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Valmistautuminen uuteen kasvukauteen poikkeuksellisessa tilanteessa 
Toimitamme Kouvolan maaseutupalveluista teille tämän viljelijätiedot-
teen, johon on poimittu tukihaussa ja -ehdoissa huomioitavia asioita. Uusi 
kasvukausi on aina odotettu ja kylvöjen onnistumista ja sadon kannalta 
suotuisaa kesää toivotaan. Tänä vuonna on poikkeuksellista se, että vilje-
lijöillä on paljon haasteita. Viljelijät tekevät omalta osaltaan parhaansa ko-
timaisen ruoan tuottamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan moni huomi-
oikin maaseutuhallinnon suosituksen, että kylvettäisiin erityisesti viljaa, 
valkuais- ja öljykasveja. Maaseutupalvelut on päättänyt tiedottaa poikke-
uksellisesta tilanteesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Etelä-Kar-
jalan ja Haminan maaseutuhallinnon kanssa yhteisellä tiedotteella. 

Suotuisaa kasvukautta toivottaen  
Minna Anttila, maaseutupalvelujen päällikkö 

KaaKKois-suomen eLY-KesKuKsen ja Kuntien maaseutuhaLLinnon  
Yhteistoiminta-aLueiden tiedote ruoantuotannon huoLtovar-
muudesta ja viLjeLijöiden varautumisesta 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu voimakkaasti maatalouden harjoit-
tamiseen Suomessa. Länsimaiden pakotteet ja Venäjän vastapakotteet 
vaikuttavat tuotteiden liikkumiseen ja saatavuuteen. Energian ja tuotan-
topanosten hinnat ovat voimakkaassa nousussa ja mm. maataloudessa 
tärkeiden lannoitteiden sekä adblue -lisäaineen saatavuudessa on ollut jo 
hetkellisiä ongelmia. Tulevan kevään ja kesän osalta lannoitteita ja myös 
siemeniä on kuitenkin Suomessa riittävästi. Lannoitteiden raaka-aineiden 
mahdollinen saatavuusongelma on tulevien vuosien haaste. 

Ukraina ja myös Venäjä ovat merkittäviä viljantuottajia ja -viejiä maailmassa, ja  
sodan aiheuttama todennäköinen tuotannon vähenemä korostaa myös suo-
malaisen ruoantuotannon merkitystä kotimaisen huoltovarmuuden kannalta.  
Kevät on jo ovella ja viljelysuunnitelmia tehdään tiloilla epävarmuuden alla kor-
keiden kustannusten ja tuotteiden myyntihintojen osalta. Tässä tilanteessa vil-
jelijöiden tekemä työ ruoantuotannossa on ensiarvoisen tärkeää ja keväällä  
peltojen kylvöön tulee panostaa mahdollisuuksien mukaan. 

Maatalouden kausityövoimasta iso osa on saapunut meille Ukrainasta. 
Viime vuonna kausityöläisiä oli Suomessa noin 15 000 henkilöä ja tarpeen 
on arvioitu olevan tänä vuonna vähintään samalla tasolla. Ukrainasta saa-
puvat pakolaiset voivat osaltaan olla apu tarpeeseen. Työnantajan tulee 
olla etenkin tänä kesänä tarkkana palkatessaan ulkomaista työvoimaa 
maassa olevien henkilöiden erilaisten maassaolomääreiden johdosta. Uk-
rainasta sotaa paenneet ovat pääsääntöisesti Suomessa viisumivapaasti 
ja heidän tulee hankkia kausityötodistus ennen työn aloittamista. 

Maataloushallinto päivittää viljelijöiden VAP-varautumislistoja. VAP jär-
jestelmään varatut viljelijät jäävät mahdollisen poikkeusolon aikana vil-
jelemään sekä omia että naapureiden peltoja. Maataloushallinto valitsee 
alueen VAP-viljelijät, ja tästä lähetetään valituille viljelijöille tieto. Viljelijöil-
le suunnattuja varautumiskoulutuksia järjestetään useiden tahojen yhteis-
työnä ja edellinen Kaakkois-Suomessa järjestetty koulutus oli viime vuon-
na. Seuraavia koulutuksia suunnitellaan syksyllä. 
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Päätukihaku 2022 

Päätukihaku alkaa 2.5.2022 ja  
päättyy 15.6.2022.  

HAKUOPAS 

Hakuopas on julkaistu Ruokaviras-
ton verkkosivuilla osoitteessa 

https://www.ruokavirasto.fi/ha-
kuopas 

Tukihakemus suositellaan teke-
mään sähköisesti Vipu-palvelussa 
osoitteessa 
https://vipu.ruokavirasto.fi 

PALAUTA TUKIHAKEMUS  
VIIMEISTÄÄN  
KESKIVIIKKONA  
15.6.2022 

Sähköiset hakemukset tulee olla  
palautettuna  klo 23.59 mennessä.  

Paperihakemukset  tulee toimittaa 
Vartiotie 4:n toimipisteeseen klo 
15.00 mennessä.  

Postin kuljetettavaksi annet-
tu hakemus pitää olla leimattu 
15.6.2022. 

TEE PERUSLOHKO-
MUUTOKSET 15.5.2022  
MENNESSÄ 
Tee tiedossasi olevat peruslohko-
muutokset (yhdistämiset ja jaot sekä
korvauskelpoisuuden haku) hyvissä  
ajoin ennen toukokuun puoliväliä. 

Perustele tekemäsi muutokset  
selkeästi korjausten lisätietoihin! 

Uusien raivioiden on tullut olla vil-
jelykelpoisia 1.1.2022 lähtien, mai-
nitse asiasta lisätiedoissa, kun pe-
rustat uutta lohkoa! 

