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UUDENMAAN YT-alueet



• Vipu-palvelu (sekä päätukihaku että peruslohkomuutokset) aukeaa toukokuun 
ensimmäisellä viikolla. 

• Päätukihaku jätettävä viimeistään 15.6.2022
• Huom. Rajakorjaukset lähetetään päätukihaun yhteydessä, joten lähetäthän hakemuksen 

ajoissa jos olet tehnyt rajakorjauksia että ehdimme YT-alueilla katsoa ne läpi ennen tukihaun 
päättymistä. (huom. Vain digitoinnin virheet!). Digitoinnin virheellisyyteen ei lasketa esim. 
pellon kulman oikaisua tai raivausta.

• Peruslohkomuutokset (jaot, yhdistämiset ja uusien lohkojen perustaminen) Tee 
peruslohkomuutokset ajoissa (mieluiten toukokuun aikana) ennen kuin jätät 
päätukihakemuksen.

• Tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimukset 15.6.2022

• Tukioikeuslomakkeet viimeistään 15.6.2022

• Huomioi öljy- ja kuituhampun vakuustodistukset viimeistään 30.6.2022

• Myöhästymispäivät 1% / työpäivä, 25. myöhästyneeseen kalenteripäivään saakka

Aikataulut tukihakuun



• Viljelijöille lähetettävä viimeinen paperipostitus postitetaan tiloille arviolta 
viikolla 15. Postitus sisältää: 
• Tietoa tukihaun aikataulusta.
• Tietoa hakuoppaan 2022 muutoksista.
• Alustavaa tietoa uudesta CAP-kaudesta.

• Ruokaviraston ohjevideot tukihakuun YouTubesta: 
• FI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ
• SV: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvQuTcX8kCH9VkdM810G9HZf

• Tukihaku: Oppaat, ehdot ja ohjeet
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/

• Uusimaaseutu.fi: Koulutusmateriaalit mm. tukitiivistelmä ja esimerkkejä 
monipuolistamisesta. 

Materiaali ja mistä tietoa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvQuTcX8kCH9VkdM810G9HZf
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/


Hyvä muistaa 2022

• Muista rastia päätukihaussa kaikki tuet joihin olet oikeutettu! 
• Muista katsoa Vipu-neuvojan huomautukset (mm. viherryttämistuen 

vaatimukset ja ympäristökorvauksen lohkokohtaisiin toimenpiteisiin 
liittyvät säilyttämisvaatimukset (suojavyöhyke, luonnonhoitopeltonurmi)!

• Muista tukioikeussiirrot vielä vuonna 2022 lomakkeilla 103A ja 103B   
(kaikki 2021 päättyvät hallinnansiirrot joita jatketaan, uudet hallintaan 
tulleet lohkot, omistajanvaihdos tilanteet). 

• Muista myös tarkistaa vuokrasopimusten voimassa olo (kirjalliset ja 
suulliset). 

• Muista jättää sokerijuurikkaasta ja hampusta tarvittavat liitteet. Hampun 
suunnitellut kylvöpäivämäärät ja siemenmäärä tulee merkitä 
päätukihakuun (kysytään Vipu-palvelussa), lopulliset kylvöpäivämäärät sekä 
siemenmäärä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. 



• Vipu-palveluun on tullut 
näkymään pieniä muutoksia, 
toiminnot muuten samat. 

• Vipu-palveluun pääset 
osoitteesta vipu.ruokavirasto.fi
• Tukihakuun pääset kohdista

hae/ilmoita tai hae tukia ja 
jätä ilmoituksia. 

Vipu-palvelusta



Näkymään vipu-palvelussa on tullut pieniä 
muutoksia. 

• Lohkotiedot –välilehdellä merkityistä kohdista 
(kynänkuva ja avaa kartta) pääset isolle 
kartalle mm. piirtämään kasvulohkoja ja 
muokkaamaan rajoja. 

• Jatkossa kaikilla tiloilla on 6 välilehteä (lisäksi 
ympäristökorvaukseen sitoutuneilla tiloilla on 
vältä seuraamukset- välilehti).

• Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen 
mahdollista vihreille välilehdille, harmaille ei 
voi vielä siirtyä (muuttuu vihreäksi kun on 
aktivoinut edellisen välilehden).  

