntaan 
tarkoitetut aineet, kasvun

sääteet ja peittausaineet on 
tästä vuodesta lähtien kiel
letty ekologisilla aloilla.

Ekologiseksi alaksi  
ilmoitettavaa viher kesantoa 
ei voi enää kylvää yksin
omaan viljalla, öljy tai 
valkuaiskasveilla tai näiden 
kasvien siemenseoksilla.
Muutos koskee kaikkia  
viherkesannon riista ja  
maisemakasviksi ilmoitettuja  
aloja, myös niitä joita ei 
ole ilmoitettu ekologiseksi 
alaksi.
Ekologiseksi alaksi voidaan 
tästä vuodesta lähtien  
hyväksyä seoskasvustot, 
joissa on typensitojakasvien 
ohella myös muita kasvi
lajeja. Ehtona on, että  
typensitojakasveiksi  
hyväksyttyjen kasvien  
osuus siemenseoksen  
painosta on yli 50  
prosenttia.

Ekologisen alan lyhyt
kiertoisen energiapuun 
painokerroin muuttuu.  
Tähän saakka hehtaarin  
ala lyhytkiertoista energia
puuta on laskettu 0,3:ksi 
hehtaariksi ekologista alaa. 
Jatkossa hehtaari vastaa 
0,5:tä hehtaaria.
Typensitojakasveilla yksi 
hehtaari vastaa jatkossa yhtä 

hehtaaria ekologista alaa, 
kun aiemmin sen on laskettu 
vastaavan 0,7 hehtaaria.

Pysyvät nurmet
Kasvulohko katsotaan  
pysyväksi nurmeksi, jos se  
ei ole kuulunut tilan viljely
kiertoon yli viiteen vuoteen.
Lohkon katsotaan kuuluvan 
viljelykiertoon silloin, kun
n sillä on viiden vuoden  
aikana viljelty muutakin 
kasvia kuin nurmea tai
n sillä on viljelty yhtä
jaksoisesti nurmea enintään 
viisi vuotta ja sitä ei enää 
tänä vuonna ilmoiteta tuki
hakemuksessa nurmeksi.
Viljelykiertovaatimusta ei 
voi täyttää sillä, että kyntää 
nurmilohkon ja kylvää sen 
samana vuonna uudelleen 
nurmeksi.
Pysyviä nurmia tarkastellaan 
kasvulohkoittain.
Omien kasvulohkojensa  
nurmivuosien määrän  
ennen tukihakua pystyy 
helposti tarkastamaan  
Vipupalvelun lohkotiedoista. 
Vipu näyttää, jos lohkolla  
on ollut nurmea viisi  
edeltävää vuotta tai sillä  
on pysyvää nurmea.
Pysyvän nurmen velvoite on 
erilainen Naturaalueella ja 
muilla alueilla:

1 Muut kuin  
Natura-alueen  
pysyvät nurmet

n Pysyvän nurmen  
merkinnän saanutta lohkoa 
voi viljellä normaalisti. Sen 
voi myös muuttaa muuhun 
viljelykäyttöön.
n Jos pysyvän nurmen suhde 
maatalousmaahan vähenee  
koko maan tasolla yli 5 
prosenttia, otetaan käyttöön 
ennallistamismenettely.
n Ennallistamismenettely voi 
koskea niitä viljelijöitä, jotka 
ovat kahden edellisvuoden 
aikana siirtäneet pysyvää 
nurmea muuhun käyttöön. 
Tällainen viljelijä voi joutua 
muuttamaan osan muuhun 
käyttöön otetusta pysyvän 
nurmen alasta viideksi  
vuodeksi takaisin nurmelle.

2 Natura-alueen  
pysyvät  
nurmet

n Naturaalueella sijaitsevat 
pysyvät nurmet eli Natura
nurmet on luokiteltu herkiksi 
pysyviksi nurmiksi. Niitä ei 
saa siirtää muuhun käyttöön.
n Naturanurmien kasvuston 
voi uudistaa vain erityisestä 
syystä, mutta tällöinkään 
niitä ei saa kyntää.
n Uudistamisesta ilmoitetaan 
etukäteen kirjallisesti  
kunnan maaseutu elinkeino
viranomaiselle.
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Luomuun otetaan  
jälleen uusia tiloja
Uusien luomu
tilojen pitää  
noudattaa ehtoja  
jo toukokuussa

Myös tänä vuonna on mahdol-
lista tehdä uusi luomusitoumus.

Itse luomusitoumusta hae-
taan elykeskuksesta paperilo-
makkeella 215 viimeistään 15.6. 
Aiemmin sitoumuksen anta-
neet hakevat maksua päätuki-
haun yhteydessä rastittamalla 
luomua koskevan kohdan tuki-
hakemuksesta. Lisäksi kaikkien 
sitoumuksen antavien pitää ha-
keutua Elintarviketurvallisuus-
virasto Eviran ylläpitämään 
luomuvalvontajärjestelmään. 

Luomuvalvontaan ilmoit-
taudutaan ensimmäisenä si-

toumusvuonna huhtikuun 
loppuun mennessä, eli käytän-
nössä ilmoittautumisaikaa on 
enää pari viikkoa. Lomakkeet 
ovat saatavissa Eviran netti-
sivuilta.

Luomuehtoja pitää nou-
dattaa 1.5. lähtien, vaikka itse 
sitoumusta haetaan vasta 15.6. 
mennessä.

Luomutuotanto on itsenäinen 
viisivuotinen sitoumuksensa 
eikä se edellytä viljelijältä si-
toutumista muihin tukiin tai 
korvauksiin, esimerkiksi ym-
päristökorvaukseen.

Toisaalta luomutila 
voi sitoutua useimpiin  
ympäristökorvauksen  
ja tietyin rajauksin 
myös eläinten hyvin-
vointikorvauksen ehtoi-
hin, joten tilan voi 
olla kannattavaa 
sitoutua myös 
niihin.

Luomusitoumuksia on kaksi, 
kasvitilan luomusitoumus ja 
kotieläintilan luomusitoumus.

Jos tila ei yhtenä sitoumus-
vuonna täytä kotieläintilan 
eläintiheysvaatimusta, sitä voi 
hakea uudelleen seuraavana 
vuonna. 

Sitoumustyypin muutosta 
haetaan elykeskuksesta lomak-
keella 215 viimeistään 15.6.

Sitoumustyyppiä muutta-
van pitää lisäksi ilmoittautua 
eläinten osalta luomuval-
vontaan huhtikuun lop-

puun 

mennessä. Valvon-
taan on suositeltavaa 
hakeutua jo aiemmin, jotta voit 
varmistua tuotantorakennus-
ten kelpaavan luomuun.

Jos haluat lisätä aiemmin 
tekemääsi luomusitoumuk-
seen uuden 
eläin -

lajin, 
ilmoit-

taudu  
kyseisen 

eläinlajin  
osalta luomu-

valvontaan  
viimeistään 30.4. 
Tee siitä ilmoitus 

myös elykeskukseen 
lomakkeella 215  

viimeistään 15.6.

Uuden sitoumuksen luon non    -
mukaisesta kotieläintuotan-
nosta antavan viljelijän on käy-
tävä yhteensä seitsemän päivän 
koulutus luomukotieläintuo-
tannosta.

Uusilla sitoumustiloilla 
eläinmäärän laskentakausi on 
ensimmäisenä vuonna 1.5.–
31.12. ja sen jälkeen kokonainen 
kalenterivuosi.

Kaikilla jatkavilla luomuti-
loilla laskentakausi on auto-
maattisesti koko kalenterivuosi.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN  

Isokokoinen oikein muotoiltu hitaasti 
pyörivä sekoitusruuvi hellävaraiseen 
sekoitukseen, säilytä tehollinen kuitu 
rehussa!

Perusrunko järeää putkiprofiilia, jonka 
päällä apurunko vaaka-antureita varten. 
Rungon tulee kestää vuosien patina, jotta 
vaaka pysyy aina tarkkana.

Maidon, tai lihan hintaa ei voi itse nostaa, 
mutta helppoudella, tarkkuudella ja 
optimoinnilla lehmä maksaa enemmän 
takaisin!

Maailman järein kulmavaihde 
4:llä planeettapyörällä - vain 
Siloking pystyy tähän.

Tiedätkö miksi SILOKING on Saksan markkinajohtaja?
Sekoitukseen optimoitu säiliön muotoilu, pystysuunnassa taivuteltu säiliön seinämä ja säiliön kokoon mitoitettu sekoitusruuvi  

takaavat parhaan sekoituksen, lyhyen sekoitusajan, matalan kulumisen ja lehmän kannalta paraslaatuisen ruokinnan.

w w w. a g r i t e k .f i
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Perustuki
Perustuki jatkuu tänä vuonna 
ennallaan. 

Sitä maksetaan entiseen 
tapaan päätukihaussa tukioi-
keuksien perusteella.

Hakiessaan perustukea vil-
jelijä hakee aina automaatti-
sesti myös viherryttämistukea, 
joten käytännössä perustuen 
hakeminen edellyttää myös vi-
herryttämistuen ehtojen täyt-
tämistä.

Luonnonhaittakorvaus
Luonnonhaittakorvauksen 
(LHK) ehdot jatkuvat ennal-
laan.

Viimevuotiseen tapaan ti-
lalla voi olla nykyisen ohjel-
makauden suojavyöhykkeitä, 
viher-, sänki- ja avokesantoja 
sekä luonnonhoitopeltonurmia 
yhteensä enintään kolmannes 
siitä, mikä on tilan korvaukseen 
oikeuttavien viljelykasvien ko-
konaispinta-ala.

Jos tilalla on yhteensä 60 
hehtaaria viljelykasveja, viher-
lannoitusnurmia ja ympäris-
tökorvauksen monimuotoi-
suusalaa, kesantorajoitteeseen 
kuuluvaa alaa voi näin ollen olla 
enintään 20 hehtaaria, jotta 
luonnonhaittakorvausta mak-
settaisiin tilan koko korvaus-
kelpoiselle alalle.

Viherlannoitusnurmille on 
tullut uusi rajoite: lohkolle ei 
makseta LHK:ta, jos sille ilmoi-
tetaan viherlannoitusnurmea 
neljättä vuotta peräkkäin.

Jos tilan kesantorajoittee-
seen kuuluva ala on suurempi 
kuin 20 hehtaaria, korvausta ei 
makseta rajan ylittävälle alalle.

Korvauskelpoisten lohkojen 
tulee olla koko korvausvuoden 
ajan maataloustuotannossa.

Jos lohko poistuu maatalous-
käytöstä ennen vuoden loppua 
(31.12.), luonnonhaittakorvaus 
ja LHK:n kotieläinkorotus pitää 
kyseisen lohkon osalta perua.

LHK:ta maksetaan myös pel-
lon ulkopuolisille laitumille, 
esimerkiksi luonnonlaitumille 
ja -niityille.

Kotieläintilan korotusta saa, 
kun tilalla on vähintään 0,35 
eläinyksikköä LHK-kelpoista 
peltohehtaaria kohti.

Luonnonhaittakorvaukseen 
kohdistuu pinta-alarajoite eli 
degressio. Se tarkoittaa, että 
luonnonhaittakorvausta sekä 
sen kotieläinkorotusta leika-
taan asteittain pinta-alan kas-
vaessa.

Jos tilan LHK-kelpoinen, 
maksuun oikeuttava ala ylit-
tää 150 hehtaaria, korvausta ja 
kotieläinkorotusta alennetaan 
ylittävältä osalta 10 prosenttia. 
Jos LHK-ala ylittää 300 heh-
taaria, leikataan ensin 150–300 
hehtaarin alalta 10 prosenttia ja 
lisäksi 300 hehtaarin ylittävältä 
osalta 20 prosenttia.

Peltokasvipalkkio
Peltokasvipalkkion ehdot ovat 
samat kuin viime vuonna.

Sitä maksetaan koko maassa 
valkuaiskasveille, sadonkor-
juuvuoden rukiille, sokerijuu-
rikkaalle ja tärkkelysperunalle. 
Öljykasvit luetaan palkkioeh-
doissa valkuaiskasveiksi.

Lisäksi AB-alueella pelto-
kasvipalkkiota maksetaan avo-
maanvihanneksille.

Palkkiota sokerijuurikkaasta 
tai tärkkelysperunasta hakevan 
pitää tehdä viljelysopimus ja 
toimittaa siitä kopio kuntaan 
15.6. mennessä.

Sokerijuurikkaalla viljelyso-
pimukseksi hyväksytään vilje-
lyvahvistus (todistus sokerijuu-
rikkaan viljelysopimuksesta).

Viljelysopimukseen ei saa 
sisällyttää tärkkelysperunan 
omaa siemenlisäysalaa. Sie-
menlisäysalat pitää ilmoittaa 
tukihakemuksessa omina kas-
vulohkoinaan.

Tarkka luettelo kaikista pel-
tokasvipalkkioon oikeuttavista 
kasveista on Mavin Päätuki-
haun tuet -oppaassa.