Huomioi lohkoja yhdistettäessä, 
että niiden ominaisuustietojen on 
oltava samoja, jotta lohkot voidaan
yhdistää: 

•  saman maanomistajan kaksi 
lohkoa, joilla on viljely-yhteys 

•  sama korvauskelpoisuus, 
sitoumustilanne ja luomuvaihe 

•  sama maankäyttölaji 

Alan poistaminen sitoumusloh-
kosta muuhun kuin maatalous-
käyttöön tulee tehdä jakamalla pe-
ruslohko, jos kyseessä on yli 0,05 
hehtaarin ala. Pienemmät alat voi 
poistaa rajakorjauksella 

RAJAKORJAUKSET 

Mikäli hakemuksesi sisältää raja-
korjauksia, lähetä hakemus hyvis-
sä ajoin ennen 15.6.2022,  jotta kunta 

  ehtii tarkastaa rajakorjaukset ennen 
tukihaun päättymistä.  

Rajakorjauksella korjataan lohkon 
virheellisiä rajoja. Korvauskelpoinen 
ala ei  voi kasvaa, ellei kyseessä ole 
digitointivirhe. 

Lisättävä alue voidaan hyväksyä, jos 
ala on myös aiemmista ilmakuvis-
ta selkeästi tulkittavissa viljelyssä ol-
leeksi, eikä se ole vuoden 2004 jäl-
keen viljelykäyttöön otettua alaa. 

 Jos lohkolla sijaitsevaa kasvihuo-
netta, tietä tms. siirretään lohkolla, 
voi muutoksen päivittää lohkoon ra-
jakorjauksella. (Huom! Lohkon  pin-
ta-ala ei  saa kasvaa.) 

Rajakorjauksella ei voi liittää kor-
vauskelpoisen lohkon alaan 

• uutta, vuoden 2004 jälkeen 
raivattua alaa 

• pellolta purettujen rakennusten 
aloja 

• poistettuja kivikasoja (mikäli ala 
kasvaa) 

• viljelykseen otettuja peltoteitä 
• putkitettujen ojien aloja 

-> Näille aloille on luotava uusi, kor-
vauskelvoton peruslohko. 

https://vipu.ruokavirasto.fi
https://www.ruokavirasto.fi/ha
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MUISTA TUKIOIKEUKSIEN
SIIRROT 

 

Muistathan tarkistaa, ovatko vuokra-
sopimukset ja tukioikeuksien hallin-
nat vielä voimassa. 

Näet tukioikeuksien siirtotapah-
tumat Vipu-palvelun kohdasta   
Maatila/Tuet ja tukioikeudet/Tu-
kioikeuksien siirrot. 

Hallinnansiirto voimassa -sarak-
keen vuosiluku kertoo viimeisen tu-
kivuoden, jolloin tukioikeudet ovat  
vielä vastaanottajan hallinnassa.  
Jos vuosiluku on punaisella, on  
vuokrasopimus katkennut vuoden-
vaihteessa ja tukioikeudet palautu-
neet niiden omistajan hallintaan.  

Aina kun vuokrasopimusta on jatket-
tu, tulee muistaa siirtää tukioikeuksien  
hallinta lomakkeilla 103A ja 103B. 

 Tukioikeuksien 
siirtolomakkeet 

Lomakkeen 103A  tulee olla luovut-
tavan tilan esitäytetty lomake. Sen 
voi tulostaa Vipu-palvelusta. Myös 
maanomistaja, joka omistaa tukioi-
keudet yksin, voi kirjautua Vipuun 
tulostamaan lomakkeen. 

Mikäli lomaketta 103A  ei  pysty tu-
lostamaan Vipu-palvelusta, sen voi 
pyytää maaseutupalveluista. 

Lomake 103B Tukioikeuden siirto 
löytyy Ruokaviraston verkkosivul-
ta ruokavirasto.fi ja osoitteesta 
suomi.fi. 

TARKISTA PANKKI- JA  
YHTEYSTIEDOT 

Varmista, että tukihallinnon tiedossa  
on oikea pankkitilinumero ja yhteys-
tiedot, mm. sähköpostiosoite. Tuen-
hakijan tilinumeron voi vaihtaa Vi-
pu-palvelussa tai lomakkeella 101D.  

Jos tilasi osallisiin on tullut muu-
toksia, ilmoita uudet ja poistuneet  
osalliset  lomakkeella 101D. 

Jos ensisijainen viljelijä vaihtuu, 
päivitä osallistiedot ja käyttöoikeu-
det lomakkeilla 101D  ja 457.  Muis-
ta kaikkien allekirjoitukset. 

YLIVOIMAINEN ESTE 

Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan hy-
väksyä tapauskohtaisesti esim.  
tuensaajan kuolema tai pitkäai-
kainen kyvyttömyys harjoittaa am-
mattiaan tai kotieläinrakennusten 
tuhoutuminen onnettomuudessa. 

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai 
poikkeuksellisesta olosuhteesta 
15 työpäivän kuluessa siitä kun il-
moittaminen on mahdollista. 

PÄÄTUKIHAUN AIKATAULU 

15.5. Peruslohkomuutokset suositellaan ilmoitettavaksi toukokuun 
puoliväliin mennessä. 

15.6.Päätukihaku päättyy. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa perus-
lohkomuutoksesta.Viimeinen päivä jättää tukioikeuksien siirtohakemus. 

30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä. 

11.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä (19 
% vähennys tukeen). 

12.7. Tästä päivästä alkaen saapuneet hakemukset hylätään. 

31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto 

21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta 

27.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syysilmoitus 

21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen 
syysilmoitus (17 % vähennys tukeen) 

KAAKKOIS-SUOMEN  
TUKIHAKUWEBINAARI  
26.4.2022 KLO 10.30-
13.30 

Webinaari tarjoaa koulutusta  
tämän vuoden tuista sekä kat-
sauksen vuonna 2023 alka-
vaan CAP-kauteen. 

