Tukihakemus 2021
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2021.

Lomake 101B

Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm.

Asiatunnus

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla
täyttöohjeen mukaisesti.
Tuenhakija (ks. täyttöohje)

Tilatunnus

1. Tukihakemus

Haen seuraavien tukien maksamista (rasti ruutuun):

Kaikki tukialueet (AB–C4)
A.

C-tukialueet

Perustuki ja viherryttämistuki
En halua vapautusta viherryttämistuen vaatimuksista
luonnonmukaisen tuotannon perusteella. ks. Täyttöohje

B.

Nuoren viljelijän tuki (EU)

C.

Peltokasvipalkkio

D.

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

E.

Luonnonhaittakorvaus

I.

Pohjoinen hehtaarituki (C1–C4)

J.

Nuorten viljelijöiden tuki (C1–C4, kansallinen)

K.

Yleinen hehtaarituki (C2–C4)

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
F.

G.

Ympäristökorvaus
(sisältäen sitoumukset ja sopimukset) Huom. Hae jatkovuotta kohdassa 2.
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Hae uutta sitoumusta ja lisäalojen liittämistä luomusitoumukseen paperilomakkeella 215. Huom. Hae jatkovuotta kohdassa 2.

2. Sitoumusten ja sopimusten jatkovuoden hakeminen 2021
A.
B.

Ympäristösitoumuksen jatkovuosi 2021
Ympäristösitoumuksesi on päättynyt. Ilman rastitusta sitoumus päättyy eikä korvausta makseta vuonna 2021.
Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen jatkovuosi 2021
Vuonna 2015 tai 2016 alkanut luomusitoumuksesi on päättynyt. Ilman rastitusta sitoumus päättyy eikä korvausta makseta vuonna
2021.

C.

Ympäristösopimusten jatkovuosi 2021 (sis. alkuperäisrodut)
2015 ja/tai 2016 alkaneet ympäristösopimuksesi ovat päättyneet. Tarkista sopimusten voimassaolo (ks. täyttöohje) ja merkitse alle
sopimukset, joita haluat jatkaa vuonna 2021.
Sopimuksen nimi

Asiatunnus tai sopimusnumero

VIRANOMAISEN VASTAANOTTAMAT LOMAKKEET (viranomaisen merkinnät)
Lomake 101A

Lomake 102B

Lomake 101D

Lomake 102C

Lomake 102A

Liite 103A

Lomake 103B

Liitekarttoja

_____ kpl

Vuokrasopimuksia _____ kpl

3. Yhteisöä koskevat edellytykset kansallisissa ja EU-osarahoitteisissa tuissa
Yhteisössä on vähintään yksi yli 18‐vuotias luonnollinen henkilö. Kansallisissa tuissa edellytyksenä on, että henkilö harjoittaa itse
maa‐ ja puutarhataloutta.
Yhteisö ei kuulu ikävaatimusten piiriin.
Yllä olevat ehdot täyttävän henkilön nimi ja henkilötunnus

4. Nuoren viljelijän tukien lisätiedot
Jos tukeen liittyviä henkilöitä on yli neljä, ilmoita heidän nimensä ja henkilötunnuksensa lomakkeen lisätiedoissa.
Olen ilmoittanut nuoren viljelijän lisätiedot vuoden 2020 tukihakemuksella. Ilmoittamiini tietoihin ei ole tullut muutoksia.
a) Tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä____________________
b) Tukiin liittyvät henkilöt
Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

5. Allekirjoitus
Varmista ennen allekirjoitusta, että olet rastittanut kohtaan 1 kaikki tuet, joita haet.
Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet vuodelta
2020 julkaistaan EU-tukitietojen hakupalvelussa. Tietoja voi tarkastella hakupalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tietoja ei julkaista, jos kaikkien em. rahastojen
kautta saamiesi tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista,
koska EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission tavoitteena on lisätä
maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan.
Viljelijän/yhteyshenkilön on annettava tukihakemusta koskevat selvityspyynnöt, kuulemiskirjeet yms. tiedoksi muille hakijaosakkaille, -omistajille, -yhtiömiehille yms. Tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyövä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen
(Hallintolaki (434/2003) 56 §, 57 § ja 68 §).
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on
oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Voit lukea asiasta tarkemmin Tuenhakijan perusoppaan Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet
-luvusta.
Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemuksessa
hakemieni tukien myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset. Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen ennalta ilmoittamatta.
Paikka ja aika

6. Lisätietoja (tai liite)

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan
kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

