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Mitä muutoksia on tehty ja miksi

• Peruslohkomuutoksia ja päätukihakua on uudistettu teknisistä syistä eli 
toteutustekniikka on uudistettu. 

• Uudistus näkyy muun muassa erilaisina välilehtinä ja näkyminä.
• Toteutuksessa on otettu huomioon myös saavutettavuus.
• Isoimmat muutokset näkyvät lohkotiedoissa.
• Toiminnot eivät ole muuttuneet, mutta niiden toteutustapa on uusittu.

• Diojen otsikkoväreillä on tarkoitus kertoa mitkä asiat säilyvät ennallaan ja
mitkä muuttuvat 



Sähköisen asioinnin nimi on muuttunut  Hae/ilmoita 



Peruslohkomuutokset 2022



PLM - Lohkotiedot -välilehti

• Peruslohkomuutokset 
Vipussa on tarkoitus 
tehdä kokonaan uudella 
tekniikalla vaikka mitään 
uusia asioita ei tulekaan

• Osiossa perustetaan 
uudet peruslohkot, 
jaetaan ja yhdistetään 
peruslohkoja sekä 
poistetaan peruslohkoja 
maatalouskäytöstä 



PLM - Yhteenveto ja lähetys-
välilehti
• Tällä välilehdellä ei enää näytetä 

tehtyjä rajakorjauksia, koska ne 
lähtevät päätukihaun yhteydessä.



Päätukihaku 2022



Päätukihaun esitäyttö
• Päätukihaulle mentäessä 

ensimmäisenä avautuu 
kasvulohkojen esitäyttö.

• Valitaan kasvulohkojen 
esitäyttö edellisen vuoden 
tiedoilla tai vain peruslohkot.

• Kasvulohkotiedot voidaan 
tuoda myös 
viljelysuunnitteluohjelmasta.



Päätukihaussa ei enää kahta erillistä yläosiota 
(ilmoita tiedot/hae tukia)
• Jatkossa 6 välilehteä kaikilla tiloilla

• Lohkotiedot, Lohkotietojen yhteenveto, Haettavat tuet, Maatilan tiedot, Vipuneuvoja, (Vältä 
seuraamukset), Yhteenveto ja lähetys.

• Vältä seuraamukset –välilehti tulee näkyviin jos hakee ympäristökorvausta.

• Valittu välilehti on valkoinen, siirtyminen mahdollista vihreille ja sellaiset 
välilehdet, joille ei voi vielä siirtyä ovat harmaita.



Yleiskuva lohkotiedot välilehdestä

• Suurin muutos liittyy tietojen 
muokkaukseen, joka tehdään erikseen 
avautuvassa dialogissa

• Kaikkia peruslohkon tietoja voi kerralla 
muokata

• Myös kasvulohkojen tiedot annetaan 
yhdellä kertaa omassa dialogissaan 



Lohkotiedot tarkempana kuvana

• Lohkotiedot



Lohkotiedot -välilehti
• Peruslohkolistassa on kolme 

saraketta: tunnus, nimi sekä ala
• Liitä uusi peruslohko hallintaan –

toiminto on peruslohkolistan 
alapuolella

• Isolle kartalle pääsee sinisestä 
painikkeesta Avaa kartta sekä 
kartalla olevasta kynänkuva 
ikonista.



Lohkotiedot-välilehti, peruslohkon tiedot

• Peruslohkotiedot näytetään 
aluksi selailutilassa

• Peruslohkon tiedoissa on  
peruslohkon valinta 
yhteiskäyttöiseksi.

• Myös Poista lohko hallinnasta –
painike löytyy täältä. 



Muokkaa peruslohkon tietoja

• Peruslohkon tietojen muokkaus aloitetaan 
painikkeesta Muokkaa lohkon tietoja

• Kaikkia tietoja voi muokata samalla kertaa;
• Peruslohkon nimi
• Hallinnan peruste
• Vuokranantaja
• Maankäyttölaji
• Viljelijän ilmoitus hukkakaurasta
• Lisätiedot



Kasvulohkojen lisäys

• Silloin kun kasvulohkoja ei ole 
esitäytetty, painikkeesta Lisää uusi 
kasvulohkoa aloitetaan 
kasvulohkojen muodostaminen 
peruslohkolle

• Uusi kasvulohko avautuu suoraan 
muokkaustilaan



Kasvulohkotietojen muokkaus

• Kasvulohkojen muokkaus alkaa tällaisesta 
näkymästä

• Pakollisina tietoina annetaan kasvulohkon 
kasvitiedot sekä luomun vaihe. Omassa 
kentässä annetaan myös tarvittaessa 
lisätiedot. 

• Riippuen valitusta kasvista, näkymä 
muokkautuu ja antaa lisää valintoja



Luomun oletusvalinta

• Jos esitäyttö tehdään vain
peruslohkotiedoilla, annettaessa 
ensimmäisen peruslohkon 
ensimmäistä kasvulohkotietoa, 
tulee uusi kysymys liittyen luomun 
vaiheeseen.

