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Kevät 2015



Tukihakumuistutus

• Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä 
viikolla

• Ilmoitus tukihaun alkamisesta

• Yhteenveto maatilan esitäytetyistä 
tiedoista 

• Täydentävien ehtojen muistilista
– Varsinainen opas verkkoversiona 



Uusi vuosi – vanhat kujeet…

• Kirjautuminen
– Pankkitunnukset (vetuma) 

– Mobiilivarmenne

– HST-kortti (vaatii asiointioikeuden)

• Sähköinen asiointi vaatii asiointi –oikeudet
– Maatila � Käyttöoikeudet � Asiointioikeus -> tarvittaessa lnro 457



Uusi vuosi – Uudet kujeet…

• Uuteen ohjelmakauteen liittyviä tietoja (hakumuistutus)

– Maatilan tiedot
• Ekologinen ala, vain AB-alueella

– Lohkotiedot
• Lohkojen korvauskelpoisuudet

• Suojavyöhyke ja LHP-nurmien kohdentamisalue 

• Talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalue 

• Hapan sulfaattimaa (peruslohkon tiedot avattava)







Tukihakumateriaali 2015



Hakuopas 2015



• Julkaistu 16.3. www.mavi.fi/hakuopas

• Toimitettu kuntiin jaettavaksi

Hakuopas 2015



• Koottua tietoa tukihausta 
viljelijän sähköpostiin

• Lähetetään 
sähköpostiosoitteensa 
ilmoittaneille viljelijöille

• Muistakaa ilmoittaa 
sähköpostiosoite!

Uutiskirje viljelijöille



• Päätukihaun tukihakemukseen kuuluvat lomakkeet
– Tukihakemus 101B

– Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B

• Jos vuonna 2014 ilmoitettuihin tietoihin on tullut 
muutoksia, on palautettava myös:
– Maatilalomake 101A (palautettava aina, jos tilalla on 

siipikarjaa tai hevosia)

– Maatilan osalliset 101D

– Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A 
(korvauskelpoisuuden haku)

– Peruslohkojen muutoslomake 102C

Lomakemuutokset 2015



101A Maatilalomake

Poistettu esitäytetyt tiedot:
• Ympäristötuen, 

luonnonhaittakorvauksen ja eläinten 
hyvinvoinnin tuen tietoja

• Kansallisten nautatukien ja EU:n 
eläinpalkkioiden tietoja

• Sika- ja siipikarjatalouden tuen sekä 
kotieläintilan hehtaarituen tietoja

Poistettu:
tiedot sioista

Poistettu:
Tila hukkakaurarekisterissä



101B Tukihakemus

Lisätty:
Aktiiviviljelijä
Nuoren viljelijän tukien lisätiedot

Hakijan edellytykset kansallisissa tuissa 
� Yhteisöä koskevat edellytykset kansallisissa ja EU-osarahoitteisissa tuissa

Poistettu: 
Hakemuksen liitteet



101D Maatilan osalliset

Lomake on muutettu toistaiseksi 
voimassa olevaksi. 

Poistettu: 
Ei enää osallisena



102A Tukihakemuksen peruslohkolomake

Poistettu:
• Tuenhakijan ilmoittama pinta-ala edellisenä vuonna 
• Tilatukiominaisuus
• Lohko sijaitsee pohjavesialueella/ Natura-alueella
• Peruslohkolla olevat erityistukisopimukset
• Peruslohko yhteiskäytössä
• Hukkakaurarekisterin tilanne

Lisätty: 
Poistan lohkon hallinnastani

Poistettu:  
Alle 0,05 hehtaarin 
rekisteröimättömät lohkot



102B Tukihakemuksen kasvulohkolomake

Poistettu:  
Ympäristötuen erityistukisopimus

Lisätty:  
Ympäristösitoumuksen toimenpide
Viherryttämistuen ekologinen ala

Lisätty:  
Alle 0,05 hehtaarin rekisteröimättömät lohkot

Ilmoita, jos useampi kuin yksi viljelijä 
ilmoittaa jollekin peruslohkolle kasvulohkoja.

Kasvulohkojen  piirtäminen liitekartoille



Mavi ei enää postita paperilomakkeita tiloille.