Linkki webinaariin löytyy Kaa-
kon Kantrin sivuilta https:// 
kaakonkantri.fi/kaakonkant-
ri/tapahtumat sekä Kouvo-
lan maaseutupalvelujen Face-
book-sivulta. 

https://suomi.fi
https://ruokavirasto.fi
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YMPÄRISTÖSITOUMUS  

Vuosina 2015,  2016 ja 2017 alka-
neet ympäristösitoumukset ja -so-
pimukset  sekä luomusitoumukset  
päättyvät 30.4.2022.  

Voit hakea päätukihaussa si-
toumuksille ja sopimuksille yhden 
vuoden jatkoa. 

Noudata sitoumusehtoja si-
toumusalalla joka tapauksessa 
30.4.2022 saakka, vaikka et jatkai-
sikaan sitoumusta. 

 
Korvauskelpoiset alat, 
jotka eivät olleet 
sitoumuksella 2021 

Vuonna 2022  ympäristösitoumuk-
seen lisätään myös kaikki vuonna  
2021  ympäristösitoutuneen tuen  
hakijan tukihakemuksella olleet kor-
vauskelpoiset alat, jotka eivät olleet  
ympäristösitoumuksella v. 2021. 

Jos et halua liittää peruslohkoa si-
toumukselle esim. maatalouskäy -
töstä poistumisen takia, ilmoita 
asiasta peruslohkon lisätiedoissa 
tai vapaamuotoisesti maaseutu-
palveluihin. 

Huomioi uusi sitoumusala omassa 
sitoumuksessasi. Muutos vaikut-
taa mm. kasvipeitteisyysprosen-
tin laskentaan, lohkolle valittavaan 
kasvilajiin, lantatoimenpiteiden 
maksualaan jne. 

Toimenpiteistä 
luopuminen 

Jatkaessasi sitoumusta voit ha-
lutessasi luopua lohkokohtaisista 
toimenpiteistä. Toimenpiteitä ei voi 
lisätä tai vaihtaa. 

Et voi kuitenkaan luopua esimer-
kiksi vain yhden suojavyöhykeloh-
kon toteuttamisesta vaan on 
luovuttava koko ympäristönhoito-
nurmet -toimenpiteestä, johon suo-
javyöhyke sisältyy. Muussa tapauk-
sessa kyseisen lohkon korvaus 
peritään takaisin koko sitoumus-
ajalta 2015-2021.  

Toimenpiteistä luovutaan lomak-
keella 479.  

Uudet sitoumukset 

Uusia sitoumuksia ei tehdä, mutta si-
toumuksen voi siirtää tai jakaa lo-
makkeella 160. Jätä lomake hyvissä  
ajoin ennen päätukihakua ja tarkis-
ta kunnasta ennen päätukihaun jättä-
mistä, että kunta on tehnyt siirron. 

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet 
löytyvät www.ruokavirasto.fi 

KASVINSUOJELURUISKUN  
TESTAAMINEN 

Testauta käyttämäsi kasvinsuoje-
luruisku kolmen vuoden välein, kun 
nykyisen testin voimassaoloaika 
päättyy. 

Varmista, että uusi ruisku täyttää 
vaatimukset. 

NEUVOJAN VALTUUTTAMINEN 

Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksesi puolestasi Vipu-
palvelussa.  

Tilan ensisijainen viljelijä voi tehdä valtuutuksen sähköisesti Vipu-palve-
lussa kohdassa Maatila/Käyttöoikeudet. Katso Ruokaviraston ohje  
”Valtuuttaminen Vipupalvelussa”. Valtuutuksen voi tehdä myös pa-
lauttamalla lomakkeen 457 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

EU-AVUSTAJAT VUONNA 2022 

NIMI PUHELIN SÄHKÖPOSTI 

Konka Reino 040 776 5788 reino.konka(a)pp.inet.fi 

Kousa Matti 040 547 8890 matti.kousa(a)gmail.com 

Leitamo Timo 0400 657 776 timo.leitamo(a)luukku.com 

Mäkelä Risto 040 583 9871 -

Niemi Kari 040 704 4696 kari.niemi(a)kymp.net 

Sipilä Nora 0500 518 530 norasipila(a)hotmail.fi 

Tuomala Antti 0400 802 247 antti.tuomala(a)pp.inet.fi 

ProAgria Etelä-Suomi 020 747 3434 

www.ruokavirasto.fi
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TUHOUTUNUT KASVUSTO 

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen 
päätukihaussa ilmoittamaasi kas-
via tai perua kasvin alalta tukia, jos 
olet viljellyt alaa hyvän maatalous-
käytännön mukaisesti, mutta sa-
teet, kuivuus tai muu vastaava syy 
ovat tuhonneet  kasvuston. 

Halutessasi voit perustaa kasvin 
uudelleen. 

Voit tehdä kasvuston tuhoutumises-
ta ilmoituksen kuntaan. Dokumen-
toi joka tapauksessa kasvuston tu-
houtumiseen johtaneet tapahtumat  
ja huolehdi alalla kasvinsuojelusta ja  
estä rikkakasvien leviäminen. 

Talvehtimistuhoista kärsineiden  
kasvien osalta pääosalla (yli puo-
let) kasvulohkoa tulee kasvaa kor-
juu- ja markkinakelpoinen kasvus-
to, jotta koko kasvulohkolle voidaan  
maksaa ympäristökorvaus, luon-
nonhaittakorvaus ja luomukorvaus.  
Muussa tapauksessa peru korvauk-
set tai kylvä uusi kasvi. 

