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Ruokaviraston määräys kansallisten tukien hakemisesta vuonna 2022 

Ruokavirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 13 

§:n 3 momentin, 15 §:n 2 momentin ja 18 §:n 2 momentin, nojalla: 

 

1 §  
Soveltamisala 

Tämä määräys koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja 

puutarhatalouden kansallisten tukien hakemista, hakuaikoja, hakemuslomakkeita, 

hakemuslomakkeiden liitteitä sekä koko tilan hallinnan siirtoa: 

1) vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu 

valtioneuvoston asetus (80/2022), 

2) vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus 

(81/2022), 

3) sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annettu valtioneuvoston 

asetus (759/2008) (muutoksineen),  

4) sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta annettu 

valtioneuvoston asetus (88/2022) ja 

5) vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston 

asetus (x/2022). 

 

2 §  
Hakeminen 

Tässä määräyksessä mainittuja kansallisia tukia, lukuun ottamatta metsämarjojen ja -sienten 

varastointitukea sekä suoramyyntimaidon tuotantotukea, on mahdollista hakea myös 

sähköisesti Vipu-palvelun (https://vipu.ruokavirasto.fi) kautta palauttamalla hakemustiedot 

https://vipu.ruokavirasto.fi/
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sähköisesti viimeistään liitteissä 1, 2 ja 3 mainittuna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59. Edellä 

mainittu kellonaika määräytyy Suomen aikavyöhykkeen mukaan, joka on UTC+2 ja kesäaikana 

UTC+3. 

Kansallisten tukien hakemusta ei voi palauttaa myöhästyneenä sähköisesti. Sähköisen hakuajan 

päätyttyä hakemus on toimitettava paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle.  

Tässä määräyksessä tarkoitettujen kansallisten tukien hakuajat, toimivaltaiselle viranomaiselle 

toimitettavat Ruokaviraston vahvistamat hakemuslomakkeet, hakemusten mukana 

toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat Ruokaviraston vahvistamat liitelomakkeet, muut 

liitteet ja selvitykset on mainittu tämän määräyksen liitteissä 1, 2 ja 3. 

  

3 §  
Tuotantosidonnaisten kotieläintukien ennakon hakuun liittyvät liitteet 

Pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n 3 momentissa määritellyissä 

kotieläintuotannon aloittamistapauksessa sekä kotieläintuotannon merkittävässä 

laajentamistapauksessa kansallisten kotieläintukien ennakon hakijan on toimitettava kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle sähköisen ennakon hakemuksen tai ennakon hakulomakkeen 

139 Hakemus kansallisista kotieläintuista vuonna 2022 liitteenä selvitys, jonka perusteella 

kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistua siitä, että hakija tulee harjoittamaan 

tuotantoa hakemuksella ilmoitetussa laajuudessa. Jos aloittavan uuhitilan tuenhakija haluaa 

käyttää ennakon hakemisessa karitsointipoikkeusta, on aloittavan uuhitilan tuenhakijan 

palautettava selvityksen lisäksi lomake 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä 

pohjoisessa uuhituessa vuonna 2022 viimeistään 10 päivänä maaliskuuta 2022.  

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittävästi, lomakkeen 139 Hakemus kansallisista 

kotieläintuista vuonna 2022 liitteenä on oltava 1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi 

arvio 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana, mainitut päivät 

mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä 

maidontuotannosta.  
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4 §  
Koko tilan hallinnan siirto 

Tilan uuden haltijan on osoitettava tapahtunut koko tilan hallinnan siirto toimittamalla koko 

tilan hallinnansiirtoa koskeva Ruokaviraston vuodelle 2022 vahvistama lomake 156 Ilmoitus 

koko tilan hallinnan siirrosta sekä nauta-, lammas- ja/tai vuohitilan koko tilan hallinnansiirrossa 

lisäksi Ruokaviraston vahvistama lomake 462 Kansalliset kotieläintuet 2022 voimassa olevan 

osallistumisilmoituksen siirtäminen koko tilan hallinnan siirrossa toimivaltaiselle viranomaiselle 

viimeistään 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta.  

