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RUOKAVIRASTON PÄÄTUKIHAKUMÄÄRÄYS ELI MÄÄRÄYS ERÄIDEN SUORIEN TUKIEN JA 

OHJELMAPERUSTEISTEN VILJELIJÄKORVAUSTEN HAKEMISESTA SEKÄ TUKIEN TAI KORVAUSTEN 

PERUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMISESTA 

VUONNA 2019 

Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 192/2013 13 §:n 3 

momentin, 15 §:n 2 momentin ja 18 §:n 2 momentin sekä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 

annetun lain 193/2013 14 §:n 3 momentin ja 16 §:n 2 momentin nojalla: 

1 luku 

Yleistä 

1 § 
Soveltamisala 

Tämä määräys koskee eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 1360/2014 mukaista 

ympäristökorvausta (5 §), luonnonhaittakorvausta (6 §), luonnonmukaisen tuotannon korvausta (8 §), ei-

tuotannollisten investointien korvausta (9 §), maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia (21 §), 

lain 193/2013 mukaista perustukea (3 luku), lypsylehmä- ja nautapalkkiota (20 §), peltokasvipalkkiota (21 

§), lammas- ja vuohipalkkiota (22 §), viherryttämistukea (23 §) ja nuoren viljelijän tukea (24 §). 

 

2 § 
Tukihakemus ja hakuaika  

 
Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo 23.59.  

Vuoden 2019 paperinen päätukihakemus on toimitettava viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019 

toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Päätukihakemusta ei voi palauttaa myöhästyneenä sähköisesti, vaan päätukihaun sähköisen hakuajan 

päätyttyä tukihakemus on palautettava paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Määräyksessä mainitut kellonajat määräytyvät Suomen aikavyöhykkeen mukaan, joka on UTC+2 ja 

kesäaikana UTC+3. 

3 § 
Viljelijätukien sähköinen hakeminen 
 
Viljelijätukien sähköisellä hakemisella tarkoitetaan tukihakemusten jättämistä Vipu-palvelun 
(https://vipu.ruokavirasto.fi) kautta. Vipu-palvelu sisältää myös karttaliittymän, jossa voidaan tehdä 
sähköisiä karttakorjauksia ja piirtää kasvulohkoja. Maatilan Vipu-palvelun käyttöoikeuksia voidaan 
muuttaa toimittamalla Ruokaviraston vahvistama lomake 457 toimivaltaiselle viranomaiselle. Uudelle 
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aloittavalle tilalle käyttöoikeudet haetaan toimittamalla Ruokaviraston vahvistama lomake 456 
toimivaltaiselle viranomaiselle.  
 
Tuen hakemisen perusteena olevat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 17 päivänä 

kesäkuuta 2019 palautettavat päätukihaun liitteet, voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelussa PDF-

muodossa. Tuen hakemisen perusteena olevat päätukihaun liitteet voi palauttaa myös paperisina.  

4 § 
Sähköisesti palautettavat lomaketiedot  
 
Sähköisesti on mahdollista toimittaa Maaseutuviraston vahvistamien lomakkeiden 101A, 101B, 101D, 
102A (Å1b), 102B, 184, 461, 463 ja 465 tiedot.   
 
Sähköisesti ei ole mahdollista muuttaa seuraavia lomaketietojen kohtia:  
 
a) Maatilalomake 101A  
- tilatunnus, maatilan sijaintikunta, kuntanumero, kuntaosa ja juridinen muoto 
  
b) Tukihakemus 101B  
- ei ole mahdollista hakea pelkästään alkuperäisrotueläinsopimuksen maksua 
- ei ole mahdollista hakea pelkästään alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpitosopimuksen maksua 
 
c) Maatilan osalliset 101D  
- osallisen rooli- ja osallistiedot  
- henkilön nimi  
- henkilötunnus 

