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Tukihaku 2023

• Päätukihaku 15.6. mennessä sähköisesti - aukeaa arviolta toukokuussa 
samaan aikaan peruslohkomuutosten kanssa. 

• myöhästymispäiviä vain 7 kalenteripäivää, paperilomakkeilla

• Valtuutukset voi tehdä vipu-palvelussa tai lomakkeella 457.

• Huomioi muutokset, selvityspyynnöt ( vipu-mobiili) ja syysilmoitus.

• Lataa vipu-mobiili sovelluskaupasta puhelimeesi ja tarkista 
sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.



Tukien haku ja vipunäkymä

• Pääpiirteittäin tukien haku tapahtuu aiempien vuosien tapaan VIPU-
palvelussa osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp

https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp


Uusia valintoja tukihaussa

• Uusia valintoja, riippuen tilanteesta:

• Luomun aluskasvi

• Viljelykierron välikasvi

• Ympäristökorvauksen ja –sopimusten toimenpiteet, 
ekojärjestelmätuen toimenpide

• ”Lohkoa laidunnetaan”

• Suojavyöhyketoimenpiteeseen oikeuttava ala sekä maanparannus-
ja saneeraustoimenpiteeseen oikeuttava ala

• Tuottamaton ala



Lohkoasiat tukihaussa 2023
• Pieniä korvauskelvottomia lohkoja on yhdistetty viereiseen 

korvauskelpoiseen lohkoon (virtuaalilohkot) kertaluontoisesti hallinnon 
toimesta keväällä 2023.

•Lohkoilla on sama omistaja
•Enintään 4 ha tai 50% naapurilohkon alasta
•Tarkista lohkotiedot Vipu-palvelussa
•Viljelijöille, joilla tällaisia lohkoja, on ilmoitettu uudet lohkotunnukset

• 31.12.2022 jälkeen raivatuilla lohkoilla on nurmipakko
• Kaikilla lohkoilla näkyy peruslohkon tiedoissa tieto viljelykelpoisuudesta

• Pienten alojen lisäykset rajakorjauksella
•Korkeintaan 5 % ja enintään 0,5 ha peruslohkon alasta
• Vain viljelytoimia hankaloittavien esteiden poistosta (putkitetut ojat, kivikasan 
tai pylvään poisto yms.) tai peruslohkon rajojen muutoksista 
syntyviä korvauskelvottomia aloja, jotka parantavat peruslohkon muotoa voi lisätä 
mukaan.

• Korvauskelpoisuuden vaihto mahdollista myös maanomistajien välillä



Korvauskelpoisuuden vaihto- Lohkoilla sama 
omistaja

• Lohkoilla oltava sama maankäyttölaji
• Vaihdettava ala yhteensä vähintään 0,2 hehtaaria, korvauskelpoinen ala saa 

pienentyä
• Lohkoa, jolle vaihdetaan ei saa koskea nurmivaatimus 

(Vuoden 2022 jälkeen muusta käytöstä raivatut alat ei käy).
• Saa siirtää vain lohkolta, jolla ollut hyväksyttyjä kasvulohkoja edellisenä vuonna 

(ei todettu tai ilmoitettu viljelemättömäksi)

• Ei saa vaihtaa takaisin lohkolle, jolta se on vaihdettu pois
• ennen ei-tuotannollista investointia
• ennen kosteikoksi ennallistamista
• ennen tuettua metsitystä



Korvauskelpoisuuden vaihto – lohkoilla eri 
omistaja

• Samat vaatimukset kuin edellä, lisäksi vaihto sallittu 
vain saman ELY-keskuksen alueella.

•Maanomistajan ei tarvitse olla viljelijä.

• Lohkojen ei tarvitse olla samalla tukihakemuksella.

•Maanomistaja tekee hakemuksen.