• MUISTA KATSOA etenkin tuet sekä 
vipuneuvoja-välilehdet tarkkaan läpi. REAGOI 
vipuneuvojan huomautuksiin!

Näkymä päätukihaun välilehdistä



• Lohkotiedot näkyvät 
viimevuotiseen tapaan kartan 
alla. 
• Peruslohkon tiedot ja sen jälkeen 

kasvulohkojen tiedot. 

• Näkymä on hieman muuttunut.
• Kasvulohkot piirretään edelleen 

kartalla viimevuotiseen tapaan.

• Kasvulohkojen tietoihin on tullut 
hieman lisää tarkentavia 
kysymyksiä 
• mm. Hamppua koskien (kylvöajat ja 

Siemenmäärä).  

Lohkotiedot välilehti



Lähde: Ruokavirasto

Pääset muuttamaan yhteystietojasi Vipu-palvelussa kohdassa 
Omat tiedot
• Sähköpostisoitteissa havaittu puutteita
• Puhelinnumero
• Muut henkilötiedot tulevat suoraan väestötietorekisteristä

Pidä yhteystietosi ajan tasalla



• Uudella kaudella viljelijän toiminta muuttuu olennaisesti, kun 
hakutoiminnot muuttuvat 100% sähköisiksi.

• Hakemuksen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen lisääntyvät. 
Lisäksi tulee automaattisia muistutuksia tiettyjen 
viljelytoimenpiteiden aikarajoista. Lisäksi järjestelmä voi lähettää 
selvityspyyntöjä. 

• Jatkossa viljelijä tarvitsee älypuhelimen, johon saa mobiilisovelluksen 
paikkaan sidottujen kuvien ottamista ja lähettämistä varten.

• Viljelijä voi jatkossakin valtuuttaa toisen henkilön tai maksullisen 
neuvojan hoitamaan hakemuksia. Kannattaa kuitenkin huomata, että 
valtuutetun työrupeama on jatkossa suurempi.

Haku uudistuu vuonna 2023



• Cap-suunnitelma:

https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

• mmm.fi

• ruokavirasto.fi

• Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/monitorointi-
tulee/

Löydät tietoa CAP27-kaudesta

https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/monitorointi-tulee/


YT-alueiden tietotekniikka-koulutukset

• Suunnitellemme järjestävämme räätälöityjä koulutustilaisuuksia 
kevään/syksyn aikana
• Pyrimme vastaamaan tulevan CAP-kauden teknisiin haasteisiin

• Yleisiä Vipu-kursseja

• Karttapalvelu kursseja

• Eläintiloille suunnattuja kursseja

• ICT-kurssit, mobiililaitteet, kokous- ja kurssiohjelmat

• Mitä toivomuksia Teillä on?
• Webropol kysely lähetetään kevään aikana



Yhteistoiminta-alueiden yhteystiedot

• YT-alueet palvelevat teitä hakuaikaan ensisijaisesti sähköpostin ja 
puhelimen kautta. 

• Toimistolla asioidessa kannattaa varata aika etukäteen, jotta voitte 
varmistua, että olemme paikalla. 

• Kesäkuussa kaksi viikkoa ennen hakuajan päättymistä pyrimme 
varmistamaan terveysturvallisen asioinnin kaikkien YT-alueiden 
toimistoilla. 

• Asiakirjoja voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä, mieluiten pdf-
muodossa. 



Asiakastietokone toimistolla

• Toimistot Inkoon Västankvarnissa ja Vihdin Nummelassa
• Arkisin klo 9-15

• S-posti: maaseutu@inkoo.fi

• Postitusosoitteet:

Västankvarnintie 384, 10230 Inkoo as./PL 13, 03101 Nummela

• Kotisivut: https://www.inkoo.fi/palvelut/lansi-uudenmaan_maaseutuhallinto

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648338419

Länsi-Uudenmaan maaseutupalvelut

https://www.inkoo.fi/palvelut/lansi-uudenmaan_maaseutuhallinto
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648338419


Asiakastietokone toimistolla

• Toimisto Mäntsälässä
• Ma-to klo 9-15

• Palvelunumero 040 314 5266

• S-posti: maaseutu@mantsala.fi

• Kaikkien liitteiden ja tukihakemusten lähetys kirjaamoon:  
kirjaamo.maaseutu@mantsala.fi

• Postitusosoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

• Kotisivut: https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi

• Facebook: https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/

• Instagram: https://www.instagram.com/mahku_8/?hl=fi

Keski-Uudenmaan 
maaseutuhallintopalvelut

https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/?hl=fi


• Toimistot Liljendalissa ja Porvoossa
• Ma-to klo 9-15 ja pe 9-14

• S-posti: maaseututoimi@loviisa.fi

• Postitusosoite: Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal

• Kotisivut: https://www.loviisa.fi/tyo-ja-elinkeino/maaseututoimi/itaisen-
uudenmaan-maaseutuhallinto/

• Facebook: https://www.facebook.com/It%C3%A4isen-Uudenmaan-
maaseutuhallinto-Landsbygdsf%C3%B6rvaltning-i-%C3%B6stra-Nyland-
543479085675383

Itäisen Uudenmaan maaseutupalvelut

https://www.loviisa.fi/tyo-ja-elinkeino/maaseututoimi/itaisen-uudenmaan-maaseutuhallinto/
https://www.facebook.com/It%C3%A4isen-Uudenmaan-maaseutuhallinto-Landsbygdsf%C3%B6rvaltning-i-%C3%B6stra-Nyland-543479085675383


https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/viherryttamistuki/pysyva-nurmi/

• Huomaathan että viherryttämistuen prosentit lasketaan peltoalasta, johon ei 
lasketa mukaan pysyvää nurmea (nurmikasveilla yli 5 vuotta olleet alat) eikä 
pysyviä kasveja. 

Viherryttämistuesta lyhyesti

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viherryttamistuki/pysyva-nurmi/


Viherryttämistuen vaatimukset



Viherryttämistuen vaatimuksien vaikutus 
ympäristökorvauksen maksuun 

• Tänä vuonna kannattaa erityisesti 
huomioida, että jos tila on vapautettu 
nurmipoikkeusten perusteella 
viherryttämistuen ekologisen alan 
vaatimuksesta (tilan peltoalasta yli 
75% nurmea, kesantoa ja/tai 
palkokasveja), ei ympäristökorvausta 
makseta ympäristönhoitonurmista 
(luonnonhoitopelto, suojavyöhyke!), 
peltojen talviaikaisesta 
kasvipeitteisyydestä eikä 
viherlannoitusnurmista.

viherryttämistuen vaikutus 
ympäristökorvauksen maksuun
e. a2 ekologisen alan vaatimuksesta vapautuminen

v.m1 viljelyn monipuolistamisesta vapautuminen

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/viherryttamistuen-vaatimusten-vaikutus-ymparistokorvauksen-maksuun.pdf


• Peltojen talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä on muistettava tänä vuonna 
huomioida se, että esim. viherlannoitusnurmi,  luonnonhoitopeltonurmi tai ala 
jolle on haettu orgaanisen katteen toimenpiteestä korvausta ei kelpaa täyttämään 
ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys vaatimusta. 

• HUOM. Vuosittain on oltava vähintään 20% ympäristösitoumuksen pinta-alasta 
ilmoitettuna peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen. 

• Tarkemmin tietoa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/

Peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä 
lyhyesti

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/


• Euroopan komissio hyväksyi 23.3.2022 päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltiot 
voivat antaa viljelijöille mahdollisuuden hyödyntää viherryttämistuen ekologisen 
alan kesantoa (EFA-kesanto) viljelyyn, laiduntamiseen ja sadonkorjuuseen vuonna 
2022. Suomessa tämä mahdollisuus on tarkoitus ottaa käyttöön.

• Maa-ja metsätalousministeriö on tiedottanut asiasta 23.3.2022.     
https://mmm.fi/-/komissio-ekologisen-alan-kesantoja-voi-ottaa-viljelyyn

• Kansallinen toimeenpano edellyttää valtioneuvoston asetuksen muuttamista. 
Asetusmuutos on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa 7.4.2022. 

Lisätietoja: https://mmm.fi/tiedotteet

Ekologisen alan vaatimuksiin 
mahdollisesti lievennyksiä vuonna 2022

https://mmm.fi/-/komissio-ekologisen-alan-kesantoja-voi-ottaa-viljelyyn
https://mmm.fi/tiedotteet