• Luomuvaihe on pakollinen tieto ja     
sen voi valita oletukseksi kaikille 
seuraaville kasvulohkoille.



Kasvulohkoille lisäkysymykset
• Lajike, kysytään mm. viljoilta
• Sertifioitu siemen
• Hampusta on annettava suunniteltu 

kylvöpäivämäärä ja siemenmäärä
• Ympäristökorvauksen valinnainen 

toimenpide: kerääjäkasvit, orgaanisen 
katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla, ryhmä 1 ja 2 
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu –torjuntatoimi

• Tietyille kasveille on lisävalintoja,  
esimerkiksi viljelykasvin juuret irti maasta



Kasvulohkojen muokkaus ja kasvitietojen tallennus
• Isolle kartalle päästään pienemmän kartan alareunasta 

(kynän-kuvasta) tai oikeasta ylälaidasta(Avaa kartta-
painikkeesta).

• Ison kartan yläreunassa ovat kasvulohko- ja 
peruslohkotyökalut.

• Kuvassa avattuna kasvulohkotyökalut –kohta. Näkyviin avattu 
kaikki kasvulohkon piirtämiseen tarvittavat työkalut.



Uuden lohkon hallintaan otto 

• Uuden lohkon hallintaan oton 
yhteydessä kysytään kaikki 
peruslohkon tiedot kerralla.

• Uuden lohkon hallintaan otto –valinta 
on peruslohkolistan alla



Peruslohko hallintaan otto kartalla
• Peruslohkon hallintaan liittäminen tapahtuu klikkaamalla kartalla 

peruslohkoa, joka ei ole tilan hallinnassa (valkoinen reunaviiva).



Kasvulohkojen ryhmä-
tallennus
• Kasvulohkojen ryhmätallennus 

helpottaa täyttöä, kun monta yhden 
kasvulohkon peruslohkoa samalla 
kasvilla saadaan täytettyä kerralla

• Jos valittu kasvi ei ole kelvollinen 
peruslohkon  maankäyttölajiin nähden, 
ei sellaisen peruslohkon valinta ole 
mahdollista

• Kasvulohkojen ryhmätäytön voi tehdä 
monta kertaa peräkkäin



Lohkotietojen yhteenveto- välilehti

• Osioon ei ole tullut suurempia muutoksia. Täältä löytyvät:
• Yhteenveto kasvilajeittain
• Yhteenveto peruslohkoittain
• Päätukihakua varten tehdyt rajakorjaukset



Haettavat tuet- välilehti
• Haettavat tuet kohdassa, valitaan 

tukien hakija ja haettavat tuet
• Jos hakijana on yhtymä, kysytään 

myös hakijan tyyppi ja  yhteisön 
hakija

• Välilehdelle on tuotu listat tilan  
ympäristösitoumukselle 
valituista toimenpiteistä. 



Jatkovuosien haku ympäristösitoumukselle ja 
sopimuksille
• Jatkovuoden hakeminen tapahtuu kuten edellisenä vuonna.
• Viljelijä valitsee päätukihaullaan rastilla, jatkaako 

ympäristösitoumustaan ja/tai sopimuksia.



Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuosi

• Luonnonmukaisen tuotannon jatkovuotta haetaan kuten viime 
vuonnakin

• Jos sitoumus on annettu vuonna 2018 tai sen jälkeen, haetaan vain tuen 
maksua



Liitteiden lisääminen on pysynyt ennallaan

• Haettavat tuet –välilehdellä voidaan tallentaa tarvittavia liitteitä pdf-muodossa
• Ennen liitteen lisäämistä valitse liitteen tyyppi ja kun liite on valittu, klikkaa painiketta ’Lisää liite’

• Hakemukselle lisätyt liitteet tulevat näkyviin Lisätyt liitteet alle ja ne voidaan poistaa Poista liite -
painikkeesta



Maatilan tiedot -välilehti

• Maatilan tiedot- välilehdellä 
voidaan muuttaa tilan tietoja

• Tilan tiedot tulevat 
esitäytettynä edelliseltä 
vuodelta



Vipuneuvoja-välilehti

• Kasvulohkotietoihin on 
lisätty yksi uusi tarkiste, joka 
näkyy myös Vipuneuvojassa

• Se huomauttaa jos 
sitoumuksen ulkopuoliselle 
lohkolle ilmoittaa 
ympäristökorvauksen 
toimenpiteitä



Vipuneuvoja – Monivuotisten 
toimenpiteiden tarkisteet
• Tukioikeudet-paneelilla näet tukioikeuksien 

tilanteen
• Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet –

paneelilla käy tarkistamassa mm. 
suojavyöhykkeiden, luonnonhoitopeltojen 
ja/tai monimuotoisuuspeltojen 
säilyttämisvelvoitteet

