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Tukihaun aikataulusta ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta kertoa tarkkoja päivämääriä.

Kansallisten kotieläintukien haku alkaa helmikuun lopussa ja loppuu 25.3.

Päätukihaku on tarkoitus avata yhdessä osassa, mutta avauspäivämäärää en vielä tiedä. 

Haku jatkuu tänä vuonna 17.6. asti, sillä 15.6. osuu viikonlopulle.

Haun päättymisen jälkeen alkaa normaali myöhästymispäivien laskenta.
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Viljelijöille lähtevä postitus on samanlainen kuin viime vuonna.

Postituksen ajankohtaa ei ole vielä varmistettu, mutta se on suunnitteilla huhtikuun alkuun.

Tukihakupostitus sisältää viime vuoden tapaan tiedon, koska haku alkaa ja Viljelijätukien 

hakuoppaan lukujen Uutta 2019 –osioiden tekstit.

Esitäyttömateriaalia ei tänäkään vuonna lähetetä viljelijälle vaan hän saa Peruslohkotiedot 

Vipusta tai pyytämällä kunnasta. Kunnassa voidaan tulostaa samanlainen peruslohkotieto –

raportti kuin viimeksikin.
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2 ensimmäistä tarkistetta koskee kaikkia, myös Ahvenanmaan viljelijöitä

2 viimeistä koskee Manner-Suomen ympäristökorvaukseen sitoutuneita eli näkyy vain 

heille.

1: liittyy Täydentävien ehtojen vaatimuksiin

2: Tiedot tulevat hukkakaurarekisteristä eli viljelijän merkinnät Vipussa voivat olla 

ristiriitaisia tämän kanssa.

3 ja 4. Markku kertoo tarkemmin

Aktiiviviljelijäään liittyvät tarkisteet on poistettu, koska kysymykset on poistettu. Muita 

tarkisteita on voitu muokata hiukan liittyen yhteiskäyttölohkoihin.
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Uusi/uusittu. 

Uusittu tarkoittaa, että muutos on näkynyt viljelijöille jo jonkin aikaa.

Uusi tarkoittaa, että kyseessä on kokonaan uusi osio Vipussa.

Maito on tuotu uutena, koska pohjoisen Kansallinen maidon tuotantotuki käsitellään 

nykyään uudessa tukisovelluksessa. Tiedot haetaan uusitusta maitorekisteristä. Täällä voi 

ilmoittautua rekisteriin ja nähdä rekisterissä olevia tietoja.
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Suurin osa muutoksista on teknisiä ja aiheuttaa muutoksia ainoastaan sovelluksen 

ulkonäköön.

Jatkossa/tulossa: 

Lomakkeet � uusi nimi Hakemukset ja ilmoitukset. Osiossa tulee näkymään viljelijöille 

kaikki asiakirjat, mitä he ovat itse lähettäneet joko Vipussa tai paperilla.

Tilan valvonnoista tulee ensimmäisessä vaiheessa näkyviin valvonnan nimi ja toteutusvuosi. 

Esim. peltovalvonta 2016. Osiossa näkyy kaikkien aiempienkin valvontojen tiedot sekä myös 

vanhassa tukisovelluksessa käsiteltävien tukien valvonnat. Myöhemmin on tarkoitus tuottaa 

myös tarkempia tietoja valmistuneista valvonnoista, mutta tätä ei ole vielä toteutettu eikä 

tiedetä koska tulee.

Neuvontaraha: tälle ohjelmakaudella rahaa on käytettävissä 7500 e. Viljelijä ei ole saanut 

rahan käyttöasteesta tietoa aiemmin mistään muualta. Ominaisuus on tulossa tämän 

vuoden aikana.
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Tavoitteena on, että avattaisiin sokerijuurikkaan kuljetustuen haku samoihin aikoihin 

päätukihaun kanssa, mutta tuki ei ole riippuvainen päätukihausta ja hakemus on erillinen.

Viime vuonna, kun haettiin vuoden 2017 tukea paperilla, hakuaika päättyi 30.4.2018. Koska 

haku aukeaa todennäköisesti viime vuotta myöhemmin, se myös päättyy myöhemmin.

Samanlainen tuki kun AB alueen kansallinen kriisituki.
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Mehiläistuen haku päättyi 2018 15.6. Tänä vuonna haun päättyminen riippuu siitä, missä 

versiossa se julkaistaan. Todennäköisesti haku päättyy tänäkin vuonna 17.6.

Hakumäärät n. 400-500 asiakasta

ELY-tuki, keskitetty Pohjois-Savoon ja Ahvenanmaalle.

Hakija kirjautuu Vipuun Suomi.fi:n kautta henkilönä, mutta kun tukea haetaan, hakija voi 

valita asioiko henkilönä vai yrityksen tai yhdistyksen puolesta. Jos asioi yrityksen puolesta, 

pitää olla olemassa Suomi.fi valtuutus käyttää valtaa yrityksessä tai yhdistyksessä. (Patentti 

ja rekisterihallituksesta tulee tieto Suomi.fi)

Voiko hakea henkilönä jonkun toisen henkilön puolesta? Ei voi. Mahdollisuus tulee 

myöhemmin.

Jos hakijalla on jo tilatunnus, hän ei voi hakea tilatunnuksellaan. Hän hakee joko 

henkilökohtaisesti tai ry- tai y-tunnuksella. Hakijan pitää osata valita, missä ominaisuudessa 

hän hakee tukea.

Asiakastuista tulee vielä myöhemmin tarkempaa koulutusta.
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Google ei vielä löydä Ruokaviraston sivuja kovin hyvin johtuen hakualgoritmeista. Tämä 

paranee koko ajan.

Jos haluat käyttää hakemisessa googlea, lisää hakuun myös ”Ruokavirasto” sana.

Myös Ruokavirasto.fi oma haku on melko hyvä, jos tiedät mitä haluat etsiä.
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Ruotsinkielisten lyhytosoitteiden toimivuutta joudutaan vielä säätämään eli ne eivät 

välttämättä vielä ole toiminnassa vaan tällä hetkellä lyhytosoitteet toimivat esim. 

osoitteessa www.ruokavirasto.fi/viputjänsten.
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