Täyttöohje, lomake 101B Tukihakemus
Palauta lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2021.
Tuenhakijalla tarkoitetaan maa- tai puutarhataloutta
harjoittavaa, maatilan kokonaan tai osittain omistavaa tai
sitä hallitsevaa
- yksityistä henkilöä eli luonnollista henkilöä,
- juridista henkilöä, kuten osakeyhtiö, avoin- tai
kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai yhdistys,
- luonnollisten yksityisten henkilöiden yhteenliittymää,
kuten kuolinpesä tai verotusyhtymä tai
- julkisyhteisöä, valtiota tai kuntaa.
Maatilalla voi olla myös useampi kuin yksi viljelijä, toisin
sanoen maatilan omistaa tai sitä hallitsee luonnollisten
tai juridisten henkilöiden muodostama yhteenliittymä,
joka toimii maatilayrittäjänä. Merkitse yhteenliittymä hakijaksi, kun maatilaa hallitsee luonnollisten tai juridisten
henkilöiden muodostama kuolinpesä, yhtymä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Yritysmuodon tulee ilmetä tuenhakijan nimestä, esimerkiksi
avoin yhtiö Meikäläinen & Meikäläinen tai M. Meikäläisen kuolinpesä.
Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen maatilalle
antama maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän
rekisteritunnus.
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu ja merkitse niihin
tilatunnus sekä päivämäärä.

1. Tukihakemus
Rastita kaikki tuet, joita haet. Rastita kohdassa 2 ne tuet,
joille haet jatkovuotta. Anna lisäksi tarvittavat hakemusta
täydentävät tiedot lomakkeen kohdissa 2–3. Tuet on ryhmitelty sen mukaan, millä tukialueilla kyseisiä tukia voidaan maksaa.

Kaikki tukialueet (AB–C4)
A. Perustuki ja viherryttämistuki
Rastita kohta, jos haet perustukea ja viherryttämistukea.
Tilapäisesti viljelemättömälle alalle ei myönnetä mitään
tukia. Tukioikeudet eivät aktivoidu, jos alalle ei myönnetä
perustukea. Jos tukioikeudet ovat kaksi vuotta peräkkäin
aktivoitumatta, tukioikeuksia saattaa mennä kansalliseen
varantoon. Vuodet 2020 ja 2021 lasketaan peräkkäisiksi
vuosiksi.
Tilat, joilla on luomutuotantoa, saavat vapautuksen viherryttämistuen vaatimuksista automaattisesti niiden peltolohkojen osalta, jotka ovat luomutuotannossa. Tällaiset
lohkot on merkittävä kasvulohkolomakkeella 102B

kohtaan H vähintään luomun siirtymävaiheeseen. Niillä
tilan lohkoilla, jotka eivät ole luomutuotannossa, on noudatettava viherryttämistuen vaatimuksia.
Merkitse rasti kohtaan ”En halua vapautusta viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella”, jos et halua, että tila vapautuu automaattisesti
vaatimuksista. Sitoudut tällöin noudattamaan viherryttämistuen vaatimuksia koko tilan maatalousmaalla.
B. Nuoren viljelijän tuki (EU)
Rastita kohta, jos haet nuoren viljelijän EU-tukea.
C. Peltokasvipalkkio
Rastita kohta, jos haet peltokasvipalkkiota. Peltokasvipalkkio maksetaan koko maassa valkuaiskasveille, rukiille,
sokerijuurikkaalle ja tärkkelysperunalle sekä AB-alueella
avomaanvihanneksille. Valkuaiskasveja ovat syysrapsi,
syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, öljypellava, ruistankio, härkäpapu, öljyhamppu, peltoherne (eli
ruoka- ja rehuherneet) ja makea lupiini.
D. Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
Rastita kohta, jos haet sokerijuurikkaan kansallista tukea.
Voit hakea tukea, jos viljelet sokerijuurikasta sokerintuotantoon.
E. Luonnonhaittakorvaus
Rastita kohta, jos haet luonnonhaittakorvausta. Rastita
myös alakohta (kotieläinkorotus), jos haet luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta.
F. Ympäristökorvaus (sisältäen sitoumukset ja sopimukset). Rastita kohta, jos haet ympäristösitoumuksen tai
ympäristösopimuksen maksamista, mukaan lukien alkuperäisrotujen kasvatus- ja alkuperäiskasvien ylläpitosopimukset. Et voi hakea kokonaan uutta ympäristösitoumusta vuonna 2021.
Kun olet hakenut ympäristökorvauksen maksua, olet samalla hakenut ympäristökorvauksen maksua ja liittämistä
sitoumukselle kaikille korvauskelpoisille peruslohkoille,
jotka ovat olleet ympäristökorvaukseen sitoutuneen tuensaajan tukihakemuksella v. 2020, mutta ei sitoumuksella. Ilmoita peruslohkolomakkeen lisätiedoissa, jos et
halua jollekin em. lohkoista ympäristökorvauksen maksua
ja sitoumukselle liittämistä. Maksamista on haettava
vuosittain. Jos merkintä puuttuu, se katsotaan sitoumuksesta ja sopimuksesta luopumiseksi. Luopumisesta
saattaa aiheutua myös takaisinperintä.
Lue tarkemmat ohjeet osoitteesta ruokavirasto.fi  Viljelijä  Tuet ja rahoitus  Ympäristökorvaus.
G. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Rastita kohta, jos haet luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksamista.