- Y-tunnus  

- juridinen muoto  
- tilalle ei ole mahdollista luoda uusia osallisia Vipu-palvelun kautta, vaan se on tehtävä kirjallisesti 101D 
lomakkeella  
 
d) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A  
- peruslohkon tunnus  
 
e) Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B (Ahvenanmaalla Å1b)  
- peruslohkon tunnus  
 
5 § 
Viljelijätukien hakeminen paperilomakkeilla 
 
Päätukihakemus on tehtävä lomakkeilla 101B ja 102B. Jos vuonna 2018 ilmoitettuihin tietoihin on tullut 
muutoksia, on palautettava myös 101A, 101D, 102A ja 102C.  
 
Kasvulohkokartat on toimitettava niistä peruslohkoista, joilla on enemmän kuin yksi kasvulohko.  
 
Ahvenanmaalla lomaketta 102B vastaa lomake Å1b.  
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6 § 
Ruokaviraston vuodelle 2019 vahvistaman kaavan mukaiset tulosteet 
 
Ruokaviraston vahvistamien lomakkeiden sijaan viljelijällä on mahdollisuus palauttaa lomaketiedot myös 
Ruokaviraston vuodelle 2019 vahvistaman kaavan mukaisilla tulosteilla.  
 
7 § 
Lohkojen ilmoittaminen 
 
Viljelijän on ilmoitettava kaikki perus- ja kasvulohkot joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperisella 
lomakkeella. Ilmoittaminen tapahtuu merkitsemällä lomakkeeseen 102B numeroin ja kirjaintunnistein 
kaikki perus- ja kasvulohkot. Lomakkeella 102B on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva 
maatalousmaa, vaikka alalta ei haeta tukea eikä sitä käytetä tuotantotarkoitukseen. Peruslohkot on 
merkittävä lomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon 
kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen. Peruslohkolla sijaitsevien kasvulohkojen 
yhteenlaskettujen pinta-alojen on vastattava peruslohkon ilmoitettua pinta-alaa. 
 
Samalle yhteiskäyttöiselle peruslohkolle kasvulohkoja ilmoittavien tilojen on jokaisen palautettava joko 
sähköinen tukihakemus Vipu-palvelussa tai paperinen tukihakemus lohkotietoineen.  
  
Mikäli viljelijällä on hallinnassaan alle 0,05 hehtaarin kokoisia rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat 

maatalouskäytössä, viljelijän on ilmoitettava lohkojen olemassaolosta sähköisesti Vipu-palvelussa tai 

rastilla lomakkeella 102B kohdassa 3. Rastittamalla viljelijä sitoutuu ilmoittamaan tarvittaessa kyseisten 

lohkojen sijainnin. Viljelijän ei tarvitse ilmoittaa em. lohkoja sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 

102A kohdassa 1 ja lomakkeella 102C U-lohkona ellei viljelijä halua, että lohkot digitoidaan. 

8 § 
Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen 
 
Tukihakemuksen lisäksi on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimitettava lomake 102C vuodelle 

2019, jos vuoden 2018 tukihaun jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai on perustettu uusia 

peruslohkoja, tai peruslohkoja on poistettu kokonaan maatalouskäytöstä. 

Jos vuoden 2018 tukihaun jälkeen on tapahtunut muutoksia peruslohkojen hallinnassa, niistä ilmoitetaan 
sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A vuodelle 2019.  
 
Aiemmin kokonaan maatalouskäytöstä poistettu ala tai luonnontilaan jätetty ala, joka on ilmoitettu 
lomakkeella 102C, voidaan poikkeustilanteissa ottaa uudelleen maatalouskäyttöön ilmoittamalla ala 
toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A ja kirjoittamalla 
lomakkeen lisätietoa-kohtaan perusteet, joiden nojalla kyseinen ala ehdotetaan otettavaksi 
maatalouskäyttöön. Näin voidaan tehdä, jos edellä mainitusta toimenpiteestä on kulunut alle 5 vuotta. 
  