Tulostettavat paperilomakkeet löydät 
www.suomi.fi/lomakkeet

hakusana esim. Mavi 102B

Lisätietoja: lomake@mavi.fi



Perustuki



Esityksen sisältö

• Tukialueuudistus

• Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

• Tukioikeuksien käyttö

• Siirrot ja aktiiviviljelijä

• Kansallinen varanto



Tukialueuudistus

• Kuva uudesta 

jaottelusta

• Entinen A-alue

– Tukioikeuden käyttö vain 
AB-alueella

• Entinen C2-C4-alue

– Tukioikeuden käyttö vain 
C-alueella

• Entinen B-C1-alue

– Tukioikeuden kohdistus 
lohkon tukialuesijainnin 
mukaan 

– Tukioikeuksia voi 
käyttää kummalla 
uudella alueella tahansa 



Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

• Jos tilalla on tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, 
mutta tila ei jätä tukihakemusta 2015, kaikki 
tukioikeudet mitätöidään

• Tukea hakeneiden tilojen kasvulohkojen pinta-alaa 
verrataan tukioikeuksien määrään tukialueittain (AB/C)

• Pinta-alassa huomioidaan koordinaatistomuutos ja 
valvontatulos (hyväksytty pinta-ala, myös ristiintarkastustapaukset) 

• Tukioikeuksien määrässä huomioidaan siirrot, 
varannosta myönnöt ja muut tukioikeuksien 
lukumäärään kohdistuvat muokkaukset, joilla kaikilla 
on jokin vaikutus hallinnassa olevien tukioikeuksien 
lukumäärään 2015



• Tukioikeuksia mitätöidään siinä suhteessa kuin 
on kunkin omistajaryhmän suhteellinen osuus 
kussakin ryhmässä

• Ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään 
loppuvuodesta 2015 tai alkuvuodesta 2016

• ELY-keskus tekee mitätöinnistä valituskelpoisen 
päätöksen

• Tukioikeuksia voi vapaaehtoisesti palauttaa 
kansalliseen varantoon (103A-lomakkeella)

• 15.6.2015 kannattaa tilalla olla saman verran 
tukioikeuksia kuin on tukikelpoista peltoa ja 
luonnonlaidunta.

Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti



Tukioikeuksien käyttö

• Kun perustukea myönnetään, tukioikeus aktivoituu

• Tukioikeuksien aktivointi aloitetaan aina 
yksikköarvoltaan korkeimmasta tukioikeudesta (=uusi 
käyttöjärjestys)

• Jos esimerkiksi 1,00 ha kokoisesta tukioikeudesta 
myönnetään tukea vain 0,60 ha osalta, katsotaan 
kuitenkin, että koko 1,00 ha kokoinen tukioikeus on 
aktivoitu

• Jos viljelijältä jää määrällisesti tukioikeuksia aktivoimatta 
kaksi vuotta peräkkäin, viedään aktivoimattomia 
tukioikeuksia vastaava määrä varantoon 

• Ensisijaisesti viedään varantoon omistuksessa olevia 
tukioikeuksia



Siirrot ja aktiiviviljelijä

• Tukioikeuksia siirrettäessä vastaanottajan
pitää olla aktiiviviljelijä

• Aktiiviviljelijän määritelmän täyttymistä ei voi 
tarkastella pelkästään viime vuoden 
tukisummien perusteella, vaan tukioikeuksien 
vastaanottajan on jätettävä tukihakemus 
vuonna 2015

• Jos tukioikeudet saa perintönä, 
ennakkoperintönä tai lain 193/2013 
mukaisessa sukupolvenvaihdoksessa, ei 
vastaanottajan tarvitse täyttää aktiiviviljelijän 
määritelmää 



• Syksyn ja alkutalven aikana tehtiin paljon omistuksen 
siirtoja � viljelijän pitää varmistaa että hallinnan siirrot ovat 
ajan tasalla

• Vipu-palvelun Maatilaosiossa näkyvät ympäri vuoden kaikki 
tilan siirrot ja niiden ajantasainen tilanne

• Tukioikeuksien vuokraus on mahdollista myös ilman peltoa

Siirrot ja aktiiviviljelijä



• Tukioikeuksia voi hakea kansallisesta 
varannosta seuraavilla hakuperusteilla
– Uusi viljelijä (ei ikärajoitusta, tarkasta 

ehdot)

– Nuori viljelijä (uusi hakuperuste)

– Tilusjärjestelyt

– LUEL- ja LUTU-sitoumusalat

– 20 v. erityistukisitoumuksen päättyminen

– Tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys

• Haku lomakkeella 289. Erillinen 
hakuopas. Julkaistaan maaliskuun 
aikana. 