Jos piennar on tuhoutunut, kylvä 
se nurmikasveilla heti kun olosuh-
teet  sallivat. 

Jos suojakaista on tuhoutunut, kyl-
vä se monivuotisilla nurmi-, heinä-  
tai niittykasveilla heti olosuhteiden 
salliessa. Suojakaistaa ei saa uu-
sia suojaviljaan kylväen. 

 
 

 
 

Ympäristösitoumuksen 
suojavyöhyke, 
luonnonhoitopelto 
ja monivuotinen 
ympäristönurmi 

Jos suojavyöhykkeen kasvillisuus 
vaurioituu tai tuhoutuu talven ai-
kana, salaojien kaivamisen vuok-
si hukkakauran torjunnan takia tai 
muusta vastaavasta syystä, vauri-
oituneelle alalle on kylvettävä uusi 
nurmikasvillisuus saman kasvu-
kauden aikana heti olosuhteiden 
salliessa. 

Luonnonhoitopeltonurmilla voi-
daan tehdä salaojitus, kalkitus, val-
taojien kaivuu ja perkaus sekä muu 
vastaava maan rakennetta ja ve-
sitaloutta parantava lyhytaikainen 
toimenpide. Edellä mainittujen toi-
menpiteiden yhteydessä rikkoutu-
nut tai tuhoutunut kasvusto on heti 
olosuhteiden salliessa toimenpi-
teen jälkeen kylvettävä nurmi- tai 
heinäkasveilla. 

Monivuotisen ympäristönurmen  
rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto  
on heti olosuhteiden salliessa kyl-
vettävä nurmi- tai heinäkasveilla. 

HAKEMUKSEN TAI SEN  
OSAN  PERUMINEN   

Voit halutessasi perua osan hake-
muksestasi tai koko hakemuksen 
15.6. jälkeen.   

Maatalousmaan tukikelpoisuu-
sehtoja ovat viljelykelpoisuus,  
alan säilyminen avoimena ja täy-
dentävien ehtojen noudattaminen.  

Peru tuet siltä alalta, jolla et voi  
noudattaa näitä ehtoja.  

Sinulla on mahdollisuus pienentää 
alkuperäisessä hakemuksessa il-
moittamiasi lohkojen pinta-aloja 
perumalla hakemus osittain. 

Tee peruminen viivytyksettä lo-
makkeella 145 tai vapaamuotoisel-
la kirjallisella ilmoituksella. 

Hakemukselta perutusta lohkosta ei  
makseta tukea, mutta olet kuitenkin  
velvollinen noudattamaan niitä  ehtoja,  
joita sinun on noudatettava koko tilal-
lasi, esimerkiksi täydentävät ehdot.  

Voit peruuttaa hakemuksesi osit-
tain tai kokonaan ennen kuin 

• viranomainen on ilmoittanut 
tilan valvonnan järjestämisestä 
tai 

• tilan hallinnollisen valvonnan 
tuloksista on ilmoitettu, ja 

• lohkolla todetaan tai on todettu 
sääntöjenvastaisuutta. 

Hallinnollista valvontaa ovat esi-
merkiksi lohkojen yksilöllinen tar-
kastus ristiintarkastuksen yh-
teydessä sekä tukiedellytysten 
täyttymiseen liittyvät lohkokohtai-
set  tarkastukset. 

MITÄ JOS LOHKOLLA ON  
ERI KASVI KUIN MINKÄ  
ILMOITIN?   

Ilmoita kuntasi maaseutuelinkeino-
viranomaiselle, jos huomaat tuki-
haun päättymisen jälkeen, että olet  
ilmoittanut hakemukselle kasvin 

• jota ei tukiehtojen mukaan voi 
ilmoittaa 

• olet ilmoittanut virheellisen 
kasvin hakemukselle tai 

• et ole päässyt kylvämään 
tukihakemuksessa 
ilmoittamaasi kasvia. 

Jos kasvulohkon tuki- tai korva-
ustaso kasvaa kasvilajin muu-
toksen takia, korkeampi tuki/kor-
vaus hylätään.  

Huomioi virheestä ilmoittaessa-
si viherryttämistuen viljelyn moni-
puolistamisen vaatimukset. Tilan 
koosta, sijainnista ja tuotantosuun-
nasta riippuen tilallasi on oltava 
30.6. ja 31.8. välisenä aikana vil-
jelyssä tietty määrä viljelykasveja 
vaadituin prosenttiosuuksin. 
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PINTA-ALATUET 2022 ALUSTAVA 

Pinta-alatuet 2022 alustava, AB-alue 
Ympäristökorvauksen valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä 

ohra 
kaura 
vehnä 
nurmi 
peruna 
r-helpi 
speltti 

ruis 

valk. 
kasvin + 
viljan 
seokset 
viljaa alle 
50 % 

rypsi 
rapsi 
herne + 
muut 
valk. 
kasvit 

kumina 
ja 
muut 
siemen 
mauste 
et 

tärkke-
lys-
peruna 

avo-
maan 
vihan-
nek-
set 

tattari 
maissi 
kuitu-
pellava 
kuitu-
hamppu 

*viher-

lannoitus-

nurmi 

2) 

*moniv. 
ympäristö-
nurmet 
2) 4) 

*luonnon-
hoitopelto-
nurmi 
(max 20 %) 
1)  2)  4) 

*monimuot. 
pellot 
riista 
maisema 
niitty 
lintu 
(max 15 %) 
1) 2) 

