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Viljelijäkirje, tammikuu 2023 

Hyvää alkanutta vuotta 2023 maaseutuhallinnosta! Mikä mullistuksien vuosi meillä onkaan 

edessämme! Tukioikeudet ovat nyt jääneet historiaan, ja uusi CAP-ohjelmakausi on alkanut. Moni 

asia sen tiimoilta on kuitenkin vielä kesken, mutta tässä kirjeessä on nyt muutamia nostoja 

asioista, jotka ovat jo varmoja, ja jotka kannattaa hoitaa kuntoon ennen kevään kiireitä.  

Tukihakukoulutusten suunnittelu on meillä tällä hetkellä työn alla. Koulutukset tulevat olemaan 

maaliskuun lopulla/huhtikuun alussa, mutta tiedotamme niistä lisää heti kun yksityiskohdat 

varmistuvat. Tulemme myös tiedottamaan teitä kevään mittaan tulevan ohjelmakauden asioista, 

ja tietenkin myös peltotukihausta. Kannattaa siis varmistaa, että sähköpostiosoite on ajan tasalla, 

jotta tiedotteet löytävät perille. Omatoiminen opiskelu on toki myös suositeltavaa, ja mm. 

Ruokaviraston sivuilta löytyy hyvin materiaalia. Suosittelemme myös vahvasti ottamaan jo tässä 

kohtaa yhteyttä neuvojiin, jos heidän palvelujaan haluatte hyödyntää esim. peltotukihaussa, sillä 

keväällä aikoja on varmasti vaikea enää saada.  

Talvisin terveisin Virpi, Asko, Mikko ja Anu 

 

Vipu-mobiili  

Tällä ohjelmakaudella ajantasainen yhteydenpito hallinnon ja viljelijän välillä tulee olemaan tärkeää. Tukien 
valvonta muuttuu, ja fyysiset tarkastajien käynnit tilalla ja maastossa vähenevät. Jatkossa viljelytoimien 
todennus tapahtuu satelliittikuvien pohjalta. Kuvien ja tukihakemusten välillä voi kuitenkin esiintyä 
ristiriitoja, ja silloin viljelijä tulee saamaan hallinnolta selvityspyynnön mobiilisovellukseen, Vipu-mobiiliin. 
Selvityspyyntöön vastataan sovelluksen kautta, mm. ottamalla lohkosta kuvia. Vipu-mobiilissa voit myös 
tarkistaa tilallesi maksetut tuet sekä tarkastella perus- ja kasvulohkotietojasi. Sovelluksen saa ladattua 
Google Play- tai App Store-sovelluskaupasta. Tällä hetkellä sovellukseen pääsee kirjautumaan vain tilan 
ensisijainen viljelijä, mutta jatkossa sovellukseen pystyy valtuuttamaan esim. neuvojan tai tilan toisen 
osallisen. Lisätietoja löydät täältä: www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/vipu-mobiili/ 
  

Sähköinen asiointi 

Tukia haetaan nyt enää ainoastaan sähköisesti, Vipu-palvelun kautta. Paperilomakkeita ei ole enää 
saatavilla, eikä niitä oteta vastaan. Muistathan siis tarkistaa, että yhteystietosi ovat Vipussa ajantasalla. 
Erityisen tärkeää on, että matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat ajantasaisia, eikä 
sähköpostilaatikko ole esim. täynnä. Olisi myös hyvä, että Vipun käyttövaltuudet olisivat ensisijaisen 
viljelijän lisäksi myös toisella henkilöllä, esim. perheenjäsenellä tai neuvojalla. Tämä sen varalta, että jos 
ensisijainen viljelijä estyy, tai ei kykene Vipua käyttämään, niin varahenkilö voi asioida hänen puolestaan. 
Yhteystietojen päivittäminen, kuten myös käyttövaltuuksien myöntö, tehdään Vipussa. 

Y-tunnus, aktiiviviljelijä 

Lähes kaikkia viljelijätukia saadaksesi, sinun tulee olla aktiiviviljelijä. Aktiiviviljelijän ehdon tulee täyttyä 
viimeistään 15.6.2023, ja se tarkastetaan peltotukihaussa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Olet 
automaattisesti aktiiviviljelijä, jos sait edellisenä hakuvuonna EU:n suoria tukia enintään 5000 euroa. Jos 
summa ylittyi, ehdon täyttyminen tulee todistaa muilla tavoin. Näistä yksi vaihtoehto on katsoa, että Y-
tunnuksesi päätoimiala on jokin hyväksytyistä toimialoista, ja että olet alv-velvollinen alkutuottajana. Y-
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tunnuksesi tiedot voit tarkastaa YTJ:stä (www.ytj.fi), ja hyväksytyt päätoimialat löydät Ruokaviraston 
sivulta, osoitteesta www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/viljelijatukien-hakeminen/aktiiviviljelija/ 

Tämä siis kannattaa tehdä jo nyt, jottei mahdollisilla muutoksilla tule kiire keväällä.  

Vuokrasopimukset, pellon hallinta 

Peltojen vuokrasopimuksia uusiessa on hyvä huomioida, että tällä ohjelmakaudella peltolohkojen hallintaa 
tullaan tarkastelemaan entistä tarkemmin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pellon ollessa viljelijällä 
vuokralla, tulee vuokrasopimukset toimittaa meille, tai suullisen sopimuksen ollessa kyseessä, olemme 
yhteydessä pellon vuokraajaan. Pellon ollessa viljelijän omistuksessa, tullaan omistajuus tarkastamaan 
lainhuudatuksen kautta. Jokaista peltolohkoa ei kuitenkaan automaattisesti tarkisteta, vaan lohkoista 
tulee vuosittain tietty otos meille tarkasteluun. Tästä syystä vuokrasopimuksia ei ole tarpeen laittaa 
peltotukihaun liitteeksi, vaan kysymme niitä tarvittaessa.  

 

 

Yhteystiedot 

Maaseutuhallinnon virallinen postiosoite on: 

Päijät-Hämeen maaseutuhallinto, Rusthollintie 2, 17200 Vääksy 

Yhteinen sähköpostiosoitteemme: maaseutuhallinto@asikkala.fi 

Käyntiosoitteet ajanvarauksella: 

• Asikkala kunnanvirasto, Rusthollintie 2, 17200 Vääksy 

• Sysmä kunnanvirasto, Valittulantie 5, 19700 Sysmä 

 

 
 
Virpi Saarinen, maaseutupäällikkö (Hollola)  Asko Määttä, maaseutuasiamies (Kärkölä, Lahti) 
virpi.saarinen@asikkala.fi  asko.maatta@asikkala.fi 
puh. 040 0412 175  puh. 044 7909 377 

 
Mikko Kauko, maaseutuasiamies   Anu Kirves, maaseutuasiamies                    

(Hartola, Heinola, Sysmä)   (Asikkala, Padasjoki) 

mikko.kauko@asikkala.fi   anu.kirves@asikkala.fi                                          

puh. 044 778 0255    puh. 044 778 0846 

 

 

 

 

http://www.ytj.fi/
http://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/viljelijatukien-hakeminen/aktiiviviljelija/
mailto:virpi.saarinen@asikkala.fi
mailto:asko.maatta@asikkala.fi
mailto:mikko.kauko@asikkala.fi
mailto:anu.kirves@asikkala.fi

