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Viljelijäkirje 1/-23 

Uusi ohjelmakausi alkaa ja maataloustuissa moni asiaa muuttuu. Yritämme tässä lyhyesti muistuttaa, mitkä asiat on 

ehdottomasti laitettava kuntoon ennen tämän vuoden tukihakua ja mitä ainakin kannattaa ottaa huomioon, jotta 

tukien hakemiseen ja valvontaan liittyvät asiat sujuisivat tulevana vuonna mahdollisimman hyvin ja helposti.  

Olemme selvyyden vuoksi yksinkertaistaneet tässä luettelossa esille nostettuja asioita todella paljon, jokaisesta 

kohdasta löytyy lisätietoja Ruokaviraston nettisivuilta. Listasta puuttuu vielä suurin osa muuttuvista asioista, niistä lisää 

kevään viljelijäkoulutuksissa. 

 

LUKEKAA NÄMÄ LUETTELON OHJEET!  

 

1. Tukihakemukset voi jättää vain VAIN sähköisesti VIPU-palvelussa. Paperisia tukihakemuksia EI enää 

vastaanoteta. Tämä edellyttää myös, että ensisijaisella viljelijällä on oltava voimassa olevat asiointi-oikeudet 

VIPU-palveluun.   

 

2. Jokaisella tilalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite ja se on tallennettava Vipu-palvelun henkilötietoihin. 

Kaikki henkilötiedot ja tilinumerot voi itse päivittää vipu-palveluun (Lisäohjeita : 

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/oppaat/vipu/yhteystietojen-paivittaminen-vipu-

palvelussa/yhteystietojen-paivittaminen/.  Viljelijäkirjeet ja muut tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti 

sähköpostilla. 

 

3. Jokaisella tilalla tulee olla käytössään älymatkapuhelin (oma, jonkin perheen jäsenen tms.), johon on ladattu 

Vipu-mobiili -sovellus, ohjeita löytyy (https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/vipu-palvelu/vipu-

mobiili/). Matkapuhelimennumero tulee tallentaa VIPU-palveluun. Vaikuttaa siltä, että 

neuvontaorganisaatiolta ostettava älymatkapuhelinpalvelu saattaa olla vaikeaa ja ostopalveluna se muodostuu 

kohtuuttoman kalliiksi. Puhelimen on oltava viljelijällä tai viljelijäperheen jäsenellä hallussaan. 

Satelliittiseurantaan liittyvät kuulemiset tehdään matkapuhelimen Vipu mobiili -sovelluksella.  

 

4. Jokaisen tuenhakijan on täytettävä aktiiviviljelijä määritelmä. Jos tilasi EU:n suorat tuet jäävät alle 5000 euron 

täytät automaattisesti aktiiviviljelijä määritelmän. Jos suorat tuet ylittävät 5000 euroa, on aktiiviviljelijä 

määritelmä helpoin todentaa niin, että tukea hakevan maatilan tai yrityksen y-tunnuksen yritysmuotona on jokin 

tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukainen luokan 01- alle kuuluva kasvinviljely tai kotieläintalous (ei 

kuitenkaan metsästys eikä maataloutta palveleva toiminta paitsi kohta 01612 maatalousmaan pitäminen 

viljelykuntoisena). Aktiiviviljelijä määritelmän voi todentaa myös muulla tavalla kuten maatalouskirjanpidolla 

tai kuiteilla.  

 

5. Pellon hallintaan liittyvät asiat tarkentuvat ja niitä valvotaan erillisellä valvonnalla. Tukien maksujen 

edellytyksenä on, että lohko on tuenhakijan hallinnassa ja haltijatiedot ovat oikein. Vuokrasopimukset tulee olla 

kunnossa ja ajan tasalla. 
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KEVÄÄN  2023 TUKIHAKUKOULUTUKSET 

Ohjelmakauden vaihtuminen tuo paljon isoja ja pieniä muutoksia tukiin ja tukiehtoihin, joten koulutuksiin kannattaa 

osallistua ja tutustua Ruokaviraston sivuilta löytyviin tarkkoihin tukiehtoihin. 

Yleisiä tukiehtojen perusasioihin liittyviä tukikoulutuksia järjestetään seutukunnittain, tarkkoja ajankohtia ei ole vielä 

lyöty lukkoon. Yksittäisten tukien ehtoihin perehtyvät tukikoulutukset löytyvät netistä. Tiedotamme nettikoulutuksista, 

kun on sovittu mistä linkit koulutuksiin löytyvät. Tavoitteena on koota kaikki yksittäisten tukien ja yleisten ehtojen 

koulutusvideot yhteen portaaliin, josta kukin viljelijä voi poimia ne koulutukset, jotka hänen tilaansa koskevat.  

Someron maaseutuyksikön Facebook sivustoilla ( https://www.facebook.com/someronmaaseutuyksikko) tiedotetaan 

ajankohtaisista asioista ja nettisivuilta löytyy pysyvämpiä tietoja. Kaikki tiedottaminen tehdään ensivuodesta alkaen 

sähköisesti, joten huolehtikaa siitä, että VIPUSSA oleva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero ovat oikein!    

Eläipalkkioiden haku 9.1.-24.1.2023 

Eläinten hyvinvointituen haku 9.1.-2.2.2023 

Eläinmääräilmoitukset viimeistään 2.2.2023 

 

MTK-Varsinais-Suomi järjestää kevään ensimmäiset eläintukikoulutukset AB-alueen tuottajille etäyhteydellä seuraavasti: 

Måndag 16.1. kl 10-14.30 Husdjursstöd för nöt, lamm och get  

Perjantaina 20.1.2023 klo 10-14.30 Nauta-, lammas- ja vuohitalouden tuet 

Keskiviikko 25.1. klo 10-14 Sika- ja siipikarjatalouden tuet 

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin https://www.lyyti.in/kotielaintuet_AB_2023  kaksi päivää ennen tilaisuutta. 

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki päivää ennen tilaisuutta. 

Tilaisuudet tallennetaan ja tallenne tulee nettisivuille https://varsinais-suomi.mtk.fi/koulutusmateriaalit 

 

KIPSIHAKU ON AUENNUT 

Peltojen maksuttoman kipsikäsittelyn haku on avattu 1.12. KIPSI-hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima 

hanke. 

Viljelijä voi hakea kipsiä osoitteessa www.kipsinlevitys.fi.  

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA!  t: Maaseutuyksikön henkilökunta 

 

Yhteystiedot 1.1.2023 alkaen 

Virallinen sähköpostiosoite: maaseututoimisto@somero.fi (hakemukset, lomakkeet) 

Maaseutuyksikön päällikkö Veli-Matti Pura 
p. 0500 843019 
veli-matti.pura@somero.fi 

 
Maaseutuasiamies Riikka Gustafsson 
p. 044 7791 425 
riikka.gustafsson@somero.fi 
 
  

Maaseutuasiamies Päivi Alanko 
p. 040 1268 426 
paivi.alanko@somero.fi 

 
Maaseutuasiamies Aira Lohermaa 
p. 050 4063 452 
aira.lohermaa@somero.fi 
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