Kansalliset peltotuet
Kansallisia peltotukia makse-
taan yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta vain C-alueen poh-
joisina peltotukina.

Poikkeus on sokerijuurikas: 
sille maksetaan kansallista tu-
kea myös AB-alueella. Sokeri-
juurikkaasta tukea voi saada 
ainoastaan alalle, jolla sitä vil-
jellään sokeriteollisuuteen.

Pohjoisia peltotukia ovat 
pohjoinen hehtaarituki, yleinen 
hehtaarituki sekä nuorten vilje-
lijöiden tuki.

Koska pohjoista hehtaaritu-
kea voidaan maksaa vuosittain 
vain rajallinen määrä, siinä on 
käytössä tukiyksikkökerroin. 
Jos tukea haetaan suuremmalle 
alalle kuin tukeen varattu raha-
määrä riittää, kerrointa muute-
taan.

Valtioneuvosto päättää ker-

toimen vuosittain sen jälkeen, 
kun haettujen tukien määrät 
ovat tiedossa.

Pohjoista hehtaaritukea voi-
daan myöntää C -alueella 
viljeltävälle rukiille, öljy- ja 
valkuaiskasveille, öljy- ja kuitu-
pellavalle, sokerijuurikkaalle, 
tärkkelysperunalle, avomaanvi-
hanneksille, tattarille, maissille 
sekä tietyille valkuais- ja hamp-
pukasvustoille.

Avomaanvihanneksilla edel-
lytetään sadonkorjuuta.

Vehnälle ei kuitenkaan tänä-
kään vuonna makseta pohjoista 
hehtaaritukea. 

Yleistä hehtaaritukea voidaan 
maksaa kaikille maatalous-, 
puutarha- tai energiakasvivilje-
lyssä oleville lohkoille viljeltä-
västä kasvista riippumatta. Sen 
sijaan muun muassa hoidetulle 
viljelemättömälle lohkolle, suo-
jakaistalle, suojavyöhykkeelle 
tai luonnonlaitumelle sitä ei voi 
saada.

Kaikki yleisen hehtaari tuen 
rajoitukset käyvät ilmi Haku-
oppaan luvusta Kansalliset pel-
totuet.

Nuorten viljelijöiden tuet
Nuoret viljelijät voivat hakea 
myös tänä vuonna tilan sijain-
tipaikasta riippuen yhtä, kahta 
tai kolmea nuorille tuottajille 
suunnattua tukea.

Kaikilla tukialueilla haetta-
vissa on EU-rahoitteinen nuo-
ren viljelijän tuki, jota haetaan 
päätukihaussa 15.6. mennessä 
Vipu-palvelussa tai lomakkeel-
la kunnasta.

Samoin koko maassa voi ha-
kea nuoren viljelijän aloitustu-
kea. Sitä haetaan elykeskukses-
ta.

Sen sijaan nuorten viljeli-
jöiden tukea maksetaan aino-
astaan C-alueella. Myös sitä 
haetaan päätukihaussa 15.6. 
mennessä.

Tuet eivät sulje toisiaan pois. 
C-alueen nuori viljelijä voi ha-
kea ja saada kaikkia kolmea tu-
kea, kunhan tukien edellytykset 
täyttyvät.

EU-rahoitteista nuoren vilje-
lijän tukea myönnetään vil-

jelijälle, joka on korkeintaan 
40-vuotias hakiessaan perustu-
kea ensimmäisen kerran. Tänä 
vuonna ikäehdon täyttävät ne 
ensimmäisen perustukihake-
muksensa jättävät, jotka ovat 
syntyneet vuonna 
1978 tai sen jäl-
keen.

Tukea voidaan 
tänä vuonna mak-
saa, jos tilanpito on 
aloitettu pääasiallisena 
yrittäjänä 
1.1.2013 tai 
sen jäl-
keen.

Jos 
aloittaa  
tilanpidon  
tänä vuon-
na ja hakee tukea heti 
tänä vuonna, tuki-
kelpoisuusajan laske-
taan alkavan heti  
ja tukea voi saada 
vuoteen 2022 asti.

Jos tänä vuonna 
aloittanut hakee tu-
kea ensimmäisen ker-
ran vasta ensi vuonna, 
myös tukikelpoisuus-
ajan lasketaan alkavan 
vasta ensi vuodesta 
ja se jatkuu vuoteen 
2023.

Vuonna 2013 tai sitä 
aiemmin aloittaneilla 
viljelijöillä tukikel-
poisuusaika alkaa ti-
lanpidon aloittamista 
seuraavasta vuodesta. 
Näin ollen vuonna 2013 
tilanpidon aloittaneet 
voivat saada tukea vielä tä-
män vuoden ajan.

EU-rahoitteista tukea 
maksetaan perustuen tavoin 
tukioikeuksien mukaan.

Tukea voi saada enintään 90 
hehtaarin tukioikeuksille. Sen 
ylittävälle osalle tukea ei mak-
seta.

Kansallista nuorten viljelijöi-
den tukea maksetaan C-alueel-
la tilan maatalous-, puutarha- 
ja energiakasvien pinta-alan 
perusteella.

Kansallisessa nuorten vilje-
lijöiden tuessa on samat vaati-
mukset tuenhakijalle kuin EU:n 
nuoren viljelijän tuessa.

Nuoren viljelijän aloitustukea 
haetaan elykeskuksesta. Siksi 
sähköisesti haettaessa hakemus 
jätetään Vipu-palvelun sijaan 
Mavin Hyrrä-palvelussa.

Paperilomakkeella haettaes-
sa lomake on 3319. Hakemuk-
sen liitteeksi pitää toimittaa 
liiketoimintasuunnitelma lo-
makkeella 3430.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN

Valtaosa tuista ennallaan
Ehdot on syytä 
kerrata, vaikka  
ne olisivat  
ennestään tuttuja.

Perustuen  
hakeminen  
edellyttää myös 
viherryttämis
tuen ehtojen  
täyttämistä.
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”Muista huolehtia salaojituk-
sesta.”

Ne olivat käytännössä vii-
meiset ”järjelliset” sanat, jotka 
loppukesästä 2016 pitkälliseen 
sairauteen menehtynyt viljelijä 
Heikki Siira lausui puolisol-
leen Tiina Yli-Hukkala-Sii-
ralle.

Pariskunta oli ehtinyt viljellä 
Heikin kotitilaa Tyrnävällä yli 
kymmenen vuotta yhdessä.

Viljely oli ollut isännälle 
äärimmäisen tärkeä asia. Hän 
olikin huolehtinut tilan töistä 
ja paperiasioista säntillisesti 
ja tarkasti, Tiina Yli-Hukkala-
Siira kertoo puolitoista vuotta 
myöhemmin.

Niin tarkasti, että kun Yli-
Hukkala-Siira puolisonsa kuo-
leman jälkeen kävi läpi tilan 
papereita, hän löysi miehensä 
hänelle laatiman ohjeen tilan 
asioiden hoitamiseen.

”Kansiossa oli ohjeet, joi-
hin hän oli kirjannut kuukausi 
kuukaudelta kaiken, mitä pitää 
milloinkin hoitaa ja kehen tar-
vittaessa olla yhteydessä.” 

 
Yli-Hukkala-Siiralle tilan jat-
kaminen miehen kuoleman 
jälkeen oli itsestään selvä asia. 
Koko viime kasvukauden hän ja 
pariskunnan 16- ja 17-vuotiaat 
tyttäret ahkeroivat tilan töissä.

Myös Heikki Siiran viimei-
senä huolena ollut salaojitus 
hoidettiin.

Käytännössä tilan hoidosta 
vastaa nyt Tiina Yli-Hukkala-
Siira ja Heikki Siiran perikunta 
eli kansanomaisemmin kuolin-
pesä, johon kuuluvat perheen 
tyttäret.

Sen lisäksi, että Heikki Siira 
jätti puolisolleen tarkat ohjeet 
tilan asioiden hoitamiseen, Tii-
na Yli-Hukkala-Siira on saanut 
apua myös viranomaisilta ja 
maatalousneuvojilta. 

Veroasioiden hoitoa varten 
Verohallinnon neuvontapuhe-
limessa neuvottiin tekemään 
kuolinpesälle Katso-tunnisteet 
veroasiointia varten. Niiden 
avulla Yli-Hukkala valtuutti 
paikkakunnalla toimivat yri-
tykset hoitamaan kuolinpesän 

Tyrnäväläisellä 
perunatilalla  
viljelijä puolison  
kuolemaan  
oli varauduttu, ja 
viljely jatkuu.

TEKSTI: JUHANI REKU
KUVAT: MAIJU POHJANHEIMO

Maatilan on tärkeää varautua pahimpaan – kuolemaan
Perheen tyttäret ovat ahkeroineet  
maataloustöissä, Tiina Yli-Hukkala-Siira  
kiittelee. Taustalla 16-vuotias Reetta Siira.
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Kuolinpesälle oikeudet  
sähköiseen asiointiin

Kun maatilan omistaja  
tai joku sen omistajista 
kuolee, hallinnon tuki
sovellukseen kirjatut  
tiedot tilan osallisista  
pitää päivittää. Se tehdään 
Mavin lomakkeella 101D.
Jos menehtynyt oli  
tilan ensisijainen viljelijä, 
maatilalle tulee nimetä  
uusi ensisijainen viljelijä. 
Tämän ei tarvitse olla  
kuolinpesän jäsen.
Jos menehtyneelle oli  
myönnetty asiointioikeudet 
Vipupalveluun, nämä  
oikeudet lakkaavat  
automaattisesti.
Myös menehtyneen muille 
myöntämät asiointioikeudet 
lakkaavat automaattisesti. 
Toisin sanoen hänen  
esimerkiksi neuvojalle  
tekemänsä valtuutus  
Vipupalvelun käyttöön  
ei ole enää voimassa.  
Uuden valtuutuksen  
tekemisestä on ohje  
tämän liitteen sivulla 6.
Kaikilla kuolinpesän  
jäsenillä on automaattisesti  
selaus oikeudet Vipu 

palveluun ja he voivat 
kirjautua Vipu palveluun 
omilla pankki tunnuksillaan,  
mobiilivarmenteellaan tai 
henkilökortillaan samaan 
tapaan kuin muidenkin  
tukia hakevien yhteisöjen  
jäsenet. Vipupalvelu  
tunnistaa automaattisesti 
kirjautumisen yhteydessä, 
millaiset käyttöoikeudet 
(selaus tai asiointi oikeudet) 
henkilöllä on maatilan 
tietoihin.
Kuolinpesä voi antaa  
asiointioikeudet uudelle  
ensisijaiselle viljelijälle.  
Se tehdään Mavin  
lomakkeella 457.
Jos tilan omistajina on  
alaikäisiä ja näille on  
määrätty edunvalvoja,  
asiointiin tarvitaan  
edunvalvojan suostumus.  
Jos edunvalvoja on  
joku tilan tai perheen  
ulkopuolinen henkilö,  
tämä taho allekirjoittaa 
lomakkeet alaikäisten  
puolesta tai voi antaa 
suostumuksensa asiointiin 
valtakirjalla.

Maatilan on tärkeää varautua pahimpaan – kuolemaan

verotuksen ja tukihakemukset.
Verotuksen hoitaa paikalli-

nen tilitoimisto, viljelysuunni-
telmat ja tukihakemukset pai-
kallinen yritys Maasyke.

Osaavasta ammattilaisesta 
on ollut asioiden hoidossa suuri 
apu, Yli-Hukkala-Siira kiittelee.

Tiina Yli-Hukkala-Siiralla oli les-
keksi jäätyään voimia ja tahtoa 
hoitaa tilan asioita.

Aina näin ei ole, pohtii Maa-
seutuvirasto Mavin lakimies 
Kirsi-Maria Heinonen.

”Viljelijän kuolema on aina 
raskas asia, ja siinä yhteydessä 
viralliset asiakirjat saattavat 
helposti unohtua.”

Monet vetoavat viljelijän  
kuoleman aiheuttamaan yli-
voimaiseen esteeseen, kun 
ovat huomanneet jonkin asian 
jääneen tekemättä tai palautta-
matta.

”Ylivoimainen este tarkoit-
taa sitä, että voit säilyttää oi-
keutesi tukeen kokonaan tai 
osittain, jos et ole voinut toi-
mittaa hakemustasi tai muuten 
täyttää velvollisuuksiasi ylivoi-
maisen esteen vuoksi”, Heino-
nen kertoo.

Maataloustuissa ylivoimai-
seen esteeseen vetoamisessa on 

kuitenkin tietyt aikarajat, jotka 
on säädetty EU-tason säädök-
sissä.

”Sen vuoksi vetoamista yli-
voimaiseen esteeseen ei vält-
tämättä enää voida hyväksyä, 
vaikka tiedetään tilan olleen 
kuolemantapauksen jälkeen 
varmasti kriisissä.”