9 § 
Liitekartta 
  
Sähköisessä tukihaussa on mahdollista tehdä sähköisiä korjauspyyntöjä peruslohkon rajaviivoihin. 
Ehdotetut korjaukset palautetaan päätukihaun yhteydessä.  
 
Mikäli viljelijä ilmoittaa tukihakemuksessa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan, täytyy aina tehdä 

sähköinen korjaus tai toimittaa liitekartta. 

Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos:  
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1) viljelijän hallinnassa on peruslohkoja, joiden digitointia viljelijä haluaa muuttaa peruslohkojaon tai 
yhdistämisen, uuden tien, uuden ilmakuvan, aikaisemman digitointivirheen, viljelemättömien alueiden 
poistamisen tai muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia; 
2) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai 
hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen;  
3) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna voimassa olevaan peruslohkokarttaan;  
4) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu;  
5) talouskeskuksen sijainti on muuttunut tai sitä ei ole aiemmin ilmoitettu. 
 
Edellä 3 momentissa tarkoitetussa kartassa on oltava nähtävissä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki 
sen rajat.  
 
Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä digitoiduista 
peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai Ruokaviraston Kartturi-sovelluksen tai Vipu-
palvelun karttatuloste. Jos edellä mainittuja ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös 
kunnasta saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000. 
  
10 § 
Kasvulohkon merkitseminen kartalle 
  
Sähköisesti kasvulohkojen merkitseminen tapahtuu päätukihakemuksen täyttämisen yhteydessä. 

Viljelijän on merkittävä piirtämällä kasvulohkot kartalle silloin, jos peruslohkolla on enemmän kuin yksi 

kasvulohko. Paperilla tukea hakevan on toimitettava kartta päätukihakemuksen liitteenä. Kartalle on 

merkittävä kasvulohkojen kirjaintunnisteet.  

Jos samalle yhteiskäyttöiselle peruslohkolle kasvulohkoja ilmoittavat viljelijät tekevät paperisen 

tukihakemuksen, on viljelijöiden toimitettava yhteiskäyttölohkojen kasvulohkoja koskeva liitekartta 

päätukihakemuksen liitteenä. 

Liitekartta, joka liittyy lomakkeeseen 102B, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 

päivänä kesäkuuta 2019. 

11 § 
Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta 
 
Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on päätukihaun päättymisen jälkeen ilmoitettava 

paperilla vapaamuotoisella ilmoituksella tai Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 145 toimivaltaiselle 

viranomaiselle. 

12 § 
Koko tilan hallinnansiirto 
 
Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja Ruokaviraston vuodelle 2019 vahvistama 
asianmukaisesti täytetty lomake 156 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän 
kuluessa koko tilan hallinnansiirrosta.  
 
13 § 
Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus 
 
Viljelijän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki kalenterivuoden aikana hallinnassa olevat 
täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 4/2015 14 §:n mukaiset maisemapiirteet viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019 Ruokaviraston 
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vahvistamalla lomakkeella 442, mikäli ne halutaan mukaan tukikelpoiseen alaan. Ilmoitus tehdään vain 
kerran kunkin maisemapiirteen osalta.  
 
2 luku 
Hamppu 
14 § 
Tukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen ja hampun vakuustodistus 

Tukea hampulle haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Hampun kylvöön käytetyn 

kylvösiemenen määrä ilmoitetaan sähköisesti Vipu-palvelussa kiloina hehtaarille tai lomakkeella 102B. 

Lisäksi hamppuviljelmiltä korjattavan raaka-aineen käyttötarkoitus, kylvöpäivä ja kylvömäärä kiloina 

hehtaarille on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai rivinumeroittain lomakkeen 102B lisätietoja-

kohdassa.  