• Näet tilaa koskevan alustavan tukiarvion



Vältä seuraamukset -välilehti



Yhteenveto ja lähetys -välilehti

• Yhteenveto ja lähetys –välilehdeltä näet päätukihakemuksen yhteenvedon ja 
pystyt tulostamaan hakemustiedot

• Ennen lähetystä tarkista, että sähköpostiosoite on oikea johon vahvistusviesti 
lähetetään

• Sähköposti esitäytetään ensisijaisen viljelijän tiedoista
• Kun tiedot on tarkastettu ja hakemus kunnossa, lähetä hakemus käsiteltäväksi



Lähettämisen jälkeen

• Lähetyksen jälkeen välilehdelle tulee vihreä ilmoitus hakemuksen 
vastaanotosta ja hakemuksen lähettämisestä tulee vahvistusviesti 
ilmoitettuun sähköpostiin

• Hakemuksen lähetyksen voi vielä peruuttaa, mutta se on muistettava 
lähettää uudelleen hakuajan puitteissa. Vain lähetetty hakemus on 
vastaanotettu!



Yhteenvetotuloste 

• Hakemustiedot tulosteelle tulee esille lähetyshetki lähettämisen jälkeen
• Varmista tulosteelta, että siellä on hakemuksen tiedot lähetetty käsiteltäväksi sekä lähetysaika ja 

päivämäärä



Viljelysuunnitteluohjelmistot 2022



Viljelysuunnitteluohjelmistojen käytössä 
huomioitavaa tukihaussa 
• Esimerkkitilanne: Peruslohkoihin on tehty muutoksia, jakoja tai 

yhdistämisiä, pääsääntöisesti valvonnan johdosta 2021
Uudet lohkonumerot muodostettu 2022, ovat mukana esitäytössä.

• Viljelijä ei välttämättä tiedä uusista lohkonumeroista, jolloin VSO-
ohjelmassa käytetään vanhoja tunnuksia ja hakemus yritetään muodostaa 
vanhoilla lohkotunnuksilla. 



VSO

• Esitäytössä Vipu huomauttaa noiden vanhojen lohkojen osalta että niitä ei 
olemassa, ei kasvulohkoja. 



VSO

• Esitäytössä uusien lohkojen osalta sovellus poistaa ne hallinnasta, koska 
niillä ei ole kasvulohkoja viljelysuunnitteluohjelman datassa. Nämä lohkot 
voidaan palauttaa hallintaan lohkotietonäkymässä.



VSO

• Nyt käyttäjän olisi viimeistään tuotava uudet lohkot VSO-ohjelmaan ja poistaa 
vanhat sieltä. 

Miten on vältettävissä lohkojen tahaton häviäminen tukihaulta?
> 1. Hae Vipusta VSO-ohjelmaan viimeisin tilan peruslohkojen tilanne jo ennen kuin 
teet viljelysuunnitelmaa. Näin VSO-ohjelmaan tulee ajantasainen lohkotilanne.
> 2. Lue tarkkaan esitäytön antamat dialogit.
> 3. VSO-datan siirto Vipuun vain kerran, alussa. Jos lohkotietoihin tulee muutoksia, 
tee muutokset Vipussa ja siirrä muuttunut data VSO-ohjelmaan. Aina kun data 
siirretään VSO:sta Vipuun, kasvulohkojen kohdennukset on tehtävä uusiksi. 
Kohdennukset purkautuvat jos peruslohkolla on enemmän kuin 1 kasvulohko. Tästä 
aiheutuu ylimääräistä muistettavaa, jos kasvulohkoille ei ole tullut muutoksia, 
mutta silti ne täytyy kohdentaa aina uudelleen. 



VSO

• Tässä viljelijä on itse 
lisännyt 
suunnitteluohjelmaan 
uusia peruslohkoja, ja 
niiden liittäminen tilan 
hakemukselle ilmoitetaan 
tällaisen viestin kautta. 



Saako uudet lohkot hallintaan jo ennen 
tukihakua?
• Kysymys: Viljelijä haluaisi hallintaan tulevat lohkot Vipuun hallintaan jo vuoden 

alusta, jotta voisi hyödyntää niitä viljelysuunnittelussaan. Onko asiaa mahdollista 
hoitaa kunnassa?

Vastaus: Hallinnan siirtojen tekeminen viljelijän puolesta peruslohkohallinassa ei 
ole suositeltavaa. Lohkojen sitoumus ja sopimustiedot eivät automaattisesti 
päivity, jolloin kunnassa olisi kuitenkin myöhemmin huolehdittava näiden päivitys.

Toimintaohje: Viljelysuunnitteluohjelmien toiminnolla viljelijä voi hakea 
hallintaansa minkä tahansa peruslohkon, jos lohkotunnus on tiedossa. Käyttäjä 
tekee sitten esitäytön Vipussa, jolloin uusi lohko lisätään siellä automaattisesti 
tilan hallintaan ja samalla lohko siirtyy automaattisesti oikein sitoumuksille.
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