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AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMESTA
Koronavirustilanteen takia tänäkään keväänä ei ole mahdollista palauttaa lomakkeita tai asioida
henkilökohtaisesti muualla kuin Kiukaisten toimistossamme. Emme kaikki ole toimistolla joka päivä,
vaan teemme osan työpäivistä etätyötä. Kehotamme asiakkaitamme käyttämään sähköisiä palveluita niin paljon kuin mahdollista. Kehotamme myös palauttamaan hakemuksen ajoissa, koska hakuajan puitteissa siihen pääsee vielä tekemään korjauksia tai täydennyksiä, jos siinä havaitaan
puutteita. Sähköisen asioinnin valtuutuksen toiselle henkilölle voi tehdä asiointiin oikeutettu ensisijainen viljelijä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 457.

TUKIHAKU JA LOHKOMUUTOKSET
Sähköinen tukihaku Vipu-palvelussa alkaa maanantaina 26.4. Samalla aukeaa mahdollisuus tehdä
lohkomuutoksia (uusien lohkojen perustamisia, jakoja ja yhdistämisiä). Kun tarvittavat lohkomuutokset on tehnyt ja lähettänyt ennen tukihakemuksen tekoa, saa viljelysuunnitelmaan ja tukihaun
tekemiseen ajantasaiset lohkonumerot.
Tekemällä Vipussa rajakorjauksen voi korjata digitointivirheet, mutta rajakorjauksella ei voi lisätä
lohkoon raivattua alaa. Uusista raivatuista aloista pitää perustaa uusi lohko. Rajakorjauksella ei voi
myöskään poistaa lohkosta viljelemätöntä alaa kuin enintään neljä aaria. Isommat poistamiset pitää tehdä lohkojaon kautta. Rajakorjauksia sisältävät hakemukset kannattaa jättää mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta mahdolliset muutokset korjauksiin voidaan tehdä hakuajan puitteissa. Näemme tehdyt rajakorjaukset vasta kun päätukihakemus on palautettu.
Päätukihaku päättyy tänä vuonna tiistaina 15.6.2021. Hakemukset on palautettava toimistolle klo
16.00 mennessä tai sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään klo 23.59. Mikäli lomakkeet palautetaan postitse, on hakijan varmistuttava siitä, että kirje leimataan postissa viimeistään 15.6.2021.
Suositeltava lomakkeiden palautustapa on käyttää sähköpostia ja lähettää lomakkeet osoitteeseen
maaseutupalvelut@eura.fi. Lomakkeet on skannattava sähköpostin liitteeksi mielellään pdfmuodossa. Alkuperäisiä ei tarvitse lähettää myöhemmin, mikäli sähköpostin mukana tulleet lomakkeet ovat selkeät ja luettavat. Koko lomake tulee näkyä allekirjoituksineen. Toimiston oven vieressä on postilaatikko, johon lomakkeita voi myös palauttaa.

TIETOJA TUISTA
Tukiin tai tukiehtoihin ei ole tullut viime vuoteen verrattuna isoja muutoksia. Uusi EU:n ohjelmakausi alkaa 2023, jolloin taas tulee runsaasti muutoksia. Siihen asti mennään nykyisillä säännöillä.
Uuden kauden ehdoista kuulemme jotain ehkä jo tämän vuoden aikana.
Olemme koonneet erilliselle sivulle tietoa muutoksista ja muistutuksia asioista, jotka ovat voineet
unohtua viime kevään jälkeen.
MTK-Satakunta järjestää kevään tukihakuinfon tiistaina 20.4. klo 13 Teams -sovelluksella. Infoon
pääsee osallistumaan alla olevasta linkistä. Mitään ohjelmia ei tarvitse etukäteen asentaa omalle
tietokoneelle.
Tukihakuinfo 20.4.

Internetissä on runsaasti tukihakuun liittyviä viranomaisten ja koulutushankkeiden tekemiä koulutusmateriaaleja, esimerkkeinä:
Ruokaviraston koulutus
Varsinais-Suomen koulutus
Pirkanmaan koulutus
Vuoden 2021 hakuopas löytyy sähköisenä Ruokaviraston sivuilta: Hakuopas 2021

TUKIOIKEUDET
Tukioikeuksien määrä on hyvä tarkistaa Vipusta ja tarvittaessa tehdä uudet tukioikeuksien siirtohakemukset, jos vanhat vuokrasopimukset ovat päättyneet ja tukioikeudet palautuneet omistajille.
Aktiiviviljelijä saa tukioikeuslomakkeen 103A Vipusta ja passiivitilan vastaavan lomakkeen saa
maaseututoimesta. Siirtolomakkeen 103B voi tulostaa Ruokaviraston sivuilta.
Kaikkien tukioikeuksien omistajien allekirjoitukset tarvitaan edelleen lomakkeille 103A ja
103B. Jos tukioikeuksien omistajana on esim. kuolinpesä, tulee kaikkien kuolinpesän osallisten
allekirjoittaa lomakkeet tai toimittaa valtakirja tukioikeuksien siirtoa varten. Uuden kuolinpesän
muodostuminen ilmoitetaan palauttamalla tukioikeuslomakkeiden mukana lomake 101D (maatilan
osalliset) sekä kopio perukirjasta.
Muistakaa myös merkitä siirrettävien tukioikeuksien määrä lomakkeelle 103A. Tukioikeuslomakkeita voi pyytää puhelimitse tai sähköpostitse ja täytetyt sekä allekirjoitetut siirtolomakkeet voi
palauttaa postitse tai skannattuna sähköpostilla.