Hampun kylvöön käytetyn siemenen lajikkeen osoittava vakuustodistus on toimitettava tukihakemuksen 
liitteenä tai viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen 809/2014 17 artiklan 7 kohdassa säädetyn 
mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Kerääjäkasvina viljellyn hampun osalta vakuustodistus on 
kuitenkin toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 1 päivänä syyskuuta. 
Vakuustodistuksen voi toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle myös sähköisesti.  
 
Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty 
usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampulle tukea 
hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Näiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu kopio 
alkuperäisestä vakuustodistuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle. Mikäli vakuustodistus tai 
allekirjoitettu kopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle 
sähköisesti, on alkuperäinen vakuustodistus tai allekirjoitettu kopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta 
säilytettävä tilalla.  
 

3 luku 
Peltokasvipalkkio 
15 § 
Hakeminen 
 
Peltokasvipalkkiota haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle 

viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. 

Vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi-, kuttupalkkiosta, teuraskaritsa- ja 

teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 145/2019 22 §:ssä 

tarkoitetut peltokasvipalkkioon oikeuttavat kasvit on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai 

lomakkeella 102B toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 

2019. 

Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B myös makean lupiinin ja 
hampun lajikenimi. Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai merkittävä lomakkeelle 102B 
tärkkelysperunalohkon viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Vipu-palvelussa on ilmoitettava tai 
lomakkeelle 102B on merkittävä erikseen tärkkelysperunan oma siemenlisäys.  
 
Jos viljelijä hakee peltokasvipalkkiota, viljelijän on tehtävä tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan 
viljelysopimus valtioneuvoston asetuksen 145/2019 23 §:n mukaisesti. Tärkkelysperunan viljelyalasta on 
tehtävä viljelysopimus perunatärkkelystehtaan kanssa. Sokerijuurikkaan viljelijän saama todistus toimii 
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viljelysopimuksena. Tärkkelysperunana viljelysopimus ja todistus sokerijuurikkaan viljelysopimuksesta 
ovat pakollisia liitteitä, jotka viljelijän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti Vipu-
palvelussa viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo 23.59 tai paperisena viimeistään 17 päivänä 
kesäkuuta 2019.  
 
4 luku 
Perustuki 
16 § 
Hakeminen 
 
Perustukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle 
viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  
 
5 luku 
Viherryttämistuki 
17 § 
Hakeminen 
 
Viherryttämistukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle 

viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. 

Mikäli ei halua vapautusta viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella, 
asiasta on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B toimittamalla lomake 
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. 
  
Ekologinen ala ja kasvinsuojeluaineiden käyttökiellon huomioiminen ilmoitetaan sähköisesti Vipu-

palvelussa tai täyttämällä lomakkeen 102B asianomainen kohta eli merkitsemällä rasti sarakkeeseen J ja 

toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  

 

6 luku 
Nuoren viljelijän tuki (EU) 
18 § 
Hakeminen 
 
Nuoren viljelijän tukea (EU) haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B rastittamalla 
asianomainen kohta sekä täyttämällä nuoren viljelijän tuen lisätiedot-kohta ja toimittamalla lomake 
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  
 
Tuenhakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle nuoren viljelijän tuen hakemista varten 

tarvittavat liitteet, jotka osoittavat tilanpidon aloitusvuoden pääasiallisena yrittäjänä ja maatilan 

omistuksen ja hallinnan tai sisältävät vastaavan selvityksen. Liitteiden toimittaminen on tuenmaksun 

edellytys. 
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7 luku 
Pinta-alaperusteisten viljelijäkorvausten korvauskelpoisuus 
19 § 
Alan hakeminen korvauskelpoiseksi ympäristösitoumuksessa, luonnonhaittakorvauksessa ja 

luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa ja korvauskelpoisuuden vaihtaminen 

Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A tai vapaamuotoisella 
ilmoituksella korvauskelpoiseksi vuonna 2019 haettavat peruslohkot viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 
2019.  
 