Kansallinen varanto



Aktiiviviljelijä



Aktiiviviljelijä

• Aktiiviviljelijä on tuenhakija, joka ei hallinnoi 
kieltolistalla olevia toimintoja.

• Tarkastellaan joka vuosi tukihaun yhteydessä

• Sitoumuksissa aktiiviviljelijän ehto on 
täytyttävä koko sitoumusajan

• Aloittavan viljelijän tulee täyttää ehto 
aloitettuaan maataloustoiminnan 



Aktiiviviljelijä

Kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria 
tukia 2014 enintään 5 000 euroa, ovat 

aina aktiiviviljelijöitä 

(tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio
ja EU:n eläinpalkkiot)



Aktiiviviljelijä

Aktiiviviljelijöitä eivät ole ne, jotka ovat 
saaneet 2014 suoria tukia yli 5 000 euroa 

ja jotka hallinnoivat lentoasemia, 
rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, 

kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai 
vapaa-ajan alueita

� kieltolistalle



Sähköinen haku
ilmoitusvelvollisuus



Viljelijätukien maksaminen



TUKI JA TUKIVUOSI HUHTIKUU  2015 TOUKOKUU 2015 KESÄKUU 2015

VIIKKO 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kansallisten kotieläintukien 

loppuosa v. 2014 

Kansallisten kotieläintukien 

ennakko v. 2015

Maidon väliaikainen 

poikkeuksellinen tuki

Kasvihuonetuen ennakko v.

2015

Tärkkelysperunapalkkio v. 

2014

EU:n nautapalkkioiden ja 

lypsylehmäpalkkion 2. erä 

v. 2014

Teuraskaritsan laatupalkkio 

v. 2014

Lietelannan sijoittaminen 

peltoon 2. erä v. 2014

Ympäristötuki 2. erä v. 

2014

Eläinten hyvinvointituki 

loppuosa v. 2014

Rahoituskurin palautus v. 

2014



TUKI JA TUKIVUOSI LOKAKUU 2015 MARRASKUU 2015 JOULUKUU 2015

VIIKKO 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53

Luonnonhaittakorvaus 1. erä

ja 2. erä v. 2015

Kasvihuonetuen loppuosa v. 

2015

Ympäristökorvaus 

(sopimukset) 1. erä v. 2015

Ympäristökorvaus 

(sitoumukset) 1. erä v. 2015

Luonnonmukainen tuotanto

1. erä v. 2015

Kansalliset peltotuet v. 2015

Perustuki 1. erä v. 2015 (80%)

Viherryttämistuki 1. erä v. 

2015 (90%)

Nuoren viljelijän tuki 1. erä v. 

2015 (90%)

EU:n nautapalkkion ja

lypsylehmäpalkkion 1. erä v. 

2015



TAMMIKUU – KESÄKUU 2016

TUKI JA TUKIVUOSI MAKSUAIKA

Peltokasvipalkkio 2015 Tammikuu 2016

EU:n lammas- ja vuohipalkkio 2015 Huhtikuu 2016

Eläinten hyvinvointikorvaus 2015 Huhtikuu 2016

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 2015 Touko- kesäkuu 2016

Perustuki 2. erä 2015 (20%) Huhti- kesäkuu 2016

Viherryttämistuki 2. erä 2015 (10%) Touko- kesäkuu 2016

Nuoren viljelijän tuki 2. erä 2015 (10%) Touko- kesäkuu 2016

EU:n nautapalkkion ja lypsylehmäpalkkion 2. erä 2015 Touko- kesäkuu 2016

Ympäristökorvaus (sopimukset) 2. erä 2015 Kesäkuu 2016

Ympäristökorvaus (sitoumukset) 2. erä 2015 Kesäkuu 2016

Luonnonmukainen tuotanto 2. erä 2015 Kesäkuu 2016