*suoja-
vyöhyke 
(max 25 %) 
1) 2) 4) 5) 

kesanto 
(max 25 
%) 
1) 

kesanto 
yli 25 % 

Ympäristökorvaus 

Luonnonhaittakorvaus 

54 

217 

54 

217 

54 

217 

54 

217 

200 

217 

54 

217 

200 

217 

54 

217 

54 

217 

104 

217 

120 

217 

300 

217 

500 

217 

0 

217 

0 

0 

LHK:n kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 

Perustuki** 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

Viherryttämistuki** 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Peltokasvipalkkio ** 0 60 0 110 0 570 130 0 0 0 0 0 0 0 0 

kotiel.tila 527 587 527 637 673 1097 803 527 527 577 593 773 973 473 196 

Yhteensä 
kasv.vilj.tila 467 527 467 577 613 1037 743 467 467 517 533 713 913 413 196 

EU:n nuoren vilj. tuki** 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

1) LHP-nurmelle maksetaan korvausta enintään 20% sitoumusalasta 
Monimuotoisuuspeltoja voi olla yksinään enint. 15 % 
LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 20 % 
LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25% 

2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet on valittu 1.sitoumusvuonna. 

3) Tuki tulee kasvipeitteisyysprosentin mukaan €/ha: 
Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 

Ymp.korvauksen muut valinnaiset Maksurajoituksia 
lohkokohtaiset toimenpiteet 
Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha enintään 80 %:lle sitoumusalasta 
Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha enintään 80 %:lle sitoumusalasta 
Säätösalaojien hoito 70 €/ha 
Säätökastelu 250 €/ha 

Talviaik. kasvipeitteisyys 3) 4 - 54 €/ha ei huomioida *-merkittyjä aloja 
Kerääjäkasvit 100 €/ha enintään 25 %:lle sitoumusalasta 
Saneerauskasvit 300 €/ha enintään 25 %:lle sitoumusalasta 

4) Tukitaso kohdentamisalueella 

**) Tukitasot ovat arvioita. Tasot tarkentuvat, kun lopulliset palkkiokelpoiset alat ovat tiedossa. 

Laajemman tukitasotaulukon löydät hakuoppaan liitteestä B. 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/hakuopas-2022/liite_b__kasvien_tukikelpoisuudet_ja_tukitasot_2022.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/hakuopas-2022/liite_b__kasvien_tukikelpoisuudet_ja_tukitasot_2022.pdf
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MAATILOJEN  
ELPYMISRAHOITUSTA  
HAETTAVISSA VIELÄ  
VUONNA 2022  

Rahoituksen avulla voit  
esimerkiksi vaihtaa maatilasi  
energiaratkaisut energiaa  
säästäviin ja uusiutuvaa energiaa  
hyödyntäviin vaihtoehtoihin.  

Elpymisrahoituksen seuraavat ha-
kujaksot päättyvät 15.8.2022 ja 
15.10.2022.  

Rahoitusta voi saada työympä-
ristöä, tuotantohygieniaa, eläin-
ten hyvinvointia tai ympäristön ti-
laa edistäviin investointeihin sekä 
energiantuotannossa tarvittaviin 
rakentamisinvestointeihin siltä 
osin kuin energia käytetään maata-
louden tuotantotoiminnassa. 

Investointihanketta ei  saa aloittaa 
ennen myönteisen päätöksen saa-
mista ELY-keskukselta. 

Elpymisrahoitusta haetaan Ruoka-
viraston Hyrrä-asiointipalvelussa 
https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

Lisätiedot: 
Henna Aapro, puh. 0295 029 036 
tai henna.aapro(a)ely-keskus.fi 

OLETKO VALMIS  
SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN  
- VASTAA KYSELYYN! 
Vuodesta 2023 alkaen pinta-ala-
perusteisten tukien hakeminen on 
mahdollista vain sähköisesti. 

Ruokavirasto on lähettänyt viljeli-
jöille alkuvuodesta sähköpostitse 
webropol-kyselyn maatilan tieto-
teknisistä valmiuksista sähköiseen 
tukihakuun. 

Jos et ole vielä vastannut ko. kyse-
lyyn, voit käydä vastaamassa sii-
hen osoitteessa https://link. 
webropolsurveys.com/S/DFD40B-
B20876E0AC. 

Niille tiloille, joiden ensisijaiselle 
viljelijälle ei ole ilmoitettu sähkö-
postiosoitetta tilan tiedoissa, on lä-
hetetty kyselylomake tämän tiedot-
teen liitteenä. 

Vastaa kyselyyn ja palauta lomake  
liitteenä olevassa valmiiksi mak-
setussa palautuskuoressa niin, 
että se on maaseutupalveluissa 
viimeistään 27.4.2022. 

MITEN LOHKO  

VAPAUTUU HUKKAKAURA-

REKISTERISTÄ?  

Viljelijän on pyydettävä hukkakau-
rattomuustarkastus kunnasta 15.6.  
mennessä koko peruslohkolle.  

Lohko vapautuu kunnan huk-
kakaurarekisteristä, kun hukka-
kauraa ei havaita kahtena pe-
räkkäisenä kesänä virallisen  
hukkakaurattomuustarkastuksen  

yhteydessä. Viranomainen tarkas-
taa aina koko peruslohkon.  

Maaseutuelinkeinoviranomainen  
voi tehdä hukkakaurattomuustar-
kastuksen, kun on mahdollista  
havaita itäneet hukkakaurat.  

Hukkakaurattomuustarkastusta  
ei tehdä, jos  

•  lohkolla viljellään kauraa, rypsiä, 
rapsia, sinappia, ruista, kuminaa 
perunaa, hernettä, härkäpapua, 
hamppua tai maissia 

•  lohko on kesannolla, nurmella 
tai kasvusto on pahoin 
lakoutunut 

•  lohkolla on torjuttu hukkakauraa 
esimerkiksi kitkemällä, torjunta-
aineilla tai niittämällä 

•  muut viljelytekniset  
toimenpiteet  estävät 
hukkakauran havaitsemisen. 

