Softsalo Oy
huhtikuu 2022

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2022.1
Seuraa Peltotuen alkuruudun Tiedotteet-toimintoa ja sivuston www.softsalo.fi ajankohtaistiedotteita!

Lyhyesti


Tällä ohjelmaversiolla voi hakea tukia sähköisesti tai paperilla vuodelta 2022.



Suosittelemme kaikille sähköistä tukihakua. Tukihaun Vipu-neuvoja varmistaa, että
hakemukseen ei jää kriittisiä virheitä!



Tukihaku jatkuu yhtämittaisesti 15.6.2022 saakka.



Vaikka tukien haku jatkuu kesäkuuhun saakka, tee ensimmäinen tietojen lähetys ja
lohkokartan piirto Vipussa heti, kun tukihaku avautuu! Näin toiminta palautuu sinulle
mieleen ja samalla tulee testattua, että kaikki toimii omalla koneellasi. Koneen vaihto,
tietoturvaohjelman uusi versio tai uusi selain voivat aiheuttaa yllättäviä teknisiä
ongelmia. Älä jätä tätä riskiä viime tippaan.



Tukihaku kannattaa aloittaa heti myös siksi, että se helpottaa omia kylvötöitäsi. Kun
käsittelet tänään lohkot Vipun tukihaussa, voit huomisaamuna noutaa hallinnon tiedot
Peltotukeen ja synkronoida ne Sirppi-mobiilisovellukseen. Näin Sirppi saa lohkokartat
ja tietää, millä lohkolla milloinkin olet. Kännykän ruudulle tulevat automaattisesti
oikean lohkon tiedot ja voit kuitata töitä yhdellä klikkauksella. Tukihakemuksen voit
viimeistellä kylvöjen jälkeen.



Tietoturvaohjelmat voivat estää hallinnon tietojen noudon tai tukihakemuksen
lähettämisen. Esim. F-Securen pankkitoimintojen suojaus pitää pistää pois päältä,
kun Vipuun tunnistaudutaan. Lisätietoja löytyy mm. sivulta www.softsalo.fi.



Peltotukeen voi noutaa tietoja suoraan hallinnon järjestelmästä. Saatavissa ovat mm.
viljelijän ja tilan tiedot, peruslohkot ja kasvulohkot. Lisäksi voit hakea esim. uusien
vuokralohkojen tiedot, vaikka niiden hallinnan siirtoa ei ole vielä käsitelty kunnassa.



Helpointa tukihaku on seuraavalla tavalla:
o

Nouda omat tiedot hallinnon järjestelmästä ja tarkista, että Peltotuen
peruslohkotiedot vastaavat hallinnon tietoja. Anna ohjelmalle lupa päivittää
muuttuneet pinta-alat ym. Peltotukeen.

o

Nouda mahdolliset uudet vuokralohkot hallinnon järjestelmästä.

o

Lähetä tukihakemus sähköisesti Peltotuella. Lähetyksen lopuksi Peltotuki avaa
selaimeen sähköisen tukihaun Vipu-sivuston. Jos lähetys sisältää uusia lohkoja,
Vipu-sivusto ehdottaa näille lohkoille automaattisesti siirtoa tilan hallintaan.
Jos lähetyksestä puuttuu lohkoja, Vipu-sivusto ehdottaa näille lohkoille siirtoa
pois tilan hallinnasta. Asia vahvistetaan Vipussa.

o

Jos lähetät Peltotuesta monta kasvulohkoa sisältäviä peruslohkoja, Vipusovellus pyytää piirtämään lohkot kartalle tai ainakin kytkemään oikean
kirjaimen kartan oikeaan kasvulohkoon. Piirron aikana ruudulla näkyvät
Peltotuesta lähetettyjen lohkojen viljelykasvit. Jos muutat kasvulohkojen
pinta-alaa piirrettäessä, voit noutaa Vipussa muuttuneet tiedot heti myös
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Peltotukeen toiminnolla Nouda hallinnon tiedot. Tiedonvälitys Vipun ja
Peltotuen välillä on kaksisuuntaista ja reaaliaikaista. Ainoa poikkeus on
lohkokartta, jonka saat Vipusta vasta seuraavana aamuna.
o

Tarkista tiedot Vipussa ja tee heti tai myöhemmin tukihakemusten lopullinen
palautus. Tarvittaessa palautuksenkin voi perua ja tehdä uudelleen.

o

Tulosta Vipusta lomakkeet kirjoittimelle ja tarkista tiedot vielä tulosteelta.
Tulosteet sisältävät palautushetken! Tämä on viljelijän todiste siitä, että
hakemukset on palautettu!



Peltotuki Pro –ohjelman tukioptimointiosa on päivitetty vuodelle 2022.
Tukioptimoinnilla voi kokeilla eri toimenpiteiden vaikutusta omalle tilallesi ja laskea
tukien määrän eri viljelyvaihtoehdoilla.



