
Viljelijätuki-info 2023

Vipu-mobiili ja peltovalvonnan uudet 
osa-alueet

Uudenmaan ELY-keskus

Maaseutuyksikkö/Valvonta



Uudelle ohjelmakaudelle toteutuvat
muutosmahdollisuudet vähentävät turhia

seuraamuksia

Tavoitteena on mahdollisimman paikkansa pitävä
tukihakemus maksatushetkellä



Vipu-mobiili
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Vipu-mobiili Lataa sovellus puhelimeesi
AppStoresta tai Google 
Play kaupasta

Sovellusta voi käyttää maatilan 
asiointivaltuuksilla. Valtuuttaa voit 
esim. sukulaisen, tilasi osallisen tai 
neuvojan. Tee valtuutus Vipu-
palvelussa.

Sovellus vaatii vahvan
tunnistautumisen; 
verkkopankkitunnukset
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Valtuuttaminen Vipu-mobiili

Ensisijainen viljelijä voi valtuuttaa toisen 
henkilön asioimaan Vipu-mobiilissa 
puolestaan. Valtuutuksen voi tehdä joko 
Vipu-sovelluksessa tai lomakkeella 457

Käyttöoikeudet -osiossa näkyy tilalle 
myönnetyt käyttöoikeudet. Valtuutus 
aloitetaan kohdasta
’Valtuuta uusi henkilö’

Samassa näkymässä pystytään myös 
poistamaan tehdyt valtuutukset

Jo voimassa olevia
asiointioikeuksia 
ei tarvitse uusia



VIPU-mobiili käyttöön tiloilla

Käyttöönotto jokaisella tilalla erittäin tärkeää!

Vipu-mobiili sovelluksen esittelyä sovelluksen
käytettävyysikkunoiden avulla…

Selvityspyynnön perusteella hakemustaan voi myös muuttaa

Vastausten lähettäminen viipymättä – kahden viikon vastausaika

Ilmoitus selvityspyynnöstä tekstiviestinä

Kehitetty saumattomaan yhteydenpitoon viljelijän ja hallinnon välillä

Viljelijän apuväline, joka ohjaa käyttäjäänsä sovelluksen eri
toiminnoissa - helppokäyttöinen



Kuvia talteen kasvukauden aikana

➢ Vipu-mobiilisovelluksen avulla kuvia voi 
ottaa talteen pelloiltaan jo kasvukauden 
aikana
➢ Lohkon sisältä otettu, kasvustoa hyvin 

edustava kuva

➢ Kuvat tallentuvat Vipu-
mobiilinkuvapankkiin sijaintitietoineen  

➢ Mahdollisen selvityspyynnön saapuessa 
peltolohkolle ei enää tarvitse enää 
erikseen lähteä kuvaa ottamaan
➢ Selvityspyyntöön pystyy siis 

vastaamaan tässä tapauksessa vaikka 
olisi matkoilla
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Selvityspyyntöjen käsittely ELYssä

➢ Uudenmaan osalta n. 4600 selvityspyyntöä
➢ Elokuun puolivälistä eteenpäin
➢ Käsitellään YT-alueiden kanssa yhteistyössä
➢ Käsittelyn yhteydessä hylätyksi tulevista 

selvityspyynnöistä ei tule viljelijälle erillistä 
perustelua miksi hylätty 
• Muutosajan puitteissa käsitellyissä 

tämänkin jälkeen mahdollisuus 
hakemuksen korjaamiseen todellisuutta 
vastaavaksi

➢ Käsittelyn valmistumisen seuraaminen 
mahdollista VIPU-mobiilissa

Mikäli selvityspyyntöön jättää vastaamatta, 
satelliittivalvonnan tulos jää voimaan ja lohkon tuet 
hylätään, ilman erillisiä tilakäyntejä   



Satelliittivalvonta ja 
kasvulohkojen 
piirtäminen 
tukihaussa2023



Kasvulohkojen ilmoittaminen ja piirto
VIPU-kartalle tukihaussa 2023

• Kasvulohkoja ei esitäytetä hakemukselle vuonna 2023

• Kasvulohkot tarkasti oikeille paikoilleen peruslohkon sisällä

• Pinta-alan täsmääminen peruslohkon sisällä ei enää riitä

• Satelliittivalvonta havaitsee poikkeamat

• Poikkeamalohkot ELY-keskuksen selvitettäväksi → paikan päällä
mittaus, ellei asiaa muuten saada korjatuksi

• Tavoitteena todellisuutta vastaavien kasvulohkorajojen
luominen lohkolle ja tarvittaessa hakemuksen muuttaminen →
ei varsinaista valvontaa

• Yhteistyön sujuminen YT-alueen ja viljelijän kanssa hakemuksen 
muuttamisen osalta tärkeää
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Esimerkki 1. 