Viljelijän on ilmoitettava Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 471 korvauskelpoiset ja 
korvauskelvottomat peruslohkot, joiden alojen kesken hakee korvauskelpoisuutta vaihdettavaksi vuonna 
2019 viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  
 
8 luku 
Ympäristökorvaus ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 
20 § 
Hakeminen  

 
Ympäristösitoumuksen maksua haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B 
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. 
 
Voimassa olevien ympäristösopimusten ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten maksua 
haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 
2019.  
 
Vipu-palvelussa ei ole mahdollista hakea alkuperäisrotueläinten sopimuksen maksua, ellei hae samalla 

muita päätukihaun tukia. Jos haetaan ainoastaan alkuperäisrotueläinten sopimuksen maksua, on sitä 

haettava toimittamalla Ruokaviraston vahvistama lomake 218M toimivaltaiselle viranomaiselle 

viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  

Vipu-palvelussa ei ole mahdollista hakea alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitosopimuksen maksua, ellei hae 

samalla muita päätukihaun tukia. Jos haetaan ainoastaan alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitosopimuksen 

maksua, on sitä haettava toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 

päivänä kesäkuuta 2019.   

Valumavesien hallinta -toimenpiteeseen voidaan lisätä toiselta tilalta siirtyneet vuonna 2018 

toimenpiteeseen kuuluneet peruslohkot ilmoittamalla tiedot sähköisesti Vipu-palvelussa tai 

toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Ruokaviraston vahvistama lomake 463 viimeistään 17 

päivänä kesäkuuta 2019. 

Uusia ympäristösopimuksia ja niiden maksua haetaan täyttämällä sopimuskohtaiset lomakkeet ja 
toimittamalla ne sekä vaadittavat liitteet toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 
2019. Ruokaviraston vahvistamat sopimuslomakkeet ovat seuraavat:  
- 262 Sopimus kosteikkojen hoidosta,  

- 253 Sopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta.  

 

Viljelijän tai tämän oikeudenomistajan on ilmoitettava ympäristösitoumuksessa ylivoimaisen esteen tai 

poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa toteutumattomat ympäristösitoumuksen ehdot lomakkeella 477 

toimivaltaiselle viranomaiselle.  
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21 § 
Ympäristösitoumukseen liittyvä syksyn 2019 ilmoitus toimenpiteistä: lietelannan sijoittaminen 
peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, talviaikainen kasvipeitteisyys 
 
Ilmoitus on tehtävä sähköisesti Vipu-palvelussa toimittamalla tiedot viimeistään 31 päivänä lokakuuta 

2019 klo 23.59. Sähköisesti palautettavan ilmoituksen liitteet tulee toimittaa toimivaltaiselle 

viranomaiselle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2019. Ilmoituksen voi tehdä myös toimittamalla 

toimivaltaiselle viranomaiselle Ruokaviraston vahvistama asianmukaisesti täytetty lomake 465 

tarvittavine liitteineen, esimerkiksi liitelomake 465L, tai muu liite, josta selviää materiaalin hankinta ja 

määrä viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2019. 

22 § 
Ympäristösitoumukseen haettavat peruslohkot 
  
Viljelijän on ilmoitettava sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A lisätietoja kohdassa 
ympäristösitoumukseen vuonna 2019 haettavat peruslohkot viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  
 
23 § 
Sitoumuksen ja sopimuksen siirtäminen 
 
Ympäristösitoumuksen, luomusitoumuksen ja ympäristösopimuksen tekijän luopuessa sitoumuksesta tai 
sopimuksesta on vastaanottavan tahon ilmoitettava tapahtuneesta siirrosta lain 1360/2014 12 §:n 3 
momentin mukaisesti lomakkeella 160 toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Vastaanottavan tahon on myös  
1) jätettävä vastaanottamistaan alueista tukihakemus viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019, 
2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös, 
3) luomusitoumusta siirrettäessä toimitettava kirjallinen todistus luonnonmukaisen tuotannon 
koulutusvaatimuksen täyttämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 
2019. 
 