Heinonen korostaa, että var-
mimmin asiat hoituvat, kun ti-
lan ja kuolinpesän säännöt ovat 
selvät ja kaikkien oikeudet ja 
velvollisuudet otetaan huomi-
oon.

Siksi vaikeassakin tilantees-
sa on tärkeää käydä läpi, mitä 
tilan asioiden hoito vaatii. Täl-
laisia asioita on esimerkiksi se, 
mitkä asiakirjat vaativat kaik-
kien kuolinpesän osallisten 
allekirjoitukset ja missä riittää 
valtakirja.

”Ensisijaisen viljelijän val-
tuuttaminen viljelijätukiasioin-
tiin on hyvä ja toimiva käytäntö. 
Silloin yksi henkilö pystyy hoi-
tamaan valtaosan tukiasioista”, 
Heinonen neuvoo.

Tästäkin on poikkeuksensa.
”Valtuutus ei ulotu esimer-

kiksi tukioikeuksien siirtä-
miseen, mikä saattaa helposti 
unohtua.”



16

2018Maaseudun Tulevaisuus

TUKIOHJEET

Esitäytettyjä lomakkeita ei ole 
enää vuosiin tiloille lähetetty, 
mutta Vipu-palvelussa suuri 
osa kysyttävistä tiedoista on 
valmiiksi esitäytettynä. 

Esitäytettynä ovat auto-
maattisesti tilan tiedot, ja myös 
peruslohkojen tiedot voi valita 
esitäytettynä.

Tukihakua helpottavat mo-
net aputoiminnot. Esimerkiksi 
lisätietoa on sivuilla tarjolla 

runsaasti, eikä neuvoja tarvitse 
etsiä muilta sivuilta.

Tarvittaessa Vipu-palvelusta 
pääsee yhdellä klikkauksella 
netissä oleviin hakuohjeisiin.

Sähköistä hakemusta voi täyt-
tää itse haluamallaan tahdilla, 
ja halutessaan täyttämisen voi 
jättää kesken ja jatkaa sitä myö-
hemmin.

Syötetyt tiedot eivät katoa, 
vaan ne säilyvät palvelussa, 
kunhan olet muistanut tallen-
taa tiedot niitä syötettyäsi.

Mavin nettisivuilla on edel-
lisvuosien tapaan havain-
nolliset ohjeet hakemuksen 
täyttämiseen. Ohjeita on sekä 
kirjallisesti kuvitettuina että 
videoina.

Vipu-palvelussa 
hakemus tehdään 
entiseen malliin.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN

Sähköinen haku tehdään 
tuttuun tapaan Vipussa

Tukihakemuksessa  
ilmoittamansa tiedot  
pääsee tarkistamaan  
Vipu-palvelusta.  
Paperista tallennus-
ilmoitusta tiloille ei  
kunnasta postiteta.
Sähköisen tuki hakemuksen 
tehneet tilat näkevät 
tallennus tiedot kesäkuun 
lopussa.
Paperilomakkeella  
tuki hakemuksen tehneet 
näkevät tallennustietonsa 

sen jälkeen, kun tiedot  
on tallennettu kunnassa 
sähköiseen muotoon.
Tukihakemuksen  
täyttämisen ja palautuksen 
jälkeen hakemuksesta  
kannattaa ehdottomasti 
ottaa joko tuloste tai  
tallentaa tiedot pdf- 
tiedostona omalle  
koneelleen.
Tuloste tai tiedosto  
kannattaa ottaa jo siksi, 
että siitä näkee tarkan 

palautusajan. Se käy 
tarvittaessa todisteeksi 
hyväksytysti palautetusta 
hakemuksesta.
Tulosteesta voi myös  
helposti tarkistaa, mitä  
tukihakemuksessaan haki.
Yhteenvedon  
tuki hakemuksestaan saa  
tulostettua päätukihaun 
Yhteenveto ja lähetys  
-välilehdeltä eli  
hakemuksen täytön  
viimeisessä vaiheessa.

Tallennustiedot Vipu-palvelussa

Tukia voi hakea paperilomak-
keilla edellisvuosien tapaan. 
Lomakkeet ovat käytännössä 
entisellään.

Kaikkien paperilomakkeella 
hakevien pitää palauttaa enti-
seen tapaan ainakin tukihaku-
lomake 101B ja kasvulohkolo-
make 102B.

Muut lomakkeet pitää palaut-
taa vain siinä tapauksessa, että 
niiden tietoihin on tullut muu-

toksia viime vuoden jälkeen.
Tältä varalta kannattaa käy-

dä läpi, onko maatilalomakkeen 
101A, peruslohkolomakkeen 
102A ja tilan osalliset -lomak-
keen 101D tietoihin tullut muu-
toksia ja pitääkö ne siksi tänä 
vuonna palauttaa.

Jos peruslohkoihin on tul-
lut viime vuoteen verrattuna 
muutoksia, ne ilmoitetaan lo-
makkeella 102C. Sen liitteeksi 

tarvitaan aina kartta lohkoista, 
joita ilmoitettavat muutokset 
koskevat.

Paperilomakkeita yksityis-
kohtaisine täyttöohjeineen voi 
tulostaa Mavin nettisivuilta. 
Lohkokirjanpito-ohjelmasta 
tulostetut täytetyt lomakkeet 
käyvät entiseen tapaan.

Tarvittaessa lomakkeet voi 
tulostuttaa kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaisella.

Paperilomakkeellakin voi yhä hakea

1

www.mavi.fi > Oppaat ja lomakkeet > Vipu – viljelijöiden  

verkkoasiointipalvelu > Ohjeet > Vipu-palvelun ohjevideoita

Jos haluat täydentää tai muokata jo  
lähettämääsi hakemusta, sinun pitää ensin  
peruuttaa se.
Peruutuksesta saat samanlaisen sähköposti-
kuittauksen kuin lähettämisestäkin.
Jos olet liittänyt Vipussa hakemukseesi  
pdf-muotoisia liitteitä, ne säilyvät palvelussa, 
vaikka peruutat hakemuksen. Liitteitä ei  
tällöin tarvitse lisätä hakemukseen ennen  
uuden hakemuksen lähettämistä.
Muista, että peruutettu hakemus tarkoittaa  
samaa kuin kokonaan lähettämättä oleva  
hakemus! Muista siksi aina lähettää se uudelleen! 
Vain lähetetty hakemus on palautettu hakemus.
Varmista, että viimeisin Vipu-palvelun sinulle 
lähettämä kuittausviesti kertoo hakemuksen 
palauttamisesta eikä peruutuksesta.

Hakemuksen peruuttaminen

Tukihakemuksen täyttämisen voi keskeyttää 
missä tahansa vaiheessa ilman, että jo syötetyt 
tiedot katoavat. Muista kuitenkin tallentaa  
täyttämäsi tiedot sitä mukaa, kun syötät niitä.
Kun tiedot on tallennettu, voit sulkea sähköisen 
asioinnin näytön oikeassa yläkulmassa olevasta 
Sulje asiointi -linkistä.
Seuraavalla kerralla palveluun kirjauduttuasi 
pääset jatkamaan täyttöä siitä, mihin viimeksi 
päädyit.

Entä jos haluan keskeyttää?
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RIVAKKA KAIKILLE TILOILLE, TEHOKKAAT KOKONAISUUDET
Soita ja kysy lisää puh. 010 289 3000

Jauhaa komponentit 
automaattisesti erikseen! 

Lietsot teho 
6-40 tonnia / h

 Siilomylly 
 spiraali-

sovituksella 
 11 kW, 15 kW, 22kW

Traktorikäyttöinen 
valssimylly

Imupuhallus-
valssimylly, 

                     2-kokoluokkaa  

Traktorilietso XL, 
             hinattava 

Eskontie 2,   64700 TEUVA    Puh. 010 289 3000    www.nipere.fi   

Tietyt tukien edellytyksenä 
olevat liitteet pystyy tänä 
vuonna ensimmäistä ker-
taa liittämään sähköiseen  
tuki hakemukseen  
Vipu- palvelussa.
Liitteet pystyy liittämään 
tukihakemukseen vain 
pdf-tiedostona. Liitteen 
koko voi olla enintään  
5 megatavua.
Vipu-palvelussa voi  
hakemukseen liittää
n yhteiskäyttölohkon 
kasvulohkokartan,
n tärkkelysperunan  
viljelysopimuksen,
n todistuksen sokeri-
juurikkaan viljely-
sopimuksesta ja
n nuorten viljelijöiden 
tuen liitteen.
Ohje pdf-tiedoston  
liittämiseen seuraavalla 
aukeamalla kohdassa 12.

Liitteet Vipu- 
hakemukseen

Koska samalla peruslohkolla 
olevien useamman kuin yhden 
tuenhakijan hallinnassa olevia 
kasvulohkoja ei pysty piirtä-
mään Vipu-palvelun karttaan, 
yhteiskäyttölohkot pitää ilmoit-
taa kuntaan liitekartalla.

Aiemmasta poiketen liitekar-
tan voi nyt lähettää Vipu-palve-
lussa sähköisesti pdf-tiedosto-
na. Ohje tähän on seuraavalla 
aukeamalla.

Entiseen tapaan kasvuloh-
kot voi ilmoittaa myös paperi-
kartalla.

Paperikartalla ilmoitettaes-
sa kaikkien yhteiskäyttölohkon 
viljelijöiden ei kuitenkaan tar-
vitse toimittaa kuntaan omaa 
karttaa. 

Kasvulohkojen ilmoittami-
seen riittää myös yhteinen kart-
ta, johon on merkitty kaikkien 
peruslohkoa viljelevien allekir-
joitukset, nimenselvennykset ja 
päivämäärä.

Tuet voi hakea sähköisesti Vi-
pu-palvelussa riippumatta siitä, 
kummalla tavalla karttaliitteen 
kuntaan lähettää.

Tukihakemus on aina hakija-
kohtainen eikä sama kasvuloh-
ko voi olla kuin yhdessä tukiha-
kemuksessa. 

Siksi jokainen yhteiskäyttö-
lohkon viljelijä ilmoittaa omas-
sa tukihakemuksessaan vain ne 
yhteiskäyttölohkon kasvuloh-
kot, joita hän itse viljelee.

Eri viljelijöiden ilmoittami-
en kasvulohkojen kokonaispin-
ta-ala ei saa ylittää peruslohkon 
pinta-alaa. 

Tarvittaessa samalla perus-
lohkolla viljelevien on käytävä 
yhdessä kasvulohkojensa pinta-
alat läpi, jotta ylitystä ei tule.

Yhteiskäyttö-
lohkot  
liitekarttaan

Kasvulohkot ilmoitetaan tänä 
vuonna samaan tapaan kuin 
edellisvuosinakin eli karttapiir-
roksella. 

Samalla peruslohkolla si-
jaitsevat erilliset kasvulohkot 
ilmoitetaan tukihakemuksen 
kartalla, johon peruslohkon si-
sällä sijaitsevat kasvulohkojen 
väliset rajat on piirretty.

Jos peruslohkolla on vain 
yksi kasvulohko, sitä ei tarvitse 
piirtää. 

Kasvulohkon ja peruslohkon 
rajat ovat tällöin samat.

Kasvulohkot voi kopioida viime vuodelta
Kasvulohkot piirretään  
karttaan näin

1 Avaa Vipu-palvelun perus-
lohkonäkymä (seuraavan  
sivun kuva 2). Valitse kartasta 

tai vasemman reunan luettelosta 
peruslohko, jolle haluat piirtää  
kasvulohkon.

2 Valitse piirtotyökalu. Se on 
sama ja toimii samoin kuin 
peruslohkon jakamistyökalu. 

Ohje sen käyttöön on tämän liitteen 
sivulla 7.

3 Kun olet piirtänyt rajalinjat 
ja klikannut Seuraava vaihe 
-painiketta, voit kohdistaa  

kasvulohkot eli yhdistää karttaan 
piirtämäsi kasvulohkon ja sen tiedot 
toisiinsa. Valitse oikean reunan  
valikosta kullekin piirtämällesi  
lohkolle kirjain tunnus (A, B, C jne.).

4 Mikäli toit viljelysuunnittelu-
ohjelmasta kasvulohkojen 
tiedot, sinun pitää kohdistaa 

piirtämäsi kasvulohko ohjelmasta 
tuomiisi tietoihin. Kasvulohkolle  
kirjaamasi kasvi on pudotusvalikossa.

5 Huomaa, että kasvulohkojen 
pinta-alaa ei pysty Vipuun itse 
syöttämään. Pinta-alatieto tulee  

piirtämiesi rajalinjojen mukaan.

6 Kun olet piirtänyt kasvu-
lohkojen rajat, lohkot ovat 
ilmestyneet karttanäkymän 

alapuolelle. Täytä kenttiin vielä muut 
mahdollisesti tarvittavat tiedot.