Viljelijän ilmoittamat kasvulohkot eivät
vastaa todellisuutta maastossa

Satelliitti havaitsee tämän, koska eroa
ilmoitetun ja havaitun välillä jopa yli 10 m

Ero yli 10m

ELY-keskus varmentaa kasvulohkojen
oikean rajauksen tarvittaessa paikan päällä

Viljelijä yhteistyössä YT-alueen kanssa 
muuttaa ELYn varmentaman alan perusteella 
hakemuksen oikeelliseksi
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Esimerkki 2. 
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Esimerkki 3. 

Muista huomioida
Vipu-sovelluksen
ilmakuvausvuosi!
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Esimerkki 4. 

Viljelijän ilmoittamat kasvulohkot piirretty
oikein ja vastaavat todellisuutta

Satelliitti havaitsee kasvulohkorajat ja ne
menevät lohkolle oikein piirrettynä
tarkastelun läpi sellaisenaan

KUNNOSSA



Peltovalvonnan uudet osa-alueet

- Valvontaan merkittäviä muutoksia tälle 
ohjelmakaudelle -
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Useita erilaisia valvontatapoja entisen 
yhden sijaan
➢ Normaali peltovalvonta (tilamäärä tippuu merkittävästi – vain n. 70 

tilaa Uudellamaalla)

➢ Satelliittivalvonnan laadunvalvonta (Ruokavirastosta saatavan 
lohko-otannan perusteella tehtävää yksittäisten lohkojen tarkastelua – tältä 
osin tiedot vielä tarkentuvat)

➢ Peltolohkojen tukikelpoisuuden tarkastelu ja 
kasvulohkotarkastelu (satelliittiseurannan perusteella, lista 
Ruokavirastolta – ei varsinaista valvontaa)

➢ Nurmien niiton tunnistusta (satonurmet, lhp, kesanto, 
luonnonlaitumet – tarvittaessa selvityspyyntö)

➢ Selvityspyynnöt (viljelijöille toimitettujen selvityspyyntöjen vastausten 
käsittely ja kuvatulkinta yhdessä YT-alueiden kanssa) 
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Merkille pantavaa on se, että satelliittivalvonta on 
jatkuvaa ja mikään ei ns. pysy enää salassa 

Satelliitilla seurataan 2023

Tukikelpoisuus

➢ Maatalousmaa
➢ Kasvulohkojako

• Ei lähetetä selvityspyyntöjä Ruokavirastosta
• ELY-keskukset selvittää tukikelpoisuuden

• Aloitetaan heinäkuun alkupuolella

Maataloustoiminta

➢ Viljelykasvi, niitto, muokkaus…

• Ruokavirastosta lähetetään selvityspyynnöt 
Vipu-mobiiliin
• Aloitetaan elokuun loppupuolella



KAIKKI SUJUU HYVIN KUN MUISTAA NÄMÄ

➢ Lataa Vipu-mobiili (ja/tai valtuuta joku luotettava henkilö käyttämään sitä puolestasi ellet itse 

käytä)

➢ Piirrä kasvulohkot oikein
➢ Hae tuet
➢ Vastaa viipymättä tilallesi tuleviin selvityspyyntöihin
➢ Tee tarvittaessa muutoksia hakemukseesi
➢ Jos tulee valvonta, toimintaan kuten ennenkin, yhteistyössä viljelijän 

kanssa
➢ Maksut tulevat, kun muutosmahdollisuus on päättynyt, eikä 

keskeneräisiä selvitettäviä asioita ole, Ruokaviraston ilmoittaman aikataulun 
mukaisesti



KIITOS

Maaseutuyksikkö/Valvonta

uudely.valvonta@ely-keskus.fi
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