Lohkojen hallinta

• Peruslohkojen hallinta tarkistetaan vuosittain noin 1 % satunnaisotannalla

• Peruslohkojen hallinta vuokrauksen kautta
• Vuokrasopimusten oltava voimassa tuenhakijalla (sekä suulliset että kirjalliset)

• Peruslohkojen hallinta omistuksen kautta
• Tarkastetaan kiinteistötietojärjestelmästä (ktj.fi)

• Yhteisomistuksesta vuokrasopimus/valtakirja (esim. kuolinpesät)

• Maatalousyhtymän (tuenhakijana) osalta riittää, että yksi osakas omistaa tai vuokraa

• Osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön (tuenhakijana) osalta riittää, että 
yksi osakas omistaa tai vuokraa.

• Yksityinen henkilö tuenhakijana
• Jos tuenhakija omistaa peltoa yhdessä puolison kanssa tai puoliso omistaa yksin peltoa tulee 

molempien olla tilan osallisina – muussa tapauksessa vaaditaan vuokrasopimus.



Peltotukihaku tärkeää

• Muista hakea kaikki tuet
-> Valinnoista riippuen tukien alta avautuu lisäkysymyksiä ja valintoja joihin täytyy muistaa 
reagoida mm. Ekojärjestelmän toimenpiteet ja ympäristökorvauksen tila- ja lohkokohtaiset 
toimenpiteet.

• Tee hakemus oikeilla tiedoilla peltotukihaussa, muuta vain tarvittaessa.

• Et voi muuttaa kaikkia tietoja mm. Ehdollisuuden vaatimuksiin liittyviä tietoja 
ja ekojärjestelmän toimenpiteitä ei voi lisätä päätukihaun jälkeen.

• Huom. Tilalla tehtävä valvonta sulkee muutosmahdollisuuden

• Kiinnitä huomiota kasvulohkojen piirtoon, piirrettävä oikealle paikalle.

• Kasvulohkogeometrioita ei esitäytetä vuonna 2023

• Muista katsoa tarkkaan vipuneuvojan tarkisteet ja reagoi!

• Kaikki jättävät syysilmoituksen (ehdollisuuden vähimmäismaanpeite-vaatimus 
pakollinen)



Muutosmahdollisuudet 15.6. jälkeen

• Mitä voi muuttaa: kasvulohkolle ilmoitettu kasvi (myös korkeamman 
tukitason kasvi), kasvulohkon raja, ympäristökorvauksen lohkokohtaisten 
toimenpiteiden lisäys / poisto.

• Tukien peruminen: koko hakemuksen peruuttaminen, kasvulohkon / 
kasvulohkon osan tukien peruutus

• Mitä ei voi muuttaa: Lisätä hakemukselle peruslohkoja, Muuttaa 
peruslohkon rajoja tai yhdistää/jakaa peruslohkoa, llmoittaa lohkoja 
yhteiskäyttöiseksi, tai muuttaa yhteiskäyttölohkojen rajoja 
(kasvilajimuutokset ok), Muuttaa tietoja jos tila tai lohko on valvonnassa,

• Ympäristösopimusten ja luomusitoumusten välilehtiä Vipussa ei pysty 
muokkaamaan, muutoksista ilmoitus ELY-keskukseen

• Huom. Muutosvaiheen aikana esitäyttö ei hakemuksella ole käytössä .


	Dia 1: Tukihaku 2023 
	Dia 2
	Dia 3: Tukihaku 2023
	Dia 4: Tukien haku ja vipunäkymä
	Dia 5:  Uusia valintoja tukihaussa
	Dia 6: Lohkoasiat tukihaussa 2023
	Dia 7: Korvauskelpoisuuden vaihto- Lohkoilla sama omistaja 
	Dia 8: Korvauskelpoisuuden vaihto – lohkoilla eri omistaja
	Dia 9: Lohkojen hallinta
	Dia 10: Peltotukihaku tärkeää
	Dia 11: Muutosmahdollisuudet 15.6. jälkeen