7 Jos aiot toteuttaa lohkolla 
tiettyjä lohkokohtaisia toimen-
piteitä, sinun pitää ilmoittaa 

niistä lohkon lisätiedoissa. Toimen-
piteet valitaan pudotusvalikosta.
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Vipu-palvelun sähköisessä asi-
oinnissa tukihakemuksen pys-
tyy tänä vuonna halutessaan te-
kemään kerralla valmiiksi, sillä 

päätukihaun kaikki toiminnot 
avataan viljelijöille samalla 
kertaa.

Vaikka sähköinen haku on 
mahdollista tehdä kerralla val-
miiksi, mahdolliset peruslohko-

muutokset on järkevää tehdä jo 
huhtikuun loppuun mennessä 
(ks. tämän liitteen sivu 7). Näin 
varsinaista tukihakemusta täyt-
täessä käytettävissäsi ovat ajan-
tasaiset lohkotiedot.

Tänä vuonna  
hakemuksen  
voi tehdä  
kerralla valmiiksi.

JUHANI REKU

Hakemuksen täyttäminen Vip u-palvelussa vaihe vaiheelta

Kun olet kirjautunut Vipu-
palveluun ja olet palvelun 
etusivulla, klikkaa sivun 
yläreunan valikosta  
Sähköinen asiointi.

1 Saavut ensin sähköisen 
asioinnin aloitussivulle  
(kuva 1 edellisellä 

aukeamalla). Klikkaa  
vasemman reunan  
luettelosta Päätukihaku.

2 Palvelu kysyy sinulta, 
haluatko esitäyttää 
lohkotiedot. Valitse 

itsellesi sopivin kolmesta 
vaihtoehdosta:
n viime vuoden tiedot
n vain peruslohkot
n viljelysuunnittelu-
ohjelmasta tuodut tiedot

3 Tämän jälkeen  
avautuu peruslohko-
näkymä (kuva 2).  

Se, mitä tietoja näkymässä  
on täytettynä, riippuu 
kohdassa 2 valitsemastasi 
vaihtoehdosta.
n Esitäyttö viime vuoden 
tiedoilla:
Tiedot näkyvät nyt kunkin 
lohkon kohdalla. Tarkista, 
että tiedot ovat oikein. 
Muokkaa ja täydennä  
puuttuvat tiedot.
Huomiothan, että mikäli 
olet tehnyt itse lohkolle 
muutoksia tai lohko on ollut 
digitoinnissa, peruslohkon 
kasvulohkotietoja ei pystytä 
esitäyttämään. Tällöin  
peruslohkolle muodostuu 
yksi koko peruslohkon 
kokoinen kasvulohko,  
joka sinun on tarvittaessa 
pilkottava useammaksi 
kasvulohkoksi.
n Viljelysuunnittelu-
ohjelmasta tuodut tiedot:
Tarkista, että tiedot ovat 
oikein. Korjaa tarvittaessa.
n Vain peruslohkot:
Sinun pitää täyttää  
jokaiselle peruslohkolle  
sen kasvulohkotiedot.
Peruslohkosta toiseen 
pääset joko klikkaamalla 
vasemman reunan valikossa 
lohkon nimeä tai lohkoa 
karttakuvassa.

4 Jos et ole vielä  
käynyt läpi perus-
lohkojen rajoja  

(ks. tämän liitteen sivu 7), 
tee se nyt.

5 Käy seuraavaksi läpi 
kasvulohkotiedot:
n Jos valitsit lohko-

tietojen esitäytön, tarkista 
että niiden rajat ja tiedot 
ovat oikein.
n Jos valitsit vain perus-
lohkotiedot, sinun pitää 
piirtää kasvulohkot nyt (jos 
peruslohkolla on useampi 
kuin yksi kasvulohko).  
Ohje kasvulohkojen  
piirtämiseen ja niiden  
rajojen muuttamiseen  
on sivulla 17.

6 Kun olet piirtänyt  
kasvulohkot ja  
täyttänyt niiden 

tiedot, klikkaa karttakuvan 
yläpuolella olevasta palkista 
näkyviin Lohkotietojen 
yhteenveto -välilehti  
(kuva 2 kohta A).
Näkyviin tulee kooste 
kaikista palveluun tähän 
mennessä syöttämistäsi 
tiedoista.
Käy tässä vaiheessa  
yhteenveto huolella  
läpi. Käy tarvittaessa  
korjaamassa virheet  
edellisellä välilehdellä.

7 Siirry seuraavaksi 
Maatilan tiedot  
-välilehdelle. Tarkista 

siellä olevat esitäytetyt  
tiedot ja muokkaa tai 
täydennä muut tarvittavat 
tiedot.

8 Tallenna syöttämäsi 
tiedot klikkaamalla 
Tallenna-painiketta 

sivun oikeassa yläreunassa.

9 Klikkaa seuraavaksi 
sivun yläreunassa 
olevaa välilehteä  

Hae tukia (kuva 2 kohta B).

10 Valitse ensin 
avautuvalta  
välilehdeltä 

(Haettavat tuet) pudotus-
valikosta tuen hakija  
(kuva 3 kohta C). Ennen 
kuin voit jatkaa, sinulta  
kysytään vielä tietoja,  
joilla selvitetään, täyttääkö 
hakija aktiivi viljelijän  
vaatimukset (D).
Jos ruksaat vaihtoehdoista 
alemman, näytölle avautuu  
pudotusvalikko. Ruksaa 
siitä, mitä aktiivi viljelijän 
määritelmään liittyviä  
asioita sinulla on  

(lentoasemia, rautatie yhtiöitä, 
vesiyhtiöitä, kiinteistö-
yhtiöitä, pysyviä urheilu-
kenttiä, vapaa-ajan alueita).
Jos tuen hakija on yhteisö-
muotoinen tila, tässä pitää 

valita myös se viljelijä,  
joka täyttää 18 vuoden  
ikävaatimuksen.

11 Ruksaa sitten  
alla olevasta  
luettelosta (E)  

kaikki ne tuet, joita olet  
hakemassa sekä ne tuet,  
joiden maksatusta olet  
hakemassa. Jos olet  
sitoutunut ympäristö-
korvaukseen, joko  

Päätukihaun  
kaikki toiminnot 
avataan viljelijöille 
samalla kertaa.
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Hakemuksen täyttäminen Vip u-palvelussa vaihe vaiheelta
ympäristösitoumukseen  
tai -sopimuksiin, tai luomu-
tuotantoon, muista hakea 
maksatusta ruksaamalla 
vastaava ruutu.

12 Voit liittää 
pdf-muotoisia 
tukihakemuksen 

liitteitä sivun alareunassa 
olevassa kohdassa  
Päätukihaun liitteiden  
lisääminen (kuva 4).  
Valitse pudotus valikosta (F) 
ensin, minkä liitteen olet 
hakemukseen liittämässä. 
Sen jälkeen klikkaa  
Selaa-painiketta (G) ja  
lataa liite koneeltasi  
palveluun.  
Tämän jälkeen klikkaa  
Lisää liite -painiketta (H).  
Lisäämäsi liite näkyy  
otsikon Lisätyt liitteet alla 
sekä myöhemmin yhteen-
vetotulosteessa.

13 Klikkaa  
seuraavaksi 
yläreunasta  

auki Vipuneuvoja-välilehti.
Jos Vipuneuvoja on  
havainnut syöttämissäsi  
tiedoissa virheitä, se  
ilmoittaa niistä nyt.
Sivulla olevassa luettelossa 
mahdolliset virheet on  
jaoteltu kahteen ryhmään:
n Punaisella ovat kaikki  
ne virheet, jotka on  
korjattava ennen  
hakemuksen jättämistä.
n Keltaisella merkityt  
virheet ovat Vipuneuvojan 
havaitsemia ristiriitoja.  
Hakemuksen voi jättää, 
vaikka siinä olisi risti riitoja. 
Ne on kuitenkin syytä käydä 
läpi ja tarvittaessa korjata.
Pääset korjaamaan  
Vipuneuvojan havaitsemaa  
virhettä suoraan, kun 
klikkaat listassa olevaa 
Kohde-sarakkeen linkkiä 
tai siirtymällä aiemmille 
välilehdille.

14 Kun olet  
täyttänyt  
hakemuksen  

ja tarvittaessa käynyt 
korjaamassa Vipuneuvojan 
havaitsemat virheet, klikkaa 
auki Yhteenveto ja lähetys 
-välilehti (kuva 5).
Syötä avautuvalle sivulle 
sähköpostiosoitteesi (I). 
Saat siihen kuittauksen 
hyväksytysti jätetystä ja 
hallinnon vastaanottamasta 
hakemuksesta. Osoitteita 
voi olla enemmänkin  
kuin yksi. Erota osoitteet 
toisistaan pilkulla.

15 Käy vielä  
huolellisesti 
läpi sähkö-

postikentän alapuolella  
oleva yhteenveto  
täyttämistäsi tiedoista (J).
Katso erityisen tarkkaan, 
mitkä tuet olet rastittanut! 
Jos havaitset virheen  
(esimerkiksi sellainen tuki 
on jäänyt rastittamatta,  
johon olet oikeutettu),  
pystyt vielä siirtymään 
kyseisen tiedon sisältävälle 
välilehdelle korjaamaan 
virheellisen tiedon.
Virheen korjaamisen 
jälkeen pääset takaisin 
Yhteenveto ja lähetys 
-välilehdelle, kun olet ensin 
tarkistuttanut tekemäsi 
muutokset Vipuneuvoja-
välilehdellä.
Yhteenvedossa on  
lueteltu kaikki päätuki-
haussa haettavat tuet.  
Tarkista, että jokaisessa  
sellaisessa tuessa on  
merkittynä rasti, johon  
olet oikeutettu.

16 Lähetä  
tukihakemus 
klikkaamalla 

sivun yläreunassa olevaa 
Lähetä käsiteltäväksi  
-painiketta (K).

17 Ennen kuin suljet 
sähköisen  
asioinnin,  

tarkista sähköpostisi.  
Sinne olisi pitänyt saapua 
vahvistus hakemuksen  
palauttamisesta. Jos  
kuittausta ei ole tullut, 
tarkista, että todella lähetit 
hakemuksen ja että  
palveluun syöttämäsi  
sähköpostiosoite oli oikein.
Voit halutessasi vielä  
tallentaa hakemuksesi  
tiedot koneelle pdf-
tiedostona tai tulostaa ne 
paperille. Hakemustiedot 
voi tulostaa Yhteenveto ja 
lähetys -sivulla olevasta 
Tulosta-painikkeesta.
Tiedoston tai tulosteen 
yläreunassa lukee, milloin 
hakemus on jätetty  
viranomaisten käsittelyyn. 
Palautusajan sisältävä  
pdf-tiedosto tai -tuloste  
on tarvittaessa todiste  
hyväksytysti jätetystä  
hakemuksesta.
Jos tulosteen yläreunassa 
lukee Esikatseluversio,  
et ole vielä lähettänyt  
hakemusta eteenpäin.  
Käy tällöin lähettämässä 
hakemus käsiteltäväksi.

4
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Peltovalvonnassa  
tarvittavat asiakirjat
n lohkojen vuokrasopimukset
Täydentävät ehdot:
n lanta-analyysi (tehtävä 
viiden vuoden välein)
n kasvulohkotasoinen  
kirjanpito lannoituksesta 
sekä maalajista. Kirjanpidon 
on sisällettävä tiedot  
lannoitteiden määrästä  
sekä niiden sisältämästä  
liukoisesta typestä ja  
kokonaistypestä, satotasoista 
sekä ajankohdista, jolloin 
lantaa tai orgaanisia  
lannoitevalmisteita on  
levitetty pellolle
n viljelijän muistiinpanot tai 
selvitykset täydentävien  
ehtojen vaatimista toimen-
piteistä, esimerkiksi hukka-
kauran torjunnasta, tilalla 
käytetyistä kasvinsuojelu-
aineista (voivat sisältyä 

ympäristökorvauksen  
lohkomuistiinpanoihin)
n kasteluveden ottolupa  
(jos ympäristöviranomaiset 
ovat todenneet kasteluveden 
ottamisen luvanvaraiseksi)
n maisemapiirteiden suojelu-
päätös (luonnonsuojelulailla 
suojeltujen kohteiden)
Ympäristökorvaus:
n viljelysuunnitelma
n viljavuustutkimukset
n lohkomuistiinpanot  
(myös erityistukisopimusten 
hoitopäiväkirjat)
n lannoitevalmisteiden 
ostokuitit
n kasvinsuojeluruiskun 
testaus- ja kasvinsuojelu-
aineiden käyttökoulutus-
todistukset
n eläinluettelo (eläinmäärä)
n puhdistamolietteen 
käsittely- ja analyysitiedot 
sekä analyysi maan pH:sta ja 

raskasmetallipitoisuuksista 
(puhdistamolietteen levitys-
lohkoilta, jos on syytä epäillä 
raskasmetallipitoisuuksien  
normaalia korkeampia 
arvoja)
Peltokasvipalkkio:
n lupiinin siementen vakuus-
todistukset ja ostokuitit