PITOPAIKKOJEN JA ELÄINTENPIDON REKISTERÖINTI
Pitopaikkojen ja eläintenpidon rekisteröinti koskee nautoja, sikoja, kanoja, hevosia, lampaita, vuohia, turkiseläimiä, mehiläisiä sekä kameli- ja hirvieläimiä. Ilmoituksia eläintenpitäjärekisteriin ei tällä
hetkellä pääse tekemään itse, vaan ilmoitukset tehdään toistaiseksi lomakkeilla. Eläintenpidon ilmoittamiseen ja pitopaikan ilmoittamiseen on kumpaankin oma lomakkeensa.
Hevoset ovat tulleet ilmoittamisvelvollisuuden piiriin viimeisimpänä. Niiden ilmoittaminen olisi pitänyt tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta mitään seurauksia ei tule, vaikka ilmoittamisen
tekisi vasta nyt.
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UUTTA JA MUUTA MUISTETTAVAA TUKIEN HAKEMISESSA 2021
•

Ympäristösitoumukseen voi hakea yhden vuoden jatkoa Vipu-palvelussa/lomakkeella 101B.
Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen vuonna 2021. Jos ei hae
jatkoa, sitoumus päättyy ilman seuraamuksia; ehtoja on kuitenkin noudatettava 30.4.2021 asti.

•

Myös ensi vuonna jatketaan nykyistä ympäristösitoumusta vuodella, kunnes vuonna 2023 tulevat uudet ympäristösitoumukset ja ehdot.

•

Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä ja jää omaan hallintaan (esim. rakennuspaikka),
niin kyseisen alan ympäristökorvaus peritään takaisin sitoumuskauden alusta vuodesta 2015
asti.

•

Saneerauskasvin tuen saa, jos saneerauskasville kylvetyllä alalla on ollut perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja jonain vuosista 2018, 2019 tai 2020 ja on valinnut ympäristökorvauksen toimenpiteen peltoluonnon monimuotoisuus.

•

Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 3 vuoden välein. Jos ruisku on testattu 2020 tai aiemmin, on tuo testaus voimassa viisi vuotta.

•

Vipu-palvelussa uutena osiona tukihaun yhteydessä on ”Vältä seuraamukset” -listaus, johon
on koottu eniten seuraamuksia aiheuttaneet ympäristökorvauksen ehtopuutteet.

•

Sänkeä ei saa polttaa vuodesta 2021 alkaen. Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä.

•

Korvauskelpoisuus on mahdollista vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä. Vaihdettavaa
alaa on tilakohtaisesti oltava vähintään 0,20 ha. Siirrossa tilan korvauskelpoinen ala ei voi
kasvaa. Siirto on pysyvä. Siirtoa haetaan lomakkeella 471.

•

Lohkon siirtyminen, vaikka yhdeksikin vuodeksi, ympäristösitoumuksen ulkopuolella olevalle
viljelijälle poistaa lohkon ympäristökorvauskelpoisuuden ohjelmakauden loppuun.

•

POIKKEUS VUONNA 2021: Ympäristösitoumuksen ulkopuolinen korvauskelpoinen lohko, joka
on ollut sitoutuneen tilan hallinnassa vuonna 2020 liitetään automaattisesti ympäristösitoumukseen vuonna 2021.

•

Viljelyn monipuolistaminen:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

alle 10 ha peltoa -> vapautuu monipuolistamisesta
10-30 ha peltoa -> vähintään 2 kasvia, joista pääkasvia max. 75 %
yli 30 ha -> vähintään 3 kasvia, joista pääkasvia max. 75 % ja kahta pääkasvia max. 95 %
poikkeus: yli 75 % tilan peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai
näiden käyttötapojen yhdistelmänä -> vapautuu monipuolistamisesta
myös luomutilat on vapautettu viljelyn monipuolistamisen vaatimuksista
viljelykasvien on oltava laskettavissa aikavälillä 30.6.–31.8.
pysyvät nurmet eivät ole mukana pinta-alassa, josta lasketaan viljelyn monipuolistamisen
ehtojen täyttyminen
HUOM. Puutteet monipuolistamisvaatimuksen ehtojen täyttymisessä aiheuttavat helposti
merkittävän vähennyksen viherryttämistuen määrään

Pysyvä nurmi
o

jos lohko on ollut 5 vuotta peräkkäin nurmella, kuudes nurmivuosi antaa lohkolle pysyvän
nurmen statuksen

o

pysyvän nurmen lohkolla voi myös viljellä muuta kuin nurmea, mutta jos koko Suomen pysyvän nurmen osuus vähenee yli 5 %, voi joutua ennallistamaan (kuitenkin epätodennäköisesti, koska pysyvän nurmen osuus on viime vuosina kasvanut) eli muuttamaan osan
muuhun käyttöön otetusta pysyvästä nurmesta takaisin nurmelle viideksi vuodeksi

o

Vipussa on karttataso, josta voi tarkistaa lohkon nurmivuodet

o

pysyvän nurmen alalle ei voi ilmoittaa ympäristönurmia (esim. luonnonhoitopelto)