Laki hukkakauran  torjunnasta  
2002/185 ja Hukkakaura-asetus  
2021/368 

https://webropolsurveys.com/S/DFD40B
https://link
https://henna.aapro(a)ely-keskus.fi
https://hyrra.ruokavirasto.fi
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UUSI NAUTAREKISTERI  
OTETAAN KÄYTTÖÖN 27.  
HUHTIKUUTA  
Uusi nautarekisteri löytyy käyttöö
oton jälkeen osoitteesta: 

n-

https://nauta.ruokavirasto.fi. 

Samalla luovutaan paperisista il-
moituslomakkeista. 

Jatkossa eläintenpitäjät voivat  
tehdä ilmoitukset nautojen syn-
tymistä, kuolemista, myynneis-
tä, ostoista ja siirroista asiointi-
sovelluksella, johon kirjaudutaan  
pankkitunnuksilla Suomi.fi-tunnis-
tautumisen kautta. Myös mobiili-
varmennetta tai varmennekorttia  
voi käyttää tunnistautumiseen.  

Uudessa nautarekisterissä otetaan 
käyttöön muun muassa esitäyte-
tyt ilmoitukset, mikä nopeuttaa il-
moitusten jättämistä ja vähentää 
näppäilyvirheiden riskejä. Lisäksi 
sovellus tuo näkyville tapahtumiin 
liittyvät virheilmoitukset ja tarjoaa 
mahdollisuuden vaihtaa ilmoitus-
tapahtumasta naudan EU-tunnuk-
sen tarvittaessa. 

 
 

Käyttöönottoa edeltää 
käyttökatko 

Uuden nautarekisterin käyttöön-
ottoa edeltää käyttökatko  
21.4.- 27.4.2022.  

Ruokavirasto kannustaa varau-
tumaan käyttökatkoon tekemäl-
lä kaikki mahdolliset ilmoitukset ja 
korvamerkkitilaukset ennen katkon 
alkamista. 

Kehotus koskee myös tilanteita, 
joissa ilmoitusaikaa olisi vielä jäl-
jellä. Jos ilmoituksen tekemisen 
määräaika osuu käyttökatkon ajal-
le, ilmoituksen voi katkon aikana 
tehdä lomakkeella sähköpostitse 
tai postin kautta. 

Nautarekisterin asiakaspalvelu-
puhelin tai sähköiset asiointika-
navat, kuten Minun Maatilani tai  
Anelma, eivät ole käyttökatkon ai-
kana käytettävissä.  

 
 

  
 

Nautarekisterin 
valtuutuksista 
huolehdittava 
hyvissä ajoin 

Suomi.fi-valtuudet tulee antaa vii-
meistään 25. huhtikuuta, jotta ilmoi-
tusten tekeminen ja tietojen selaus  
jatkuvat uuden nautarekisterin käyt-
töönoton jälkeen ilman katkoja. 

Valtuudet tulee antaa yritykselle, mi-
käli eläintenpitäjä kuuluu tuotosseu-
rantaan tai emolehmätarkkailuun,  
käyttää kaupallista sovellusta (esim.  
Minun Maatilani), kuuluu nautatilojen  
terveydenhuollon seurantajärjestel-
mään (Naseva) tai esimerkiksi 

teurastamo tulee tekemään  
eläintenpitäjän puolesta nautojen  
poistoilmoituksia.  

 Nautarekisterin 
asiakaspalvelu: 

Nautarekisterin asiakaspalvelu siir-
tyy käyttökatkon alkaessa Ruoka-
virastolle. 

Puhelinnumero: 029 520 5300  
(puhelinasiointi aukeaa 27.4.) 

Sähköpostiosoite:  
nautarekisteri(a)ruokavirasto.fi 

Postiosoite: Nautarekisteri/ 
Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 
00790 Helsinki 

KOUVOLAN KAUPUNGIN PELTOJEN VUOKRAUS JA MYYNTI 

Kouvolan kaupunki luovuttaa vuonna 2022 peltoalueita sekä vuok-
raus- että myyntikilpailutuksella. Tiedot luovutettavista kohteista,  
tarjousmenettelystä ja tarjouksen tekemisestä löytyvät sivulta   
https://www.kouvola.fi/pellot avautuvista linkeistä 

https://www.kouvola.fi/pellot
https://nautarekisteri(a)ruokavirasto.fi
https://nauta.ruokavirasto.fi
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MAKSUAIKATAULU 2022 

Kuukausi Tukityyppi Lisätietoa 

Huhtikuu Kansalliset kotieläintuet (2021 ja 
2022) 

• kuttu- ja uuhituki 
• sika- ja siipikarjatalouden 

tuotannosta irrotettu tuki 

• vuonna 2021 haetun tuen 
loppumaksu, maksuprosentti 
25 % 

• vuonna 2022 haetun tuen 
ennakko, maksuprosentti 80 
% 

Huhtikuu Ympäristösopimukset maatalous-
luonnon monimuotoisuuden ja mai-
seman hoito (maksun haku 2021) 
ja kosteikkojen hoito (maksun haku 
2021) 

• loppumaksu, maksuprosentti 
15 % 

Huhtikuu Petovahinkokorvaus porovahingois-
ta (2021) 

• maksuprosentti 94 % 
• maksaminen alkaa 31.3.2022 

Huhtikuu Petovahinkokorvaus viljelysvahingois-
ta (2021) ja eläin- ja irtaimistovahin-
goista (2022) 

• maksuprosentti 100 % 

Huhtikuu Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja 
kotieläinvahingoista (2021) 