Kun noudat Peltotukeen tietoja hallinnon järjestelmästä, ohjelma noutaa samalla myös
Vipun tukihaussa piirretyt lohkokartat. Jos Peltotuen tiedot tämän jälkeen
synkronoidaan Sirppi-pilvipalvelun kanssa, kännykässä voi Sirppi-mobiilisovelluksen
avulla katsoa karttoja ja kuitata viljelytapahtumia. Sirppi hyödyntää kännykän
paikkatietoa ja osaa näyttää juuri sen lohkon tiedot, jolla itse olet. Työn kuittaus sujuu
yhdellä klikkauksella. Lisätietoja Sirpistä löytyy sivulta www.sirppi.fi. Sirppiin
liittyvissä asioissa palvelee asiakaspalvelu@sirppi.fi. Sirpin käyttö on vähintään vuoden
ajan ilmaista kaikille Peltotuki-käyttäjille. Sirppi sisältää luomutiloillekin soveltuvan
varastokirjanpidon ja uutena myös lannoitteenlevittimen tehtävätiedostojen teon.



Jos Peltotuki Pro –ohjelmassa on mukana valinnainen karttaosa Nutikka Pro, myös
siihen voi noutaa karttoja hallinnon järjestelmästä. Vipussa piirretyt kasvulohkokartat
saa noudettua Vipu-piirtoa seuraavana päivänä. Sirpin karttojen käyttö ei vaadi
Peltotuen karttaosaa.



Ohjelmaan on lisätty uusia kasveja, lajikkeita, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita.



Jos syyspäivitystä ei ole asennettu ja ohjelma siksi pyytää nyt uusia koodeja, nouda
koodit Softsalon Web-palvelusta tai tallenna ohjelmaan syksyllä toimitetut koodit.

Kasvulohkolomake paperilla
Suosittelemme kaikille sähköistä tukihakua, jotta tiedot tulevat tarkistetuksi Vipu-neuvojalla!
Halutessaan kasvulohkolomakkeen tiedot voi toimittaa kuntaan Peltotuen tulosteena.
Kasvulohkolomakkeen jokainen A4-paperi pitää allekirjoittaa. Maaseutuelinkeinoviranomainen
tekee viime kädessä lopullisen päätöksen yksittäisen tulosteen hyväksymisestä.

Tukien haku sähköisesti
Valtaosa viljelijöistä hakee tuet sähköisesti. Se on tärkeää, jotta tiedot tulevat tarkistettua
sähköisen tukihaun Vipu-neuvojalla.
Peltotuessa kasvulohkolomake tulostuu aina ensin ruudulle ja tarkastamisen jälkeen sen voi joko
tulostaa kirjoittimelle tai lähettää sähköisesti. Sähköinen haku edellyttää, että henkilöllä on Vipukäyttöoikeudet.
Kasvulohkojen lisätietoja voi ohjelmassa kirjoittaa sekä lohkokohtaisesti että 102B-lomakkeen
Lisätietoja-kohtaan. Sähköinen tukihaku ei ota vastaan 102B-lomakkeelle kirjoitettuja lisätietoja,
joten lisätiedot pitää sähköistä tukihakua käytettäessä kirjoittaa lohkokohtaisesti.