4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden liitteinä on toimitettava tilan hallinnan siirtoa 

koskevat selvitykset.  

 

5 §  
Voimaantulo 

Tämä määräys tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi.  

Seinäjoella 10 päivänä helmikuuta 2022 

 

 

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi 

 

 

Lakimies  Susanna Ylikantola  

 
 
 

Liitteet 1-3 

Tämä määräys on saatavissa  

• http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001/ (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). 

mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
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Liite 1. Kansallisten kotieläintukien hakuajat, tukihakemuslomakkeet ja 
hakemusten liitteet 

Viimeinen hakupäivä 10.3.2022 

• Pohjoisten kotieläintukien ennakko  

o Naudat (= emolehmät, emolehmähiehot, sonnit ja härät sekä teurastetut hiehot, 

sonnit ja härät) 

o Uuhet ja kutut  

• Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakko ja lopullinen tuki 

• Hakemus on jätettävä joko Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 139 Hakemus 

kansallisista kotieläintuista vuonna 2022. 

 

Jos hakija hakee nautojen, uuhien tai kuttujen pohjoisten kotieläintukien ennakkoa eikä ole 

osallistunut nautarekisterin ja/tai lammas- ja vuohirekisterin perusteella määräytyviin 

kansallisiin tukijärjestelmiin vuonna 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 tai 2021, on hakijan 

palautettava osallistumisilmoitus nautarekisterin ja/tai lammas- ja vuohirekisterin perusteella 

määräytyviin kansallisiin tukijärjestelmiin jo ennakkoa hakiessaan eli viimeistään 10.3.2022 

Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 184 Kansallisten kotieläintukien haku 2022 

osallistumisilmoitus tai osallistumisilmoituksen peruminen. 

 

Viimeinen hakupäivä 15.6.2022 

• Lopullinen pohjoinen kotieläintuki: Naudat (= emolehmät, emolehmähiehot, sonnit ja 

härät sekä teurastetut hiehot, sonnit ja härät), uuhet ja kutut. 

• Hakemus/osallistumisilmoitus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 184 

Kansallisten kotieläintukien haku 2022 osallistumisilmoitus tai osallistumisilmoituksen 

peruminen. 

Jos hakija on osallistunut nautarekisterin ja/tai lammas- ja vuohirekisterin perusteella 

määräytyviin kansallisiin tukijärjestelmiin jo vuonna 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 tai 

2021, osallistuminen on voimassa toistaiseksi eikä osallistumisilmoitusta tarvitse jättää 

uudelleen vuosittain. 
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Hakemusten liitteinä palautettavat lomakkeet 

• Tukihakemuslomakkeen lisäksi hakijan on toimitettava viimeistään 15.6.2022 

Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B sekä tarvittaessa Maatilalomake 101A, 

Maatilan osalliset -lomake 101D, Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A ja/tai 

Peruslohkojen muutoslomake 102C tai ilmoitettava vastaavat tiedot Vipu-palvelussa 

viimeistään 15.6.2022.  

• Sika- ja siipikarjatalouden tukeen liittyvä eläinmääräilmoitus on tehtävä tarvittaessa 

Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 461 Eläinmääräilmoitus viimeistään 2.2.2023. 

• Eläinmääräilmoituksessa ilmoitetuista hevosista ja poneista on lisäksi ilmoitettava 

hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on 

ollut. Tiedot voi ilmoittaa Vipu-palvelussa eläinmääräilmoituksen yhteydessä tai 

erillisellä liitteellä viimeistään 2.2.2023. 

• Eläinmääräilmoituslomakkeeseen 461 on liitettävä Vipu-palvelussa tai erillisenä liitteenä 

yhtiömuotoisen yrityksen kaupparekisteriote määräysvallan toteamiseksi tilanteessa, 

jossa tuenhakija haluaa laskea erillisen yhtiömuotoisen yrityksen eläinmäärän oman 

tilansa eläinmäärään. Kaupparekisteriote on toimitettava uudestaan, jos kyseessä 

olevan yhtiömuotoisen yrityksen määräysvallassa on tapahtunut tukivuonna muutoksia.  