• maksuprosentti 100 % 

• maksaminen alkaa 8.4.2022 

Toukokuu Luonnonhaittakorvauksen kotieläin-
korotus (2021) 

• maksuprosentti 100 % 

Toukokuu Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
(2021) 

Loppumaksu, maksuprosentti 
15 %, kotieläinkorotuksen mak-
suprosentti 100 % 

Kesäkuu Ympäristökorvaus (2021) ja ympäris-
tösopimus kurki-, hanhi- ja joutsenpel-
lot (maksun haku 2021) 

Loppumaksu 15 % 

Kesäkuu Eläinten hyvinvointikorvaus (2021) Loppumaksu sika- ja siipikarja-
tilat: noin 50 %, nauta-, lammas- 
ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.– 
31.12.2021 

Kesäkuu Perus- ja viherryttämistuki ja 
peltokasvipalkkio (2021) sekä nuoren 
viljelijän tuki (EU) (2021) 

Loppumaksu 5 % 

Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2021):, lypsy-
lehmäpalkkio ja nautapalkkio 

Loppumaksu, ajanjakso 16.9.– 
31.12.2021 

Kesäkuu EU:n lammas ja vuohipalkkio (2021) • maksuprosentti 100 % 

Kuukausi Tukityyppi Lisätietoa 

Heinäkuu Rahoituskurin palautus (2021) • maksuprosentti 100 % 

Lokakuu Luonnonhaittakorvaus ja luonnonmu-
kaisen tuotannon korvaus 

(kotieläinkorotus maksetaan 2023) 

• maksuprosentti noin 75 % 

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 

(kotieläinkorotus maksetaan 2023) 

• maksuprosentti noin 75 % 

Lokakuu Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki • maksuprosentti 100 % 

Lokakuu Metsämarjojen ja -sienten varastoin-
tituki 

• maksuprosentti 100 % 

Marraskuuuu Ympäristökorvaus: ympäristösi-
toumus (2022) 

• maksuprosentti noin 75 % 

Lokakuu Ympäristökorvaus: ympäristösopi-
mukset (2014–2021) (maksun haku 
2022) 

• kosteikkojen hoito 

• maatalousluonnon monimuotoi-
suuden ja maiseman hoito 

• kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 

• alkuperäisrotujen kasvattami-
nen 

• maksuprosentti noin 75 % 

Marraskuu Eläinten hyvinvointikorvaus (2022) • maksuprosentti n. 50 % 

Joulukuu Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus 
(2022) 

• maksuprosentti 100 % 

Joulukuu Luonnonhaittakorvaus (2022) 

(kotieläinkorotus maksetaan 2023) 

Loppumaksu, n. 25 % 

Joulukuu Perustuki (2022) • maksuprosentti n. 95 % 

Joulukuu Viherryttämistuki (2022) • maksuprosentti n. 95 % 

Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2022) • maksuprosentti n. 95 % 

Joulukuu Peltokasvipalkkio (2022) • maksuprosentti n. 95 % 
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Uusi CAP-kausi alkaa 
vuonna 2023 
Paperilomakkeet poistuvat käytöstä. 
Tutuksi tulleen Vipu-palvelun lisäksi 
käyttöön tulee mobiilisovellus. 

TUKIHAKU  
MUUTTUU KOKONAAN  
SÄHKÖISEKSI 
Vain sähköinen haku on mahdol-
linen vuodesta 2023 alkaen pin-
ta-alaperusteisissa tuissa. Vipu-
neuvojan tarkisteista saat aiempaa Tarvittaessa voit muuttaa tai korja-

ta hakemustasi Vipu-palvelussa il-
man seuraamuksia/sanktioita. 

Voit myös itse toimittaa hallinnol-
le tietoa lohkoistasi lähettämällä  
mobiilisovelluksella paikkaan si-
dottuja valokuvia. Kuvien avulla  
voit toimittaa tiedon esimerkiksi  
tekemästäsi niitosta. 

tarkempaa apua tukihakemuksesi 
täyttöön. 

Mobiilisovelluksen avulla voit 
seurata tukiehtojen toteutumis-
ta kasvulohkoillasi ja suunnitel-
la lohkoilla tehtäviä toimenpiteitä. 

KASVIPEITTEISYYS 

Ensi vuodesta lähtien 30 prosenttia  
peltoalasta pitää talvikaudella olla  
kasvipeitteistä. Kasvipeitteisyys-
vaatimuksen takia kaikkien tilojen  
pitää tehdä jatkossa syysilmoitus. 

CAP23 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/hakuopas-2022/hakuopas-2022-luku-9.-vuoden-2023-tuet.png
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CAP23 

TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN  
TILALLE EHDOLLISUUS   

Ehdollisuus korvaa jatkossa nykyi-
set  täydentävät ehdot. Täydentä-
vien ehtojen lisäksi ehdollisuuden 
piiriin siirtyy osa nykyisistä viher-
ryttämistuen ja ympäristökorvauk-
sen ehdoista. 

Typpi- ja fosforilannoituksen sään-
nöt koskevat jatkossa kaikkia maa-
tiloja riippumatta siitä, mitä tukia 
tila on hakenut. 

YMPÄRISTÖSITOUMUS JA  
UUSI EKOJÄRJESTELMÄ  

Ympäristösitoumuksen sisältö muut-
tuu ja osa nykyisen ympäristösi-
toumuksen toimista siirtyy uuden  
ekojärjestelmän toimenpiteiksi.  

Ekojärjestelmään voit valita toi-
menpiteitä samaan tapaan kuin ny-
kyisessä ympäristökorvauksessa. 
Valittavat toimenpiteet ovat tal-
viaikainen kasvipeitteisyys, luon-
nonhoito- ja viherlannoitusnurmet 
sekä monimuotoisuuskasvit. 