Eläinvalvonnassa  
tarvittavat asiakirjat
Kaikki eläimet:
n pitopaikkakohtaiset  
eläinluettelot
n eläinten osto- ja myynti-
tositteet
Naudat *:
n kirjallinen ruokinta-
suunnitelma, karkea  rehun  
rehuanalyysi, karjan-
tarkkailu tiedot, varautumis-
suunnitelma, lääkityskirjan-
pito, laidunnuskirjanpito, 
jaloittelukirjanpito

Siat *:
n kirjallinen ruokinta-
suunnitelma, porsas-
tuotantosikalassa 
tuotantosuunnitelma, 
varautumis suunnitelma, 
joutilaiden emakoiden ja 
ensikoiden ulkoilukirjan pito, 
kirjanpito mahdollisesta 
tilapäisestä porsitushäkin 
käytöstä, lääkekirjanpito
Siipikarja *:
n kirjallinen ruokinta-
suunnitelma, valkuais analyysi 
viljasta (jos käytetään 
ruokinnassa), broilerien 
ja kalkkunoiden teuras-
raportit, kirjanpito muninta-
kanalan lannan poistosta ja 
kanala ilman ammoniakki-
pitoisuuden mittauksista, 
kirjanpito kanojen ja  
kalkkunoiden ulkoilusta
Lampaat ja vuohet *:
n kirjallinen ruokinta-

suunnitelma, karkearehun 
rehuanalyysi, kirjanpito 
lampaiden kerinnästä, 
loistorjuntasuunnitelma, 
papananäytteen analysointi-
todistus, laidunnuskirjanpito, 
jaloittelukirjanpito, kuttujen 
maitomääräkirjanpito
Hevoset:
n hevospassi (rekisteri-
todistus), hevoskirjanpito, 
mikäli hevosta käytetään 
luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotuksen ja/tai 
tuotannosta irrotetun sika-  
ja siipikarjatalouden tuen  
eläintiheysvaatimuksen  
täyttämiseen tai sopimuk-
seen alkuperäisrotujen 
kasvattamisesta.

* eläinten  
hyvinvointi korvaukseen 
sitoutuneilla tiloilla

Varaudu valvontaan

EU vaatii kaikkia jäsenmaita 
valvomaan tukia saavia tiloja.

Valvonnat jaetaan hallinnol-
lisiin valvontoihin sekä tilalla 
tehtäviin valvontoihin. 

Tilalla tehtävät valvon-
nat jakautuvat edelleen 
kolmeen ryhmään: pelto-
valvontaan, eläintukien 
valvontaan sekä täyden-
tävien ehtojen valvon-
taan.

Peltovalvontoja 
pitää EU-säädösten 
mukaan tehdä 
vähintään  
viidelle 
prosentille 
tiloista joka 
vuosi. Pelto-
valvonnat  
alkavat 
päätuki haun 
päätyttyä 
kesäkuun  
15. päivä. 

Tila käynnit pyritään teke-
mään marraskuun puoliväliin 
mennessä.

 Tämän jälkeen tehdään kas-
vi peitteisyys- ja talviaikaista 
asiakirjavalvontaa seuraavan 
vuoden kevääseen.

Täydentävien ehtojen val-
vontaan valitaan vuosittain 
yksi prosentti tukia hakeneis-
ta tiloista. Tilat valitaan sekä 
satunnaisesti että painottaen 
tiettyjä vuosittain vaihtuvia te-
kijöitä.

Eläintukia valvotaan 
ympäri vuoden.

Vähintään  
viisi prosenttia  
tiloista pitää  
valvoa joka vuosi.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN

Valvonta on osa  
tukijärjestelmää

Mavin nettisivuilla on julkaistu kattava listaus  
maatiloilta vaadittavista asiakirjoista sekä asioista, 
joista on tilalla pidettävä kirjaa:
www.mavi.fi > Oppaat ja lomakkeet > Viljelijä >  
Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Luettelo asiakirjoista
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Oma viljelytieto

kätevästi hallinnassa!

www.suonentieto.fi
Puh. (017) 264 2642, myynti@suonentieto.fi

Kysy lisää,

KOKEILE ILMAISEKSI!

AgriSmartissa viljelysuunnitelma on aina mukanasi ja voit täyden-

tää viljelymuistiinpanot sitä mukaa kuin ne tapahtuvat. Voit myös

lisätä kuvallisia muistiinpanoja suoraan kännykälläsi.

Luomuviljelijöille soveltuva tuotevirtakirjanpito.

Varastokirjanpito tarvikkeista ja tuotteista.

Lue lisää muista uusista ominaisuuksista kotisivuiltamme!

Agrineuvos täyttää kaikki nykyaikaisen viljelyn vaatimukset. Sen

avulla sinun on helppo laatia viljelysuunnitelma kasvukaudelle ja

viljelyn tavoitteet tuleville vuosille.

Lohkomuistiinpanot täyttävät säännösten vaatimukset. Saat ne

täydentämällä toteutustiedot ohjelmaan tai kätevästi Agri-

Smartiin.

Kun pyrit parempaan satotuottoon, laatuun ja tehokkuuteen,

antaa Agrineuvoksen suunnittelu, raportointi ja ohjaus siihen

parhaan lähtökohdan.

AGRINEUVOS JA AGRISMARTSOPII KAIKILLE

Agrineuvos – AgriSmart onaikaa säästävä ja tiedon kulkuanopeuttava ratkaisu viljelijälle,yhtymille, suunnittelupalveluntuottajalle, urakoitsijalle jatyöntekijöille.

Ratkaisussa sama ajantasainentieto on hyödynnettävissä hetikaikilla osapuolilla.

Valvonta on osa  
tukijärjestelmää
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Mavi, Evira ja Tukes ovat julkaisseet  
viljelijöitä varten muistilistan, jonka avulla  
on helppoa tarkastaa täydentävien ehtojen  
tilanne omalla tilalla.

Lista on julkaistu osoitteessa www.mavi.fi > 
Oppaat ja lomakkeet > Viljelijä > 

Täydentävien  
ehtojen oppaat >  

Täydentävien  
ehtojen  

muistilista 

Muistilista täydentävistä ehdoista

Viherkesannon kasvilaji
Tästä vuodesta lähtien viher-
kesanto voi olla vain peltoa, 
joka on kylvetty yksi-  
tai monivuotisilla riista-, 
maisema-, niitty- tai nurmi-
kasveilla tai näiden kasvien 
siemenseoksilla. Viher-
kesannoksi ei hyväksytä 
enää yksinomaan viljalla, 
öljy- tai valkuaiskasveilla  
tai näiden kasvien siemen-
seoksilla kylvettyä peltoa.
Syynä muutokseen on  
EU-säädöksen tarkennus, 
jonka mukaan viherryttämis-
tuen ekologiseksi alaksi 
ilmoitetulla kesantoalalla  
saa harjoittaa maatalous-
tuotantoa vain täydentä-
vien ehtojen vähimmäis -
kasvipeitettä koskevan  
vaatimuksen mukaisesti.

Ekologisen alan  
kesannon päättäminen
Ekologisen alan kesannoksi 
ilmoitettu viher- ja sänki-
kesanto voidaan päättää ja 
muokata aikaisintaan 16.8., 
jos alalle kylvetään nurmi-
kasveja tai syksyllä kylvettä-
viä tai istutettavia kasveja.
Toisin kuin aiemmin,  

kesantoa ei voi päättää  
kemiallisesti 15.7.–15.8., 
koska kasvinsuojeluaineiden 
käyttö on viherryttämistuen 
ehtojen mukaan kielletty 
ekologisen alan kesannoilla 
kesantokaudella 16.8. asti.

Eläinten  
hyvinvointivaatimukset
Täydentävien ehtojen  
valvonnoissa tarkastetaan, 
että kotieläintilalla on  
riittävästi pätevää henkilö-
kuntaa ja että kaikille eläimiä 
hoitaville ja käsitteleville on 
annettu riittävästi ohjeita ja  
opastusta. Pätevänä pidetään 
henkilökuntaa, jolla on  
riittävät tiedot ja taidot  
hoitaa eläimet asian-
mukaisesti.
Valvonnoissa tarkastetaan 
myös nupoutusta koskevien 
vaatimusten täyttyminen.
Kotieläinten kansallisten 
tilavaatimusten alittumisesta  
ei enää määrätä tuki-
seuraamuksia, jos EU- 
direktiivin vähimmäistaso 
täyttyy tai jos poikkeama 
kansallisista vaatimuksista 
on vähäinen eikä sillä ole  
vähäistä suurempaa  
vaikutusta eläinten  
hyvinvointiin.

Eläinten lääkintä
Tuotantoeläimelle  
annettavalle lääkkeelle 
määrättyä varoaikaa pitää 
noudattaa.

Eläinten  
vientivaatimukset
Täydentäviin ehtoihin  
on lisätty vientiä koskevat 
vaatimukset niissä  
tapauksissa, joissa eläviä 
eläimiä ja niiden alkioita  
ja sukusoluja viedään  
EU:n ulkopuolisiin maihin.

Hyönteisistä saatu  
käsitelty eläinvalkuainen
Mikäli käytät hyönteisistä 
saatua käsiteltyä eläin-
valkuaista sisältävää  
rehua vesiviljelyeläinten 
ruokinnassa, huomioi rehun 
käyttöön ja käsittelyyn  
liittyvät rajoitukset.

Maisemapiirteet
Maisemapiirteissä suojeltujen 
puiden leikkaamisen  
kieltoaika pitenee. Puita  
ei saa leikata lintujen  
pesimäaikaan 1.5.–31.7.  
Aikaisemmin puiden  
leikkaaminen oli kiellettyä 
kesäkuun loppuun.

Elintarvikehygienia
vaatimukset
Täydentävistä ehdoista  
on poistettu valtaosa  
kansallisesti säädetyistä 
elintarvikehygieniaa  
koskevista vaatimuksista. 
Jäljelle jäivät EU-säädöksistä 
tulevat vaatimukset sekä 
kansallisesti säädetyt  
vaatimukset kirjanpidon 
säilytysajoista.

Muutoksia täydentävissä ehdoissa

Muista täydentävät ehdot 
ympäri vuoden
Täydentävien  
ehtojen puutteista  
voi koitua isot  
tukimenetykset.

Useimmat viljelijätuet edel-
lyttävät täydentävien ehtojen 
noudattamista, joten niiden 
puutteet voivat aiheuttaa leik-
kauksia kaikkiin näihin tukiin.

Ehdot on tärkeää kerrata 
aika ajoin, jolloin pystyy tur-
vaamaan oman selustansa ja 
olla varma, että toimii ehtojen 
mukaan.

Kaikki täydentävien ehtojen 
vaatimukset on esitelty katta-
vasti Mavin ja Eviran yhdessä 
vuosittain julkaisemassa Täy-
dentävien ehtojen oppaassa.

Täydentävät ehdot jaetaan 
kahteen pääryhmään: hyvän 
maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksiin sekä lakisääteisiin 
hoitovaatimuksiin.

Näistä lakisääteiset hoitovaa-
timukset tarkoittavat nimensä 
mukaisesti voimassa olevan 
lainsäädännön noudattamista.

Peltoviljelyssä
Peltoviljelyssä hyvän maatalou-
den vaatimukset ja lakisäätei-
set hoitovaatimukset koskevat 

kaikkea viljelyyn liittyvää: kyl-
vöjen suunnittelua, lannoitusta 
ja kasvinsuojelua, rikkakasvien 
ja haitallisten vieraslajien tor-
juntaa sekä lannan varastointia 
ja käsittelyä.

Lisäksi täydentävät ehdot 
sisältävät vaatimuksia viljely-
toimista pidettävistä muistiin-
panoista, esimerkiksi kasvin-
suojeluaineiden käytöstä.

Viljelysmaata koskevat vaa-
timukset puolestaan on syytä 
kerrata myös silloin, kun suun-
nitelmissa on kunnostaa maata-
lousmaata.

Kotieläintuotannossa
Eläinten hyvinvointia koskevis-
sa täydentävien ehtojen vaati-
muksissa valvontakohteena on 
lähes koko tuotantoeläimiä kos-
keva eläinsuojelulainsäädäntö. 
Valvontakohteet riippuvat tilan 
tuotantosuunnasta.

Ehtojen täyttyminen kan-
nattaa varmistaa jo ennen kuin 
mahdollisesta valvonnasta on 
ilmoitettu esimerkiksi Eviran 
laatimien eläinlajikohtaisten 
tarkistuslistojen avulla. Ne löy-
tyvät Eviran nettisivuilta.

Täydentävät ehdot koskevat 
kotieläintiloilla myös muun 
muassa eläinten merkintää ja 
rekisteröintiä.