Maatalouden ympäristötuen erityisympäristötuen sopimuksen tekijän luopuessa 

luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007 - 2013 annetun valtioneuvoston 

asetuksen 366/2007 72 §:n mukaisesti sopimuksesta on vastaanottavan tahon ilmoitettava 

tapahtuneesta siirrosta lain 1360/2014 12 §:n 3 momentin mukaisesti lomakkeella 160 toimittamalla 

lomake toimivaltaiselle viranomaiselle. Vastaanottavan tahon on myös  

1) jätettävä vastaanottamistaan alueista tukihakemus viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019 ja  
2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 

24 § 
Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen 
 
Ympäristösitoumuksesta ja luomusitoumuksesta, ympäristösopimuksesta tai alkuperäiskasvilajikkeiden 
ylläpitosopimuksesta voi luopua lain 1360/2014 13 §:ssä tarkoittamissa tapauksissa toimittamalla lomake 
474 tarvittavine liitteineen toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 
Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksista tai 20-vuotisista maatalouden ympäristötuen 

erityistukisopimuksista voi luopua toimittamalla erillinen kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle 

viranomaiselle.  
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9 luku 
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
25 § 
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen hakeminen 
 
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksua haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa tai toimittamalla 
lomake 101B viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. 

 
Viljelijän tai tämän oikeudenomistajan on ilmoitettava luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksessa 

ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi kylvämättä jääneet lohkot toimittamalla 

lomake 477 toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Viljelijän tai tämän oikeudenomistajan on ilmoitettava luonnonmukaisen kotieläintuotannon 

korvauksessa ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvasta tuotantotauosta 

kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle.  

26 § 
Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tilatyypin, eläinten ja sitoumuslohkojen muuttaminen 
 
Viljelijä voi hakea voimassa olevan luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen muuttamista tilatyypin tai 
eläinlajien osalta toimittamalla lomake 215 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä 
kesäkuuta 2019.  
 
Viljelijän on ilmoitettava sellaiset luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen vuonna 2019 haettavat 
korvauskelpoiset peruslohkot, jotka eivät olleet sitoumuksella vuonna 2018 toimittamalla lomake 215 
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019.  
 
27 § 
Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sitoumukseen liittyvä ilmoitus 

Luonnonmukaisesta kotieläintuotannon sitoumuksen antaneen viljelijän on toimitettava Ruokaviraston 

vahvistamalla lomakkeella 461 ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot siipikarjan osalta 

sekä mahdolliset tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinlajien osalta. Tiedot on 

toimitettava sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020 klo 23.59 tai 

toimittamalla lomake 461 viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020. 

10 luku 
Luonnonhaittakorvaus 
28 § 
Hakeminen  
 
Luonnonhaittakorvausta ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta haetaan sähköisesti Vipu-

palvelussa tai lomakkeella 101B toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 

päivänä kesäkuuta 2019. 

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen liittyvä eläinmääräilmoitus on tehtävä sähköisesti Vipu-
palvelussa viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020 klo 23.59 tai toimittamalla lomake 461 toimivaltaiselle 
viranomaiselle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020.  
 
Eläinmääräilmoituksessa ilmoitetuista hevosista ja poneista on lisäksi ilmoitettava hevosen/ponin nimi, 
UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on ollut. Tiedot voi ilmoittaa sähköisesti Vipu-
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palvelussa viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020 klo 23.59, vapaamuotoisesti eläinmääräilmoituksen 
lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2020.  
 
Tukihakemukseen 101B tai eläinmääräilmoitukseen on liitettävä yhtiömuotoisen yrityksen 
kaupparekisteriote sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperisena määräysvallan toteamiseksi tilanteessa, 
jossa tuenhakija haluaa laskea erillisen yhtiömuotoisen yrityksen eläinmäärän oman tilansa 
eläinmäärään. Kaupparekisteriote on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle uudestaan, jos kyseessä 
olevan yhtiömuotoisen yrityksen määräysvallassa on tapahtunut tukivuonna muutoksia.  
 