• Kutuista maksettavaa pohjoista kotieläintukea varten hakijan on toimitettava lomake 

410 Selvitys kutunmaidon käytöstä 2022 liitteineen viimeistään 1.2.2023. 

• Uuhien pohjoisessa kotieläintuessa hakijan on karitsointipoikkeusta varten toimitettava 

lomake 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä pohjoisessa uuhituessa vuonna 

2022 viimeistään 15.6.2022. Jos aloittavan uuhitilan tuenhakija haluaa käyttää ennakon 

hakemisessa karitsointipoikkeusta, on aloittavan uuhitilan tuenhakijan palautettava 

lomake 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä pohjoisessa uuhituessa vuonna 

2022 viimeistään 10.3.2022. 

• Nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisia kotieläintukia koskevien osallistumisilmoitusten 

perumiset on ilmoitettava Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 184 Kansallisten 

kotieläintukien haku 2022 osallistumisilmoitus tai osallistumisilmoituksen peruminen. 
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Liite 2. Maidon tuotantotuen hakuajat ja tukihakemuslomakkeet  

Osallistumisilmoitus meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään 

• Haku on jatkuva 

• Ilmoitus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 282 Osallistumisilmoitus 

meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. 

Suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemus 

• Suoramyyntimaidon määrät 1.1.2022–31.12.2022 on ilmoitettava lomakkeella 230 

Suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemus. Lomake on toimitettava viimeistään 

17.1.2023. 

 

Liite 3. Kansallisten peltotukien ja puutarhatalouden tukien hakuajat, 

tukihakemuslomakkeet ja hakemusten liitteet 

Kansalliset peltotuet 

• Viimeinen hakupäivä 15.6.2022 

o Sokerijuurikkaan kansallinen tuki 

o Pohjoinen hehtaarituki 

o Yleinen hehtaarituki 

o Nuorten viljelijöiden tuki 

• Hakemus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 101B Tukihakemus 2022. 

• Vipu-palvelussa tai erillisenä liitteenä on toimitettava 

o Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B; tarvittaessa myös Maatilalomake 101A, 

Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A, Peruslohkojen muutoslomake 102C ja 

Maatilan osalliset -lomake 101D. 

o Viimeistään 15.6.2022 nuorten viljelijöiden tukeen liittyvät liitteet ja selvitykset, ellei 

niitä toimiteta jo EU:n nuoren viljelijän tuen haun yhteydessä. 

o Viimeistään 30.6.2022 hampun vakuustodistukset, ellei niitä toimiteta jo muun tuen 

haun yhteydessä. 

 

Kansalliset puutarhatalouden tuet 

Kasvihuonetuotannon tuki eli kasvihuonetuki 

• Viimeinen hakupäivä 10.3.2022 
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• Hakemus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 109 Hakemus 

kasvihuonetuesta vuodelle 2022. 

• Tarvittaessa erillisenä liitteenä on toimitettava  

o Paperihakemukseen karttapiirros. 

o Viljelysuunnitelman muutosilmoitus. 

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 

• Viimeinen hakupäivä 29.7.2022. 

• Hakemus on toimitettava lomakkeella 237 Hakemus metsämarjojen ja -sienten 

varastointituesta 2022. 

Puutarhatuotteiden varastointituki 

• Viimeinen hakupäivä 16.11.2022. 

• Hakemus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 228 Hakemus 

puutarhatuotteiden varastointituesta vuodelle 2022. 

• Tarvittaessa  

o viimeistään 31.1.2023 joulukuun varastomäärät Vipu-palvelussa tai toimittamalla 

lomake 228B Ilmoitus puutarhatuotteiden varastointituesta vuodelle 2022. 

De minimis -tuet 

Sokerijuurikkaan kuljetustuki  

• Viimeinen hakupäivä 10.3.2022 

Hakemus on tehtävä Vipu-palvelussa tai toimittamalla lomake 178 Sokerijuurikkaan kuljetustuki 

2021. 