Lisäksi täydentävissä ehdois-
sa on maitohygieniaa ja rehujen 
turvallisuutta koskevia vaati-
muksia.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN 

Lisätietoja vaatimuksista Mavin ja Eviran yhteisessä 

oppaassa: www.mavi.fi > Oppaat ja lomakkeet >  

Viljelijä > Täydentävien ehtojen oppaat

Eläinlajikohtaiset tarkistuslistat: www.evira.fi >  

Yhteiset > Täydentävät ehdot > Eläinten hyvinvoinnin 

vaatimuslistat

Maataloustuotannon kirjaamisopas: www.mavi.fi >  

Oppaat ja lomakkeet > Viljelijä > Maataloustuotannon 

kirjaamisvaatimukset
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Neuvo 2020 -neuvonnalla  
vastauksia moneen pulmaan

Korvauksen  
enimmäismäärä  
on 7 000 euroa.

Neuvontakorvausta eli viral-
liselta nimeltään Neuvo 2020 
-neuvontaa voi saada lukuisiin 
erilaisiin maatilan, ympäristön 
ja tukijärjestelmän ongelmiin 
maksamalla neuvontakäynnis-
tä ainoastaan arvonlisäveron 
osuuden.

Tuettua neuvontaa voi käyt-
tää esimerkiksi siihen, että käy 
läpi yhdessä neuvojan kans-
sa tilaa koskevat tukiehdot ja 
varmistaa, että noudattaa niitä 
oikein. 

Neuvontakorvausta voi 
käyttää myös ener-
giasuunnitelman tai 
tuotantoeläinten ter-

veydenhuoltosuunni-
telman teettämiseen.

Viime vuoden elokuussa 
neuvontakorvaus laajeni en-

tisestään, kun mukaan tulivat 
myös maatilan nykyaikaistami-
seen ja kilpailukyvyn paranta-
miseen liittyvä neuvonta

Neuvontapalvelu on viljelijän 
kannalta yksinkertainen, sillä 
viljelijän tarvitsee vain valita 
tarpeitaan vastaava neuvoja 
Mavin ylläpitämästä neuvoja-
rekisteristä. Korvaus neuvon-
nasta maksetaan suoraan neu-
vojalle, joka laskuttaa tilalta 

arvonlisäveron osuuden neu-
vonnan kokonaiskustannuk-
sista.

Neuvontakorvausta makse-
taan vain neuvojarekisteriin hy-
väksyttyjen neuvojien tekemis-
tä neuvontakäynneistä. Mavi on 
hyväksynyt neuvojat ja neuvon-
taorganisaatiot rekisteriin tar-
jouskilpailun perusteella.

Neuvontakäyntien määrää ei 
ole rajoitettu eli tila voi käyttää 
neuvontakorvausta useita ker-
toja. Vuosien 2015–2020 aikana 
yksittäinen tila voi käyttää pal-
velua yhteensä 7 000 eurolla.

Enimmäiskorvaus yksit-
täisestä neuvontakerrasta on 
1  500 euroa. Yksittäinen neu-
vontatapahtuma voi jakautua 
myös useammalle päivälle.

Neuvontaa ei aina tarvitse 
tehdä maatilalla. Se voidaan 
yhtä hyvin toteuttaa neuvojan 
tiloissa, sähköisesti etäyhtey-
den avulla tai vaikka maastossa.

TEKSTI: JUHANI REKU
PIIRROS: JUKKA PASONEN 

Tila voi käyttää  
neuvonta
korvausta  
useita kertoja.

Mitä jos myisin?
Tavataan joka päivä. MT.FI

MT.fi:n metsäpalvelu osaa laskea puusi ja 
metsätilasi arvon. Voit tarpeen mukaan valita 
esimerkiksi alueen, puulajin ja hakkuutyypin. 

Viimeisimpien viikkohintojen lisäksi voit tarkastella 
pitkän aikavälin hintakehitystä.

Palvelussa esitetyt puun hinnat ovat Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) julkaisemia, Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten 

yksityismetsistä ostaman puun hintoja. Lukuarvo kertoo neljän 
edellisviikon hintojen keskiarvon. Tilasto kattaa 83 prosenttia 

yksityismetsien puukaupoista ja päivittyy kerran viikossa.

TUTUSTU PALVELUUN OSOITTEESSA

MT.FI/METSAPALVELU
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Mikko ja Antti Elovaara Kiuruvedellä 
luottavat Yaran seleenipitoisiin lannoitteisiin. 
Näin karja saa rehusta tasaisesti ja 
turvallisesti tärkeää seleeniä. 

He arvostavat myös lannoitteiden hyvää 
laatua. Niillä onnistuu tasainen levitys.

Homma vain toimii,
kun lähdetään pellolle.

Mikko Elovaara,  
Lampelan tila, Kiuruvesi

Valitsen Yaran lannoitteet 
siksi, että niissä on  
seleeniä ja laatu kunnossa. 

www.yara.fi
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MTK:n jäsenetuna saat tänäkin vuonna pientä maksua vastaan 
koulutetun EU-avustajan palvelut. MTK-liitot ovat kouluttaneet 
EU-avustajia yhteistyössä elykeskusten, Pro Agria Keskusten ja 
MTK:n kanssa. Koko EU-jäsenyyden ajan vapaaehtoiset avustajat 
ovat auttaneet viljelijöitä tukihakemusten täyttämisessä.

Vuonna 2018 tukihakemuksia täyttävien EU-avustajien yhteys-
tiedot (nimet, jotka halutaan julkaistavaksi) löytyvät oheisesta 
luettelosta tuottajaliitoittain ja paikkakunnittain jaoteltuina. 
Listassa ensimmäisenä on lueteltu ne avustajat, joille tuottajaliitto, 
tuottajayhdistys tai avustaja itse on ottanut MTK:n EU-avustaja-
vakuutuksen. Vakuutus edellyttää, että sekä avustajan että  
avustettavan on oltava MTK:n jäsen.

Vastuuvakuutus korvaa tuen menetyksen, jos tukihakemus on 
täytetty virheellisesti ns. päätukihaussa. Viljelijän on avustajaa 
tilatessaan syytä tarkistaa avustajan vakuutustilanne mahdollisen 
virheen varalta. Vakuutusta varten täytöstä pitää olla todisteena 
(maksu)kuitti, josta käy ilmi avustajan ja avustettavan nimi sekä 
avustuspäivä. Jäsenverkko Repussa (www.reppu.mtk.fi) on  
sopimuspohja, jolla sovitaan vastuuvakuutuksen omavastuun 
maksamisesta mahdollisen virheen sattuessa.

Vakuutuksen ottaneiden EU-avustajien jälkeen listassa on lueteltu 
ne avustajat, joilla on vakuutus muuta kautta (esimerkiksi Pro 
Agrian neuvojat) tai joilla ei ole vakuutusta lainkaan.

EU-avustajat vuonna 2018

MTK-Etelä-Pohjanmaa
MTK:n vakuuttamat
Alahärmä
Anna-Maija Broo 0400-849507
Jouni Kleimola 040-5316163
Alajärvi
Jukka Laukka 050-5458575
Matti-Pekka Ylitalo 0400-567053
Alavus
Kari Järvilahti 050-5478837
Ari Kivenmäki 040-5250650
Jarmo Linna 0400-163978
Pasi Rintamäki 040-5302268
Evijärvi
Anna-Kaarina 
Kuorikoski 0400-568184
Erkki Latukka 050-5672354
Martti Mäkinen 0400-162103
Ilmajoki
Mikko Kuusisto 06-4246480
Jaakko Ranto 06-4246480
Arto Uusitalo 06-4246480

0400-455508
Isojoki
Risto Eloranta 0400-795815
Juha Ojanperä 0400-160617
Isokyrö
Jussi Ala-Saari 044-2351831
Timo Ikola 0500-488949
Markus Lammi 050-5884428
Aulis Nuuja 0400-664444
Hilkka Rinnekari 040-5560063
Jalasjärvi
Jorma Kallio 050-5502590
Eija Mäntymäki 050-5905953
Jurva
Maire Lehtola 0400-722988
Karijoki
Arto Korkeamäki 040-7057716
Erkki Viitikko 040-5936581
Kauhajoki
Merja  Akseli 040-5450976
Pekka Hautala 0400-139286
Raimo Koivumäki 040-7094705
Päivi Koskela  050-3456085
Raimo Lehtinen 040-7225197
Kauhava
Tarja Ruotsala 050-5408289
Kortesjärvi
Esko Pellinen 044-3734566
Marja-Liisa Pirttinen 06-4881000
Kuortane
Jari Kamunen 0500-168180
Hannu Luoma 0400-808571
Kurikka
Erkki Latva-Koivisto 040-5847517
Esko Markkila 050-5185636
Heino Mäkynen 06-4502282
Juha Rintanen 06-4502282
Jouni Savioja 06-4502282
Toni Tuomela 06-4502282
Laihia
Sauli Tuomela  050-5937623
Lapua
Pauli Hantula 050-3042239
Marko Suokko 050-5527705
Töysä
Klaus Lavila 040-5166230
Vimpeli
Helena Apilasaho 040-5605243
Janne Niemi 040-5891131
Ylistaro
Esko Heinäheimo 0400-662160
Arto Nortunen 040-5406750
Ähtäri
Veijo Leino 0400-172563

Muut
Alahärmä
Sami Sillanpää 050-3819990

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Sähköposti:

etunimi.sukunimi@proagria.fi 
Hannonen Jussi 043-8266771
Ikola Maria (luomu)  040-7619770
Jaakkola Anna-Kaisa 040-5250375
Kananoja Arja 
(luomu) 040-5070475
Kivisaari Hannu 
(luomu) 0400-798580
Laitila Noora 043-8269468
Luikku Niko 0400-297245
Luokkakallio Jari 
(luomu) 0400-297235
Luoma Markus 0400-180071
Mattila-Löppönen 
Kirsi  040-5945745
Mäkelä Juha 0400-267535
Mäkinen Jari 040-5102795
Mäntyharju Johanna 
(luomu) 040-5121901
Mäntysalo Jussi 
(luomu) 043-8272338
Pennala Tuomas 043-8266772
Perälä Marja-Leena 
(luomu) 0400-166200
Pietilä Mirva 043-8250524
Pihlaja Kaisa
(luomu) 043-8272343
Rahko Juhani 043-8250103
Sillanpää Ville 043-8269464
Tarsia Essi (luomu) 043-8266769
Tuomisto Pekka 0400-891889
Vallinhovi Sari 0400-764217
Vihlman Katariina 040-5826775
Vihonen Erkki 
(luomu) 040-6787689
Yli-Hukkala Seija 040-5802258
Yli-Rahnasto Auli 040-5262467

MTK-Etelä-Savo
MTK:n vakuuttamat
Joroinen
Timo Paunonen 040-5814156

timopaunonen@suomi24.fi
Mervi Siitonen 050-5706206

mervi.siitonen@gmail.com
Juva
Juha Roikonen 040-7255088

juha.roikonen1@pp.inet.fi
Aija Ylönen 040-5003126

aija.ylonen@pp.inet.fi
Kangasniemi
Reijo Tiihonen 040-8485416

retii@suomi24.fi
Mikkeli
Pekka Parkkinen 0400-796666

pekka.parkkinen@surffi.fi
Teuvo Pesonen 0400-153538

teuvo.pesonen@gmail.com
Unto Pulliainen 015-170654

050-5323948
Mäntyharju
Erkki Karjalainen 040-5820898

erkkikarjalainen47@gmail.com
Pertunmaa
Ari Lehtimäki 0400-750541

lehtimaki.ari@lehtari.fi
Savonlinna
Asko Hirvonen 0400-745714

hirvonenasko@gmail.com

Sulkava
Hannu Auvinen 050-5882920

hannu.auvinen@sulkava.fi
Lasse Partanen 0500-758325

lasse.partanen@sulkava.fi
Jukka Sorjonen 0400-153896

sorjonen.tuula@gmail.com

Muut
Aila Asikainen 
(luomu) 040-7245005

ailaasikainen@hotmail.com

ProAgria Etelä-Savo
Sähköposti:

etunimi.sukunimi@proagria.fi
Haikarainen Iina 
(luomu) 043-8270632
Ikonen Matti 0400-624956
Karila Arto 040-1827162
Kokkonen 
Anna-Maria 043-8255371
Kotimäki 
Juha-Antti (luomu) 050-3011752
Lyömiö Matti 0400-343952
Penttinen Mikko 0400-256590
Piiparinen Jarmo 040-6784212
Piispa Timo 040-7024813
Pirkkalainen Minna 040-7178660
Pitkänen Olli 0400-126208
Ruottinen Tuomas 043-8267888
Sairanen Jukka 0400-165414
Savikurki Riitta 040-6806820
Tiihonen Mirja 0400-638138
Tolvanen Tero 
(luomu) 040-3012457
Tunnila Petri 040-5336683