11 luku 
Euroopan unionin nautaeläinpalkkiot ja lammas- ja vuohipalkkiot 
29 § 
Hakeminen 
 
EU:n lypsylehmäpalkkiota, nautapalkkiota ja lammas- ja vuohipalkkioita haetaan sähköisesti Vipu-
palvelussa tai toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Ruokaviraston vahvistama 
osallistumisilmoitus eli lomake 184 viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2019. Osallistumisilmoitus on 
voimassa toistaiseksi.  
 
EU:n lammas- ja vuohipalkkion kuttupalkkiota varten on toimitettava Ruokaviraston vahvistama lomake 
410 liitteineen toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2020.  
  
Maatilaa jaettaessa tai yhdistettäessä osallistumisilmoitus on toimitettava uudestaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 
  
Tilan uuden haltijan on osoitettava tapahtunut koko tilan hallinnan siirto toimittamalla koko tilan 
hallinnansiirtoa koskeva Ruokaviraston vuodelle 2019 vahvistama lomake 156 sekä nauta-, lammas- ja/tai 
vuohitilan koko tilan hallinnansiirrossa lisäksi Ruokaviraston vahvistama lomake 462 toimivaltaiselle 
viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta.  
 
29 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden liitteinä on toimitettava tilan hallinnan siirtoa koskevat 

selvitykset. 

30 § 
Osallistumisilmoituksen peruminen 
 
Osallistumisilmoitus EU:n eläinpalkkiojärjestelmiin voidaan peruuttaa sähköisesti Vipu-palvelussa tai 
toimittamalla Ruokaviraston vahvistama lomake 184 toimivaltaiselle viranomaiselle.  
 
31 § 
Maatilan perustietojen toimittaminen 

 
EU:n lypsylehmäpalkkion, nautapalkkion ja lammas- ja vuohipalkkion myöntämisen edellytyksenä 

tukivuodelta 2019 on, että viljelijä ilmoittaa hallinnassaan olevan maatalousmaan päätukihaun 

yhteydessä lomakkeella 102B. Maatilan perustietoja koskevat lomakkeet 101A, 101D sekä peruslohkoja 

koskevat lomakkeet 102A, 102C palautetaan vain, jos tilan tietoihin on niiltä osin tullut muutoksia. Nämä 

lomaketiedot voi palauttaa myös sähköisesti Vipu-palvelussa. 
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12 luku 

Ei-tuotannolliset investoinnit 

32 § 

Ei-tuotannollisten investointien maksun hakemisen määräaika 

Ei-tuotannollisten investointien korvauksen maksua on haettava toimittamalla Ruokaviraston vahvistama 

lomake 197 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 2 kuukauden kuluttua toimenpiteelle annetun 

toteutusajan päättymisen jälkeen.  

13 luku 

Voimaantulo 

33 §  

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2019 ja on voimassa toistaiseksi.  

 

Seinäjoella 29 päivänä toukokuuta 2019 

 

 

 

Osastonjohtaja  Jukka Pekonniemi  

    

 

 

Lakimies   Susanna Ylikantola   

   

Vastaavat EU-säännökset: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1698/2005 kumoamisesta 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, 
(EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta  

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta  
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 

markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja 

(EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 

 
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille 

myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta 

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä 
hallinnollisten seuraamusten osalta  
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun 

kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta 

 

Tämä määräys on saatavissa  

• http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/ (FINLEX ® - Viranomaisten 

määräyskokoelmat: Ruokavirasto) 

• internetosoitteesta www.ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Julkaisut → Määräykset  

• Ruokaviraston kirjaamosta (PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO, puh. 029 530 0400, sähköposti: 

kirjaamo@ruokavirasto.fi). 

 

    

 

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440002/
http://www.ruokavirasto.fi/