Myös ympäristökorvaus jatkuu tule-
valla rahoituskaudella, mutta valitta-
viin toimenpiteisiin tulee muutoksia. 

TUKIOIKEUKSISTA LUO-
VUTAAN  

Huomioi vuokrasopimusta ja tu-
kioikeussiirtoa uusiessasi, että tu-
kioikeudet lakkaavat 31.12.2022,  
jos hallituksen esitys saa kansalli-
sen hyväksynnän. 

Vuodesta 2023 alkaen uusi pe-
rustulotuki (joka vastaa nykyis-
tä perustukea) maksetaan vuo-
sittain aktiiviviljelijän hallinnassa  
olevan tukikelpoisen maatalous-
maan perusteella. 

PELTOKASVIPALKKIO  

Ruis poistetaan palkkiokelpoisis-
ta kasveista. Linssi ja tattari ovat 
palkkiokelpoisia vuodesta 2023 al-
kaen. Tuet ovat jatkossakin heh-
taariperusteisia. 

MUITA MUUTOKSIA  

Luonnonhaittakorvauksen kotieläin-
korotus loppuu.  

Jatkossa EU:n nuoren viljelijän tuen ha-
kuehtoihin kuuluu koulutusvaatimus.  

TARKEMPIA TIETOJA JA  
KOULUTUKSIA UUDEN  
CAP-KAUDEN TUKIEHDOISTA  
ON TULOSSA MYÖHEMMIN. 

VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ  
-PROJEKTI JATKUU  

Välitä viljelijästä-projektin työ jat-
kuu edelleen Kaakkois-Suomessa.  
Voit siis edelleen tilata projektityön-
tekijän tilakäynnille, jos mielessä  
pyörii asioita, joihin ei omin voimin  
tunnu löytyvän ratkaisua.  

Projektista saat apua mm. talous-
huolien, ihmissuhdesolmujen tai  
spv-asioiden selvittelyyn. Kannat-
taa ottaa rohkeasti yhteyttä, pro-
jektityöntekijöillä on monia keino-
ja löytää apuja ja ratkaisuja mitä  
moninaisimpiin tilanteisiin.  

Projektityöntekijä voi tuoda asiaan  
uusia näkökulmia tai ehdottaa eri-
laisia ratkaisuja, mutta yrittäjänä  
teet kaikki omaa tilaasi koskevat  
päätökset itse.   

Projektin kautta saat myös työkyky-
koordinaattorin palveluita terveyteen  
ja työkykyyn liittyvissä asioissa.  

Työkykykoordinaattori voi yhdes-
sä kanssasi muun muassa auttaa 
selvittelemään erilaisia kuntoutus-
vaihtoehtoja, tehdä kuntoutustuki-
hakemuksen tai valituksen hylätys-
tä päätöksestä ja auttaa työuran 
muutosvaiheissa. 

Saat tietoa lisäksi esimerkiksi siitä, 
millaisia todistuksia tarvitset Me-
laan tai Kelaan, jotta voit saada si-
nulle kuuluvat etuudet.  

Myös 500 euron ostopalvelusi-
toumuksia voi edelleen hakea te-
rapiaan ja työnohjaukseen projek-
tin kautta. 

Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla 
kynnyksellä. 

Välitä viljelijästä -projektin Kaak-
kois-Suomen alueen projektityön-
tekijän Anni Kekin tavoitat puheli-
mella numerosta 040  5930  848 ja  
sähköpostilla osoitteesta   
anni.kekki(a)mela.fi. 

Käy tutustumas-
sa myös Melan 
tuleviin tapahtu-
miin: 

https://www.mela.fi/tietoa-me-
lasta/tapahtumat/ 

https://www.mela.fi/tietoa-me
https://anni.kekki(a)mela.fi
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MAASEUTUPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT 

Maaseutupalvelujen hallinto 

Maaseutupalvelujen päällikkö  
Minna  Anttila  
puh. 020 615 7826 

Viljelijätukihallinto ja maaseudun kehittäminen 

Maaseutuasiamiehet 

Katriina Pirhonen  
puh. 020 615 4506 

Henna Pekala  
puh. 020 615 8669 

Agrologit 

Suvi Takala (vs.)  
puh. 020 615 6022 

Netta Leppänen (vs.)  
puh. 020 615 1388 

Toimistosihteerit 

Aila Heikkinen  
puh. 020 615 4504 

Mervi Suomalainen  
puh. 020 615 4720 

Yksityistieasiat 

Yksityistiekoordinaattori  
Ritva Järvinen  
puh. 020 615 4521 

Palvelemme teitä viljelijätukihallinnossa, yksityistie- ja kyläavustus- 
ym. asioissa arkisin klo 9-15 

• puhelimitse 
• sähköpostitse osoitteessa maaseutupalvelut(at)kouvola.fi tai 
• tarvittaessa henkilökohtaisesti ajanvarauksella – varaa aika 

tapaamiseen osoitteesta maaseutupalvelut(at)kouvola.fi tai 
suoraan viranhaltijalta. 

Kouvolan maaseutupalvelut 
Vartiotie 4, 45100 Kouvola 

maaseutupalvelut(a)kouvola.fi 

www.kouvola.fi/maaseutu 
www.facebook.com/kouvolanmaaseutu 

Tilaa uutiskirjeemme osoitteesta uutiskirje.kouvola.fi 

mailto:maaseutupalvelut@kouvola.fi
http://www.kouvola.fi/maaseutu
http://www.facebook.com/kouvolanmaaseutu
http://uutiskirje.kouvola.fi
https://maaseutupalvelut(at)kouvola.fi
https://maaseutupalvelut(at)kouvola.fi
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