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Tukien hakeminen 2022
Noora Malkamäki



Tukihaun aikataulu

15.6. Päätukihaku päättyy
Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista.

30.6. Viimeinen kylvöpäivämäärä.

11.7. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus myöhässä (19 % 
vähennys tukeen myöhästymispäivistä johtuen).

12.7. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

31.8. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto.

21.9. Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta.

27.10. Viimeinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus 
toimenpiteiden pinta-aloista.

21.11. Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn 
ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista (17 % vähennys tukeen).



• Viimeinen viljelijöille lähetettävä paperipostitus.

• Lähetetään tiloille arviolta viikolla 15.

• Sisältää 

• Tieto tukihaun alkamisesta.

• Tietoa hakuoppaan 2022 muutoksista.

• Alustavaa tietoa uudesta CAP-kaudesta.

Viljelijäpostitus



Muutokset haussa

• Vipu-palvelun muutoksista kerrotaan erikseen toisissa puheenvuoroissa.

• Lomakkeisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia.
• 101B: sitoumusten ja sopimusten jatkot kuten viime vuonna.

• 102B: tarkennettu listaa kasvulohkon lisätiedoissa ilmoitettavista tiedoista.

• Vuonna 2023 tukihaku on mahdollista vain sähköisesti eli useimmat 
paperilomakkeet jäävät historiaan.



Viljelijätukien hakuopas 2022

• Oppaaseen on tehty vain pieniä muutoksia.
• Uutta on Perusoppaan luku 9. johon on koottu seuraavaan CAP-

kauteen liittyviä muutoksia, jotka ovat tiedossa hakuoppaan 
julkaisuhetkellä.

• Vuoden 2022 opas julkaistaan maaliskuun loppupuolella.



Syksyn koulutukset

• Ruokavirasto ei järjestä syksyllä 2022 alueellista koulutuskiertuetta CAP-
kauden muutoksista.

• Syksyllä 2022 koulutamme hallintoa tulevista muutoksista pienempinä 
kokonaisuuksina esimerkiksi tukimuoto kerrallaan etäkoulutusten, 
kyselytuntien ja tallenteiden avulla.

• Kerromme koulutuksista tarkemmin aikataulujen tarkentuessa. 
• Koulutukset kootaan Pikanttiin.
• 22.-24.11.2022 Maatalousosasto ja verkostoyksikkö järjestävät Syyspäivät 

Ikaalisten kylpylässä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille sekä ELY-
keskuksille.



Muutokset eri tukimuotoihin



Tukioikeudet
• Vuonna 2022 tehdään viimeisen kerran:

• Tukioikeuksien varantoonveto kahden vuoden käyttämättömyyden 
perusteella.

• Tukioikeuksien hallinnan ja omistuksen siirrot.
• Tukioikeuksien myöntö kansallisesta varannosta.

• Vielä alkuvuodesta 2023 tehdään tukioikeuksien varantoonvetoja 
vuoden 2022 valvonnan perusteella.

• Huomioikaa, että tukioikeudet lakkaavat tämän hetken tiedon 
mukaan 31.12.2022. 



Luonnonhaittakorvaus ja kotieläinkorotus
• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.

Kansalliset peltotuet

• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.

Perustuki

• Ei muutoksia vuoden 2022 hakuun.



Täydentävät ehdot

• Täydentäviin ehtoihin ei ole tullut uusia vaatimuksia pelloille.

• Täydentävien ehtojen oppaan luvussa 2 on listattu tarkemmin 
esimerkiksi eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin sekä 
kirjanpidon säilytysaikoihin tulleet muutokset.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2022/#id-2-uutta-2022
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