
Mikä tulee muuttumaan 

viljelijätuissa 2023

Viljelijätukien haku, aktiiviviljelijä ja 
monitorointi 



Ota Seinäjoen Maaseutupalveluiden sivut seurantaan
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Asiointitavat muuttuvat

• Kaikki tuet haetaan sähköisesti Vipu-
palvelussa

• Satelliittiseuranta

• Peltotukihakemuksen
muutosmahdollisuudet laajenevat

• Vipu-mobiili otetaan käyttöön

• Tutut maaseutuhallinnon asiantuntijat
säilyvät viljelijöiden apuna

Paljon
uutta

opittavaa



Peltotukiprosessin hallinnoinnin uudet vaiheet

Peltotukihaku 
VIPU-palvelun 
kautta.

Voit muuttaa 
kevään 

tukihakemusta 
laajemmin kuin 

aiemmin

Syysilmoitus koskee kaikkia viljelijöitä
- Ehdollisuuden Kasvipeitteisyys
- Ekojärjestelmän kasvipeitteisyys
- Ympäristökorvauksen toimenpiteet

Voit saada selvityspyynnön 
monitoroinnin tuloksesta. 

REAGOI ilmoitukseen !

Paikalla tehtävät valvonnat

ELY-keskus suorittaa maastossa laadunarviointia muutosajan 
puitteissa.



Peltotukihaun muutosvaihe 
• Hakija voi muuttaa hakemustaan tukihaun päättymisen jälkeen syksyyn asti 

• Todennäköisesti noin syys-lokakuun vaihteeseen asti
• Hakijan tulee tehdä muutokset itse Vipu-palvelussa 

• Muutosvaiheessa hakija voi muuttaa kasveja lohkoille ja muuttaa kasvulohkojen 
rajoja

• Kasvin vaihtamisen myötä mahdollisuus ilmoittaa myös ympäristökorvauksen 
lohkokohtaisia valinnaisia toimenpiteitä

• Muutosvaiheessa hakija ei voi ilmoittaa enää uusia peruslohkoja hakemukselle, 
tehdä peruslohkoon rajakorjauksia tai hakea uusia tukia

• Muutokset hakemukseen kannattaa tehdä aina heti kun huomaa hakemuksen 
jääneen tai muuttuneen virheelliseksi

KOSKA

• Edelleen tehdään myös paikan päällä tehtävää valvontaa, joka katkaisee 
mahdollisuuden tehdä muutoksia hakemukseen tai perua tukia



Miten voin valmistautua  

Tarkista ja tarvittaessa päivitä yhteystiedot Vipu-palvelussa:

- TOIMIVA sähköpostiosoite

- Puhelinnumero (numeron on oltava matkapuhelinnumero, johon voit 
vastaanottaa tekstiviestejä)

- Osoitetiedot(vain jos haluat maaseutuhallinnon käyttävän jotakin muuta 
osoitetta, kun väestötietojärjestelmässä olevaa)

- Piirrä kasvulohkot huolellisesti 

HUOM! oikea paikka on tärkeä, sillä enää ei riitä että kasvulohkon ala täsmää, nyt myös 
sijainnin on oltava oikea.

- Säilytä vuokrasopimukset, voidaan kysyä kunnasta kopiota otantalohkojen hallinnan 
tarkastuksessa.

Lataa Vipu-mobiili puhelimeesi !



Mitä tarkoittaa monitorointi

Monitorointi tarkoittaa viljelytoimenpiteiden 
seurantaa satelliittikuvien avulla (EU:n jäsenvaltion 
pitää ottaa käyttöön 2023 alkaen tukiehtojen satelliittipohjainen 
seurantajärjestelmä)

• Onko lohko maatalousmaata?

• Onko lohko niitetty 31.8. mennessä?

• Vastaako kasvi ilmoitettua? Ovatko Vipuun
piirretyt kasvulohkojen rajat oikein?

• Onko jotain maataloustoimintaa tapahtunut?
(kasviryhmä, sadonkorjuu, niitto, muokkaus)

• Monitoroinnilla ei mitata lohkojen aloja



Satelliittiseurannan aikasarja ja sen tulkinta esimerkki

• Viljelykasveilla on omat ”sormenjälkensä”.

• Esimerkiksi kasvillisuusindeksi (NDVI) kertoo lehtivihreän kehittymisestä, joten sen avulla voidaan seurata kasvuston kehittymistä pellolla.

• Tietyt muutokset kasvillisuusindeksissä puolestaan kertovat toimenpiteistä kasvukauden aikana.



Satelliittiseuranta kasvukaudella 2023

Tuen haku(Vipu)

Tukikelpoisuustarkastelu 

(ELY)

Selvityspyyntöjä lähetetään 

(maataloustoiminta, niitot)

Maan viljely ja toimenpiteiden toteuttaminen

Satelliittiseuranta

Ilmoitettujen tietojen muutosvaihe(Vipu)

GT kuvavastausten käsittely(ELY+Yta)

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu

Selvityspyyntöihin 

vastaaminen(Vipu-mobiili)



Vipu-mobiili on viljelijän tärkeä työkalu

- Viljelijöiden apuna yhteydenpidossa hallinnon kanssa on 
mobiilisovellus, Vipu-mobiili.

• Voit kirjautua sovellukseen Vipu-palvelun tapaan pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.