MTK Häme
MTK:n vakuuttamat
Akaa-Sääksmäki
Hannu Kantala 040-5123447
Terhi Valkama 040-8411455
Asikkala
Arto Ala-Hemmilä 040-5158477
Hartola
Timo Olkkonen 0400-470315
Hattula-Kalvola
Jouko Koivisto 0500-417697
Hauho
Ilpo Kukkola 040-4508456
Hausjärvi-Riihimäki
Pekka Lokinperä 050-3361342
Olli Pihlflyckt 050-5539404
Hollola
Kirsi 
Ahlgren-Tervalwa 0400-718109
Lasse Sandell 040-5011013
Kärkölä
Tuija Nummela 050-5448682
Lammi-Tuulos
Aki Kaivola 050-5438588
Marko Lassila 040-5784712
Hanna Mäkinen 040-1259779
Loppi
Ari Seppälä 0400-310398
Lounais-Häme
Marianne Mänki 050-5697898
Niina Nurmi 040-8484656
Mervi Yrjänä 050-5298827
Padasjoki
Pirkka Ahola 0400-939425
Sysmä
Anu Peltola 041-4374274
Urjala
Pertti Uotila 0400-208869

Vesa Westerholm 040-5153247

Muut
Lounais-Häme
Hannu Mustonen 0500-176487

ProAgria Etelä-Suomi
(Hämeen alue)
Henna Aapro 043-8249400
Ville Alitalo 040-1488996
Tuomas Granni 0400-859399
Outi Haalijoki 0400-363441
Kaija Hinkkanen 040-7092475
Auli Hirvonen 0400-864494
Samuel Jussila 040-5957515
Marja Kallela 040-5133118
Vesa Koivula 040-7092450
Heikki Levomäki 040-8697877
Jukka Miettinen 0400-355551
Kaisa Pethman 040-7490113
Markku Puttonen 040-7092484
Taina Pöllönen 040-7092480
Päivi Rekola 040-7092493
Olli Suntiola 040-7697009
Harri Touru 040-7092474
Seppo Ulvinen 0400-437156
Pirjo Virtanen 043-8249402
Ilkka Yläjoki 0400-715282

MTK-Kaakkois-Suomi
MTK:n vakuuttamat
Anjalankoski
Peltola Jyrki 0400-882741
Sipilä Nora 0500-518530
Iitti
Pethman Pauli  0400-886321
Säynäsmaa Jussi 0400-805116
Iitti-Elimäki
Tuomala Antti 0400-802247
Jaala-Kuusankoski
Mäkelä Risto 040-5839871
Joutseno
Virtanen Merja  0400-950653
Kymi-Pyhtää
Vanhala Timo 050-3099544
Lappee
Huttunen Antti 040-7706286
Tyrisevä Juha 0500-755906
Luumäki
Åkerblom Riikka 050-3822904
Valkeala
Konka Reino 040-7765788
Niemi Kari 040-7044696
MTK-Kaakko
Kokkonen Antti 050-5396730
Suurnäkki Päivi 040-5391299

Muut
Lemi ja Savitaipale
Maataloustuottajien 
Tili-Kiinteistö Oy
Vihtonen Pekka 0400-910615
Lehtinen Jenna 045-2300156
Luumäki
Tilitaavetti Oy
Lehtinen Jenna 045-2300156

ProAgria Etelä-Suomi
Heinola Eino 0400-358668
Junnola Netta 040-5373453
Kemppi Mikko 040-7092489
Kokkonen Tuula 040-7755480
Laapas Asko 040-7219991
Pulli Kari 040-5063303
Salonen Anne 0400-461705

Siitarinen Kari 040-1350364
Tamminen Raija 040-7221873
Terhemaa Pekka 040-5187130
Tolonen Anne 050-3024670
Turunen Anna 040-5957543
Tynkkynen Juha 0400-358667
Valkeinen Elina 040-7092490

MTK-Keski-Pohjanmaa
MTK:n vakuuttamat
Alavieska
Mattila Tapio 050-5648960

a.tapio.mattila@gmail.com
Kalajoki
Jukola Simo 0400-412546

simo.jukola@kotinet.com
Nuorala Ritva 040-5957211

ritu.nuorala@kotinet.com
Kannus
Kokkonen Mika 050-5674517

mika.kokkonen@kotinet.com
Kokkola
Juhaninmäki Jukka  040-5916650

jukka.juhaninmaki@gmail.com
Salonen Sami 050-5415034

salosa@suomi24.fi
Lestijärvi
Heikkilä Timo 040-5245262

timohe@lestijarvi.fi
Perho
Kivelä Jari 0400-316362

jari.kivela@kase.fi
Rautio
Hyry Hannu 0440-674877

hannu.hyry@luukku.com
Reisjärvi
Jauhiainen Samuli 045-6336763

samuli.jauhiainen@agcocorp.com
Vilppola Jussi 040-8677794

jussi.vilppola@gmail.com
Sievi
Ruuttula Antti 050-3067181

antti.ruuttula.ar@gmail.com
Toholampi
Siirilä Pekka 0440-768617

pekka.siirila@toholampi.fi
Ylivieska
Mattila Tapio 050-5648960

a.tapio.mattila@gmail.com

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Sähköposti:

etunimi.sukunimi@proagria.fi
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi,  
Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Finnilä Elina 043-8254283
Harju Sari 040-5234114
Moilanen Ville 
(myös Kokkola) 043-8272866
Polso Pekka 040-5234112
Tikkanen Jari 
(myös Kokkola) 0400-162147
Kalajoki, Kannus, Kokkola
Huhtala Jouni 040-5123703
Karhula Jarmo 044-5212210
Koskela Sirkku 0400-137124
Kulla Taina 0400-723288
Kalajoki, Sievi
Hihnala Sari 0400-974165
Roimela Seija 040-8479740
Luomutilat
Roimela Seija 040-8479740
Tikkanen Jari 0400-162147
Sievin Tilitoimisto
Eerikkilä Maija 040-5216416
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MTK-Keski-Suomi
MTK:n vakuuttamat
Joutsa
Roos Pasi 040-5779306
Jyväskylä
Koskinen Jussi 0400-234659
Jämsä
Peijari Esa 040-5871418
Karstula
Lassila Petteri 040-5127152
Konnevesi, Sumiainen
Kytölä Tarja 040-5891608
Korpilahti, Muurame, Jämsä
Häkkinen Minna 050-5969931
Kirjavainen Helena 040-7404478
Korpilahti, Muurame, Jämsä, 
Luhanka
Nurminen Jarkko 050-4302141
Laukaa
Pitkänen Markku 0400-789245

MTK-Lappi
MTK:n vakuuttamat
Ylitornio
Kari Naasko 040-5447683

kari.naasko@pp1.inet.fi

MTK-Pirkanmaa
MTK:n vakuuttamat
Akaa
Jani Hevonoja 050-3009742
Ikaalinen
Irma Tuohitaival 040-5211567
Juupajoki ja ent. Längelmäen alue
Tarja-Riitta Koskinen 040-7255490
Kangasala
Jukka Sarkala 044-3764558
Lempäälä
Harry Skogberg 041-5197942
Merja Voutilainen 044-0204404
Pälkäne
Jaakko Ahola 040-7758323
Marja Rönni 041-5152476
Sastamala
Jussi Pälä 040-7157384
Timo Vasara 040-7466966
Vesilahti
Lauri Tanni 040-5548204
Virrat
Sari Rintamäki 0400-861502
Ylöjärvi
Ville Paulaniemi 0400-583635

Muut
Marjatta Arkkila 
(ei uusia asiakkaita)
Timo Niemelä 040-5298050
Katri Taipale 040-5514106
Hanna Jartti 050-3054679

ProAgria Etelä-Suomi
Satu-Maaria  
Ahopelto   0500-940125
Tuomas Granni 0400-859399
Esko Havumäki 040-7424981
Juha Koivisto 040-7199455
Hanna Mattila 0400-184858
Katri Myry 050-5184611
Kaisa Pethman 040-7490113
Tarja Ylä-Viteli 040-7461979
Päivi Äijänen 040-7153882

MTK-Pohjois-Karjala
MTK:n vakuuttamat
Ilomantsi
Kuivalainen Erkki 040-1973197
Joensuun seutu
Niskanen Asko 0400-220518
Juuka
Kortelainen Jorma 040-5921730
Nuutinen Heikki 0500-275264
Keski-Karjala
Eerikäinen Esa 040-5504261
Kiihtelysvaara
Vatanen Pentti 040-7790636
Lieksa
Nuutinen Heikki 0500-275264
Piipponen Olavi 0400-574987
Repo Marja 040-5668852
Liperi
Rantala Juha 0400-331388
Pielinen
Pikkarainen Jari 050-3430115
Polvijärvi
Varis Kai 0400-193722
Rääkkylä
Tapanen Marja 050-5962976

Viinijärvi
Pitkänen Jorma 0400-745829

ProAgria Pohjois-Karjala ry
040-3012400

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Hahtonen Pirita 040-3012464
Hartikainen Pasi 040-3012404
Hyttinen Henna 040-3012444
Keski-Soini Tapani 040-3012429
Kinnunen Eila 040-3012413
Kiviranta Ilpo 040-3012415
Matilainen Kaisa  040-3012423
Meriläinen-
Ruokolainen Eija 040-3012425
Mähönen Vuokko 040-3012426
Nevalainen Heidi 040-3012428
Polo Tiina 040-3012402
Pulkkinen Marja 040-3012438
Ronkainen Kati 040-3012462
Timonen Sanna 040-3012432
Tolvanen Tero 040-3012457
Turunen Päivi 
puutarhatilat 040-3012452
Turunen Ulla 040-3012453
Vartiainen Aija 040-3012455

MTK-Pohjois-Savo
MTK:n vakuuttamat
Iisalmi
Eskelinen Pekka 044-0747405

pekka.eske@suomi24.fi
Kuosmanen Matti 0400-374120

matti.kuosmanen1@gmail.com
Juankoski
Kantell Vuokko 044-9163659

vuokko.kantell@gmail.com
Meuronen Pekka 050-5967250

meuropek@dnainternet.net
Niskanen Antti T 050-3244961

antti.t.niskanen@iki.fi
Nykänen Jarmo 044-0926308

jarmo@mtynykanen.fi
Romppanen Matti 050-5123244

m.romppanen@dnainternet.net
Kaavi
Kantell Vuokko 044-9163659

vuokko.kantell@gmail.com
Mönkkönen Pauli 0400-234662

paulimonk@hotmail.com
Karttula
Kajan Jari 040-7360035

jari.kajan@laskentakajan.fi
Kajan Mari 044-0678560

mari.kajan@laskentakajan.fi
Karkkonen Veijo 0400-674188

veijo.karkkonen@gmail.com
Keitele
Kolehmainen Timo 050-3049532

timo.kolehmainen@pp3.inet.fi
Kiuruvesi
Keränen Juha 040-5505101

juha.keranen@pp1.inet.fi
Nieminen Juha 040-7284859

juha1nieminen@gmail.com
Tikkanen Tuomo 044-5810675

tuomo.tikkanen@tikkanen.com

Toivanen Sisko 0400-229583
latvalantilijaneuvonta@gmail.com

Kuopio
Happonen Jyrki 040-5678951

jyrki@uudistalo.fi
Ihalainen Pekka 050-3466955

ihalainenp@gmail.com
Miettinen Marko 040-5814166
marko.miettinen@suvaspehtoori.fi
Pekkarinen Ville 0400-384104

ville.pekkarinen@dnainternet.net
Räty Simo-Pekka 045-1131244

simo.raty85@gmail.com
Turunen Jouko 050-5672136

jouko.o.turunen@gmail.com
Voutilainen Keijo 0400-894100
keijo.voutilainen@dnainternet.net