Voit hakea uutta luomusitoumusta tai muutoksia
voimassa olevaan sitoumukseen lomakkeella 215.

C-tukialueet
I. Pohjoinen hehtaarituki. Rastita kohta, jos haet
pohjoista hehtaaritukea.
J. Nuorten viljelijöiden tuki. Rastita kohta, jos haet kansallista nuorten viljelijöiden tukea.
K. Yleinen hehtaarituki. Rastita kohta, jos haet yleistä
hehtaaritukea. Tukea maksetaan vain tukialueilla C2–C4.

2. Sitoumusten ja sopimusten jatkovuoden hakeminen 2021
Vuonna 2015 ja/tai 2016 alkaneet ympäristösitoumukset
ja -sopimukset päättyvät tänä vuonna. Sitoumuksille ja
sopimuksille on mahdollista hakea jatkoa vuodelle 2021.
Rastita kohta A, B ja/tai C, jos haet jatkoa vuodelle 2021.
Ympäristösopimuksissa kirjaa lomakkeelle lisäksi sopimuksen nimi (esim. Kosteikon hoitosopimus) sekä sopimuksen asiatunnus tai sopimusnumero, jos sinulla on
useampia päättyviä sopimuksia.

A. Ympäristösitoumuksen jatkovuosi 2021
Hakiessasi sitoumuksen jatkovuotta, sitoudut noudattamaan ympäristösitoumuksen ehtoja 30.4.2022 saakka.
Vuonna 2021 päättyviä sitoumuksia voidaan jatkaa valtion vuoden 2021 talousarvion määrärahan puitteissa.

B. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen jatkovuosi 2021

Alkuperäiskasvisopimusten jatkoa voit hakea erillisellä
menettelyllä, josta voit lukea tarkemmin Viljelijätukien
hakuoppaalta.

3. Yhteisöä koskevat edellytykset kansallisissa
ja EU-osarahoitteisissa tuissa
Ilmoita ikävaatimuksen täyttävän osallisen nimi ja hänen
henkilötunnuksensa. Jos tuenhakija on alle 18-vuotias,
esitä hakemuksen lisätiedoissa perustelut tukien/ korvausten myöntämiseksi.
Yhteisö ei kuulu ikävaatimuksen piiriin, jos hakijana on
julkisoikeudellinen yhteisö, vankilatila tai koulutila.
Lue tarvittaessa lisää yhteisöä koskevista edellytyksistä
Tuenhakijan perusoppaasta luvusta 2 osoitteessa ruokavirasto.fi/hakuopas.

4. Nuoren viljelijän tukien lisätiedot
Täytä kohdan 3 tiedot, jos olet hakenut kohdassa 1. nuorenviljelijän tukea (EU) ja/tai nuorten viljelijöiden tukea.
Vuonna 2020 tukea hakeneet:
Jos hait nuoren viljelijän tukia vuonna 2020 ja ilmoittamiisi lisätietoihin ei ole tullut muutoksia, merkitse rasti
kohtaan 3. Jos ilmoittamiisi lisätietoihin on tullut muutoksia, täytä lisätiedot uudelleen ja merkitse hakemuksen lisätietoihin muutoksen syy.
Vuonna 2021 tukea ensimmäisen kerran hakevat:
a)

Ilmoita tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Katso Viljelijätukien hakuoppaan kohta Nuoren
viljelijän tuki.

Hakiessasi sitoumuksen jatkovuotta sitoudut noudattamaan luomusitoumuksen ehtoja 30.4.2021 saakka.
Vuonna 2021 päättyviä sitoumuksia voidaan jatkaa valtion vuoden 2021 talousarvion määrärahan puitteissa.

b) Ilmoita nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävät henkilöt ja heidän henkilötunnuksensa. Katso ilmoitettavien henkilöiden määräytyminen toimintamuodoittain hakuoppaan kohdasta Nuoren viljelijän tuki.

C. Ympäristösopimusten jatkovuosi 2021 (sis. alkuperäisrodut)

5. Allekirjoitus

Hakiessasi sopimuksen jatkovuotta sitoudut noudattamaan ympäristösopimusten sopimusehtoja 30.4.2022
saakka, sekä samalla toteuttamaan sopimukseen liittyvässä suunnitelmassa yksilöityjä vuosittaisia ja/tai määrävälein toteutettavia toimenpiteitä. Samalla vakuutat, että
sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen
vuokrasopimukset ovat voimassa 30.4.2022 saakka. Sopimukseen sisältyvän alan on oltava viljelijän hallinnassa
koko sopimuskauden ajan.

Kirjoita lomakkeeseen päiväys. Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake.
Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla
tai yhdistys- ja yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.

Hakiessasi Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen jatkovuotta sitoudut noudattamaan sopimusehtoja
30.4.2022 asti.

6. Lisätietoja
Tukihakemukseen tarvittavat liitteet on kerrottu hakuoppaassa kunkin tuen kohdalla. Merkitse kaikkiin liitteisiin
tilatunnus ja päivämäärä.