• Voit valtuuttaa sovelluksen käyttöön esimerkiksi neuvojan tai muun
tilasi osallisen. Tee valtuutus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 457.

- Lataa sovellus omaan älypuhelimeesi sovelluskaupasta!

- Sovelluksessa on kolme osiota: Maksut, Maatilasi tehtävät ja 
Lohkotiedot.

- Maksut-osiossa näytetään tiedot maatilallesi maksetuista tuista kalenterivuosittain.
- Maatilasi tehtävät -osiossa näkyvät avoimet ja suljetut selvityspyynnöt. Valvonnassa 

olleet tilat voivat vastata sovelluksen kautta selvityspyyntöihin. Vastaamisessa käytät 
apuna valokuvia, joihin tallentuu tarkka kuvauspaikka

- Lohkotiedot-osiossa voit tarkastella tilasi perus- ja kasvulohkotietoja vuodesta 2017 
lähtien. Näet myös keskeiset tiedot lohkoistasi.



Vipu-mobiili
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Toimintavaihtoehdot selvityspyyntöön

1) Hakija toteaa, että 
satelliittiseurannan 
tulos ei ole oikea ja 
ottaa niitetystä 
pellosta kuvan 31.8. 
mennessä ja lähettää 
sen Vipu-mobiililla 

2) Hakija käy 
niittämässä pellon 
31.8. mennessä ja 
lähettää niitosta 
kuvan Vipu-mobiililla

3) Hakija toteaa, että 
lohkolle on ilmoitettu 
väärä kasvi ja 
muuttaa sen Vipu-
palvelussa 
esimerkiksi 
viljakasviksi, mitä 
pellolla 
todellisuudessa 
kasvaa

 Uusi 
satelliittiseurannan 
tulosten 
muodostaminen 

4) Hakija toteaa, ettei 
ole tehnyt pellolla 
lainkaan 
maataloustoimenpite
itä ja ilmoittaa 
kirjallisella 
vapaamuotoisella 
ilmoituksella kuntaan 
peruvansa 
kasvulohkolta tuet

Mitä nopeammin reagoi selvityspyyntöön, sitä enemmän jää Toimintavaihtoehtoja 
välttyä seuraamuksilta.
Esimerkki: Rehunurmena ilmoitettua kasvulohkoa ei ole niitetty satelliittiseurannan 
perusteella
Hakija saa selvityspyynnön: Satelliittiseurannan perusteella nurmilohkolla ei ole havaittu 
niittoa, laidunnusta tai muokkausta
VAIHTOEHDOT:

5) Hakija ei reagoi 
vaihtoehdoilla 1-4 
selvityspyyntöön 

Satelliittiseurannan 
tulos jää voimaan

Tukea ei makseta 
ja lasketaan pinta-
alavirheeseen 
mukaan 



• Punaiset nuolet 
tarkoittaa, että 
lähetettyä kuvaa 
ei ole 
ELYssä/kunnassa 
hyväksytty

• Hylätyn 
kuvavastauksen
jälkeen viljelijä
voi:

1. Muuttaa
hakemusta, jos
on vielä 
muutosaikaa 
jäljellä.

2. Valittaa
tukipäätöksestä.



Aktiiviviljelijä, tuen saannin ehto
Aktiiviviljelijällä tarkoitetaan tuenhakijaa, joka harjoittaa vuosittain vähimmäistason maataloustoimintaa. 

Suorat tuet alle 5000 € (2022 myönnettyjen perus- ja viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, 
peltokasvipalkkion ja EU:n eläinpalkkioiden määrä) => aktiiviviljelijä

Suorat tuet yli 5000 € => Tuenhakijan Y-tunnukseen liittyvä päätoimiala on jokin aktiiviviljelijän 
hyväksytyistä toimialoista ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana. => Aktiiviviljelijä

Suorat tuet yli 5000€ ja tuenhakijan päätoimiala YTJ:ssä jokin muu kuin alkutuotantoon liittyvä etkä ole 
alv-velvollinen alkutuottajana

=> Todista maataloustoiminta muilla asiakirjoilla esim. 

- viimeisimmän maatalouden veroilmoituksen tiedot maatalouden myyntituloista ja maatalouden 
menoista TAI 

- maatalouden tuotantopanosten ostotositteilla tai maataloustuotteiden myyntitositteilla edelliseltä 
kalenterivuodelta. 

- Kopio pinta-alatukihakemuksen liitteeksi



Aktiiviviljelijä, 5000€ laskenta
- Vuonna 2023 enimmäisrajaa (5 000 euroa) tarkasteltaessa 

huomioidaan tilalle tukivuonna 2022 myönnettyjen perus- ja 
viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, peltokasvipalkkion ja 
EU:n eläinpalkkioiden (nautapalkkio, lypsylehmäpalkkio, 
uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio) 
määrät.

- Esim1. Tilan kasvinviljelytila ja pinta-ala 28 ha. Viljelyssä on ollut nurmea, 
ohraa ja kauraa. Tukivuoden 2022 suorat tuet ovat 4725€. Tila täyttää 
aktiiviviljelijän ehdon. 

- Esim 2. Tila kotieläintila ja pinta-ala 28 ha. Tilalle on maksettu myös eu-
nautapalkkiota 2200€. Tukivuoden 2022 suorat tuet ovat 6925€.



KIITOSKIITOS