Lapinlahti
Heikkilä Irja 044-5482918

irjaheikkila2@gmail.com
Heiskanen Juha 0400-167991

juhamt.heiskanen@pp.inet.fi
Rissanen Jouko 0400-806155

jouko.r@luukku.com
Ruotsalainen Aino 040-5509289

aino.ruotsalainen@hotmail.com
Tuovinen Antero 040-5610296

antero.tuovinen@pp1.inet.fi
Leppävirta
Levy Markku 044-0722827

markkulevy2@gmail.com
Räisänen Tuomo 040-5487054

tuomoraisanen5@gmail.com
Räsänen Janne 040-7455469

jvrasanen@gmail.com
Maaninka
Koistinen Matti 040-5170933

koism@dnainternet.net
Nilsiä
Laitinen Merja 044-5904027

m.laitinen@dnainternet.net
Rautalampi
Lindsberg Timo 0400-578115

timo.lindsberg@pp1.netsor.fi
Satuli Timo 0400-896445

timo.satuli@luukku.com
Rautavaara
Korhonen Pauli 0400-370547

pauli@eerikkala.net
Siilinjärvi
Konttinen Heikki 0400-702732

heikki.konttinen@dnainternet.net
Markkanen Timo 044-0675729
timppa.markkanen@dnainternet.net
Pitkänen Marjaana 0400-579168

marjaana.pitkanen@prokantri.fi
Suonenjoki
Markkanen Saara 0400-875776

markkanen.saara@hotmail.fi
Tervo-Vesanto
Lintunen Vesa-Matti 0400-121994

vesku.lintunen@kolumbus.fi
Riikonen Aila 050-3551051

ailariikonen@gmail.com
Tuusniemi
Kantell Vuokko 044-9163659

vuokko.kantell@gmail.com
Pitkänen Matti 044-3562357

sihteeri.tuusniemi@mtkps.fi

Puurunen Pauli 0400-260028
palet1@suomi24.fi

Vieremä
Honkanen Viljo 040-5517911

viljohonkanen201@gmail.com
Kumpulainen Jouni 044-3611408

jouni.kumpulainen@gmail.com

ProAgria Pohjois-Savo
Sähköposti:

etunimi.sukunimi@proagria.fi
Juankoski, Kaavi, Tuusniemi
Laakkonen Eero  0400-907047
Keitele, Pielavesi ja luomutilat
Tuominen Pirkko 0400-124976
Kiuruvesi
Jääskeläinen Aaro 043-8254985
Kuopion seutu
Ahponen Katri 0400-159970
Tahvola Essi 040-7071479
Lapinlahti
Hiltunen Jukka 0400-209707
Lapinlahti, Maaninka
Savolainen Rauno 0400-172121
Leppävirta
God Ahti 0400-286789
Maaninka, Siilinjärvi
Piippo Arvo  0400-380203
Nilsiä, Siilinjärvi ym.
Rossi Anu  040-1795001
Pielavesi, Keitele
Zitting Panu  0400-577253
Pohjois-Savo
Inkeroinen Heikki 0400-375584
Siilinjärvi ym.
Penttinen Sanna  040-7498430
Sisä-Savo, Kuopio ym.
Jääskeläinen Marita 043-8251210
Sonkajärvi ym.
Saastamoinen Mikko 040-4807272
Ylä-Savo
Bovellan Ulla 040-6739465
Hyvärinen Tiina 040-1870467
Kauppinen 
Juho-Heikki 040-7512725
Päivärinta Minna 040-5091511
Rönkkö Nina 0400-203755

MTK-Pohjois-Suomi
MTK:n vakuuttamat
Ala-Temmes
Junttila Samuli 0400-498623
Ojanperä Olavi 0400-878474
Haapajärvi
Pihlajamaa Kullervo 040-5125815
Åvist Urpo 044-0764149
Haapavesi
Palo Tero 040-5541175
Savikoski Outi 040-8202092
Viinala Jarmo 044-3721256
Hyrynsalmi
Keränen Lassi 0400-185258
Kiiminki
Haipus Taisto 040-7268789
Putkonen Risto 0400-683387
Kuhmo
Huotari Tiina 044-5298486
Ohtonen Seija 050-3281341
Kuusamo
Tornberg Iiris 040-7263234
Kärsämäki
Piiroinen Esa 040-5488805
Seppälä Ilkka 040-5886390
Uusitalo Jarmo 040-7241890
Nivala
Korjonen Seija 050-3061791
Oulainen
Hannus Mauri 0400-417464
Hussa Tapio 0400-232119
Oulunseutu
Heikkinen Urpo 0400-688585
Sipola Atso 0400-689567
Pyhäjoki
Kittilä Kauko 0400-797215
Pyhäjärvi
Karvonen Ilpo 0440-335065
Vesamäki Kari 040-5294743
Ruukki
Virtanen Heikki 0400-589612
Yrjänä Markku 0400-283561
Tyrnävä
Pakonen Teemu 0400-769392
Utajärvi
Rikkola Jaakko 040-7469838
Tuovinen Pentti 0400-583304
Väisänen Tarmo 044-0196668
Vihanti
Salo Kari 040-5408521
Ylikiiminki
Hallikainen Pekka 0400-378299
Kirvesoja Markku 040-5307367
Pöyskö Matti 044-5811060

ProAgria Kainuu
Kainuu
Partanen Maarit 0400-282092
Koko Kainuu ja Vaala
Tanner Minna 040-5723197
Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi,  
Sotkamo sekä luomutilat
Niskanen Eila 040-0282088
Ylä-Kainuu
Poikela Tarja 040-0386274
Luomutilat
Piirainen Marjo 043-8254202

ProAgria Oulu
Alavieska, Merijärvi, Oulainen,
Pyhäjoki, Raahe, Ylivieska
Ollikainen Heikki 0400-285292
Alavieska, Oulainen, Pyhäjoki
Jokela Risto 0400-285294
Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, 
Pyhäjärvi
Tölli Lauri 0400-922102
Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi
Alatalo Heli 0500-983634
Haapajärvi, Nivala
Orava Paula 040-7380683
Haapavesi, Kärsämäki
Viitala Matti 0400-285293
Haapavesi, Merijärvi, Oulainen, 
Ylivieska
Palonen Tommi 040-5535802
Hailuoto, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Siikajoki
Törmänen Alpo 0400-688757
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, 
Siikajoki
Kärenlampi Sauli 0400-412659
Kempele, Muhos, Oulu, Siikalatva, 
Tyrnävä
Vilppola Paula 0400-846906
Kuusamo, Taivalkoski
Rautiainen 
Anna-Maija 040-5421762
Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Törmänen Pertti 0400-287878
Kärsämäki
Vierimaa Jari 043-8266492
Kärsämäki, Pyhäjärvi
Ryymin Pekka 0400-245718
Liminka, Lumijoki, Oulu,  
Pudasjärvi, Siikajoki
Suomela Sanna 0400-412637
Muhos, Tyrnävä, Utajärvi
Harjunen Antti 0400-285291
Muhos, Utajärvi
Kärenlampi Minna 043-8266487
Nivala
Huovinen Satu 040-5133149
Kalaoja Markku 0400-292061
Oulu
Lehtimäki Sanna 045-6578706
Oulu, Pudasjärvi
Viitala Esko 0400-286033
Oulun seutu
Sohlo Juha 0400-585506
Tuomikoski Marika 043-8266494
Pyhäntä, Siikalatva
Ojalehto Esko 0400-291833
Pikkarainen Maire 040-8453580
Raahe, Siikajoki
Jylhä-Pekkala Erika 040-5963634
Sassali Jouni 0400-387340
Siikajoki, Siikalatva
Laine Leila 045-6578718
Luomutilat
Helkimo Johanna 043-8272282
Valtonen Olli 040-7355519
Vierimaa 
Anna-Leena  0400-138733
Kalastajien EU-tukineuvonta
Tahkola Heikki 040-7477652

MTK-Satakunta
MTK:n vakuuttamat
Eurajoki
Jaakkola Tuomo 0440-590156
Harjavalta
Mäntylä-Nurminen  
Mia   0400-112293
Honkajoki
Hakanen Marko 050-3636585
Huittinen
Ala-Haavisto Hannu 040-5220512
Jämijärvi
Sorvali Timo 044-5474516
Kankaanpää
Heikkilä Jari 050-5509413
Karvia
Pentinmäki Pentti 040-5901753
Sarviluoma Juha 050-3780353
Kiikoinen
Suoniemi Marko 050-3703034
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Kiukainen
Koivisto Vesa 050-3625432
Paassilta Kari 0400-222799
Lappi
Rauvala Veijo 0500-985644
Lavia
Laurèn Mikko 040-5461724
Pomarkku
Korpilammi Susanna 044-2943741

ProAgria Länsi-Suomi
Etelä-Satakunta
Koskela Mari 040-5365863
Moisio Juho 0400-838924
Rantala Riia 0400-838925
Pohjois-Satakunta
Hietaoja Tapio 0500-590242
Kivioja Elisa 050-5412042
Luotonen Annina 040-6619010
Rintala Lisbeth 050-3564738
Storberg Jarkko 0400-849992
Sastamalan seutu
Reinilä Ulla-Maija 050-3652037
Luomutilat
Johansson Anne 0400-719413
Vihannestilat
Tuononen Marja 040-5919489

MTK-Uusimaa
MTK:n vakuuttamat
Lohjan alue
Jari Auvinen 0400-102056
Orimattila
Mikko Tupasela 040-5025896
Pornainen
Matti Olkanen  0400-804879
Tuusulan seutu
Arto Hanelius 
(luomu) 0500-503003
Esa Heikkilä 
(luomu) 0400-484240
Jussi Taruma 0400-448034
MTK-Itä-Uusimaa
Hannu Jääskeläinen 0400-496994

MTK-Varsinais-Suomi
MTK:n vakuuttamat
Kalanti-Uusikaupunki
Maikola Juha 0400-514623

mycola@koti.luukku.com
Penttilä Timo 0400-466554

timo.t.pentti@gmail.com
Karjala
Karppinen Matti 0500-889544

karppis@protonmail.com
Kiikala
Erikäinen Jari 02-7381568

0500-616556
jari.erikainen@luukku.com

Nieminen Jukka 02-7386247
0400-806077

jukka.nieminen@kiikala.salonseutu.fi
Kustavi
Jalonen Mika 050-5213216

mika.k.jalonen@gmail.com
Laitila
Setälä Anna 050-5273918

anna.setala@lailanet.fi
Suvanto Petri 045-8056856

suvantpe@gmail.com
Valjanen Inkeri 040-8450986

inkeri.valjanen@dnainternet.net
Loimaa
Ahokas Pekka 0500-741282

pekka.ahokas@loimaa.fi
Mäkinen Juha 040-8215247

juha.makinen@hotmail.com
Marttila
Torkkeli Mikko 0440-845642

mikko.torkkeli@marttila.fi
Meri-Naantali, Mietoinen ja 
Paattinen
Lundström Eriika 040-7178797

thelundstrom@gmail.com
Mynämäki
Aalto Juha 02-4303002

044-5220755
juha-aalto@dnainternet.net

Vilola Paula 044-5816079
paula.vilola@mynamaki.fi

Nousiainen
Löfstedt Jarmo 050-3854066

jarmo.lofstedt@gmail.com
Oripää
Ojanperä Taru 040-7706847

taruojanpera@gmail.com
Vahto
Ahtinen Risto 0400-988388

risto.ahtinen@gmail.com

Vehmaa, Lokalahti, Taivassalo
Ahala Päivi 0500-594195

ahala@ahala.fi

ProAgria Länsi-Suomi
Sähköposti:

etunimi.sukunimi@proagria.fi
Ajosenpää Heikki 050-60258
Jääskeläinen Sanna 050-5177750
Lintula Iiro 050-3253639
Näykki Satu 043-8251225
Pirhonen Jarmo 050-5696885
Saarikallio Simo 0500-743272
Yrjövuori Elina 050-5544191

Kestotilaajan etuja: 
Lukuoikeudet Maaseudun Tulevaisuuden ja Kantrin näköislehtiin ja arkistoihin.

Lukuoikeus internetin sääpalveluun.

www.maaseuduntulevaisuus.fi

ME PALVELEMME SINUA

Suomen 
luotetuin 

maatalous-
kauppa* 

* Maaseudun Tulevaisuus 28.2.2018. 
Lähde: TNS Kantar

Bengt Aspelin
040 579 2513

SIPOO

Kalle Erkkola
050 341 4848

Asko Myllymäki
040 553 4755
HÄMEENLINNA

Kyösti Nissi
0400 973 773

Jussi Peltonen
040 776 9729

Petteri Perttola
040 579 2462

PORNAINEN

Pasi Pulkkanen
040 579 2645

NURMIJÄRVI

Kyösti Skippari
0500 193 163

KOUVOLA

Nelli Piekkari
040 701 8872

Anna-Maija Pääkkö
040 132 7324

Filippa Savolainen
040 579 4174

Juha Rita
050 599 5578

Katja Marjamäki
0400 495 459

Kari Erkkilä
0500 958 300

NOKIA

Mika Isokääntä
040 579 0994

SALO

Kristian Mikola
040 574 7387

LAITILA

Antti Mäkelä
040 579 1890
PUNKALAIDUN

Asmo Saarinen
0500 703 420

SOMERO

Seppo Vätti
040 660 5970

SÄKYLÄ

Minna-Mari Purtsi-Toimi
040 707 6040

KAARINA

Sanna-Riikka Wahala
040 584 4960

KOKEMÄKI

Eeva-Liisa Lehto
040 482 5306

KOKEMÄKI

Ari Räikkä
040 665 1696

SALO

Kenneth Asp
040 579 3042

MAALAHTI

Ronny Hoxell
040 591 4071

KRISTIINANKAUPUNKI

Päivi Koivusalo
0500 158 427

ISOKYRÖ

Juha Kuusisto
040 579 3567

YLISTARO

Matias Rönnqvist
0400 590 057

Matti Jaatinen
040 180 1592

SEINÄJOKI

Jarmo Aho
0500 289 078

HAAPAJÄRVI

Jukka Hautala
040 632 6090

JURVA

Juha-Pekka Klasila
040 579 3714

TYRNÄVÄ

Asko Seppänen
040 579 3866

SIILINJÄRVI

Mimmi Valkonen
040 579 4115

JOROINEN

Anne Raatikainen
040 648 2844
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