2

Hallinnon järjestelmään tunnistaudutaan joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
varmennekortilla. Jos koneellasi on F-Securen tietoturvaohjelma, sen pankkitoimintojen suojaus
pitää sulkea tunnistautumisen ajaksi. F-Secure kysyy asiaa ruudun yläreunassa.
Useaan kasvulohkoon jaetut lohkot pitää piirtää Vipu-palvelun kartalle. Pohjalla näkyy viime
vuoden lohkojako. Piirto tapahtuu vetämällä viiva kartalla näkyvän peruslohkon ylitse ja
siirtelemällä jakoviivaa niin, että kasvulohkon muoto ja pinta-ala tulevat oikeiksi. Toimintatapa
lyhyesti kerrottuna on seuraava:
1. Lähetä lohkot Peltotuesta tukihakuun. Lähetyksen lopuksi selaimeesi aukeaa Vipupalvelun tukihaku-sovellus.
2. Ne lohkot, jotka on jaettu moneen kasvulohkoon, näkyvät Vipu-sovelluksen listalla eri
värisinä. Mene lohkon kohdalle ja valitse Kohdista kasvulohkot kartalla.
3. Jos lohkojako on muuttunut viime vuodesta, jaa lohko kartalla kasvulohkoihin ruudulla
näkyvien ohjeiden mukaan. Jos lohkojako on sama kuin viime vuonna, tätä vaihetta ei
tarvitse tehdä. Kun lohkot on piirretty, valitse Seuraava vaihe.
4. Kohdista Peltotuesta lähettämäsi A-kasvulohko kartan A-lohkoon, B B:hen jne. Ole
tarkkana, että kytket oikean lohkon oikeaan kirjaimeen.
5. Toimi samoin jokaisen jaetun peruslohkon kohdalla.
Jos muutat lohkoja Peltotuessa ja lähetät ne uudelleen tukihakuun, joudut kohdistamaan jaetut
lohkot uudelleen. Karttapiirrosta ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos lohkojako ei ole muuttunut.
Jos muutat lohkoja Vipu-sovelluksessa, voit noutaa muuttuneet tiedot heti tämän jälkeen
Peltotukeen Nouda hallinnon järjestelmästä –toiminnolla. Kasvulohkotiedot näkyvät Nouda
hallinnon järjestelmästä -toiminnon Kasvulohkot-välilehdellä. Kartat saat noudettua Vipusta
Peltotukeen piirtoa seuraavana aamuna.
Lohkojen hallinnan muutos ei estä sähköistä tukihakua. Myös lohkojen jako, yhdistäminen ja
uuden lohkon perustaminen onnistuvat Vipu-palvelussa. Jako ja yhdistäminen luovat hallinnon
järjestelmään uuden peruslohkon, jonka tunnus on aluksi muotoa U1, U2 jne. Kun kunta on
hyväksynyt uuden lohkon, se saa lopullisen lohkotunnuksen.
Peltotuesta ei voi lähettää sähköiseen tukihakuun U1-tyyppistä uuden lohkon tunnusta. Uusille
lohkoille on joko vaihdettava Peltotukeen virallinen lohkotunnus ennen tietojen lähettämistä
Vipu-palveluun tai U-lohkojen kasvulohkotiedot (kasvi, lajike …) pitää täyttää käsin Vipupalvelussa, vaikka muut lohkot siirtyvät Peltotuesta.
Sähköisestä hausta on kerrottu tarkemmin ohjelman sisäisessä ohjeessa, osoitteessa
www.softsalo.fi ja maataloushallinnon sähköisen tukihaun sivustolla. Myös Peltotuen alkuruudun
Tiedotteet-toiminnolla saa asiasta ajankohtaista tietoa.
Joskus paras toimintatapa ja ohjeistus voi muuttua vielä tukihaun aikana. Seuraa Peltotuen
alkuruudun Tiedotteet-toimintoa ja sivuston www.softsalo.fi ajankohtaistiedotteita!

Tietojen nouto hallinnon järjestelmästä
Jos käyttäjällä on Vipu-käyttöoikeudet, Peltotukeen voi noutaa monia tietoja suoraan hallinnon
järjestelmästä. Saatavissa ovat mm. viljelijän ja tilan tiedot, oman tilatunnuksen alaiset
peruslohkot ja 5 viimeisen vuoden kasvulohkot kasveineen. Lisäksi voidaan hakea esim. uusien
vuokralohkojen tiedot, vaikka niiden hallinnan siirtoa ei ole vielä käsitelty kunnassa. Toiminto
löytyy Peltotuesta kohdasta Lohkotietojen käsittely/Lohkot/Nouda hallinnon järjestelmästä.
Tietojen noudon avulla on helppo selvittää, että Peltotuessa olevat lohkotiedot vastaavat
hallinnon tietoja. Ohjelma listaa erot ja tarvittaessa Peltotuen tiedot voi päivittää hallinnon
tiedoilla.
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Tietojen nouto on tärkeää, koska monilla lohkoilla on karttamuutoksista johtuvia pieniä pintaalaeroja. Toiminnolla on helppo päivittää Peltotuen pinta-alat kohdalleen ennen tukien hakua.
Kun noudat hallinnon tiedot Peltotukeen, ohjelma noutaa samalla myös Vipun tukihaussa
piirretyt lohkokartat. Jos sen jälkeen synkronoit Peltotuen tiedot Sirppi-pilvipalvelun kanssa,
voit katsoa kännykässä Sirppi-mobiilisovelluksen avulla karttoja ja kuitata viljelytapahtumia.
Sirppi hyödyntää kännykän paikkatietoa ja osaa näyttää juuri sen lohkon tiedot, jolla itse olet.
Työn kuittaus onnistuu yhdellä klikkauksella. Sirppi on vähintään vuoden ajan täysin ilmainen
kaikille Peltotuki-käyttäjille.
Sirpillä voi tehdä myös karttamerkintöjä ja jakaa niitä esim. WhatsApp-sovelluksella. Se näyttää
myös sademäärän/lämpösumman kehityksen, ennustaa lohkokohtaiset puintiajat ja sisältää
luomutiloillekin soveltuvan varastokirjanpidon. Lisätietoja Sirpistä löytyy sivulta
www.sirppi.fi. Sirppiin liittyvissä asioissa palvelee asiakaspalvelu@sirppi.fi. Softsalo ei hoida
Sirpin käyttäjätukea.
Vipun tukihaussa piirretyt lohkot saa noudettua Peltotukeen piirtoa seuraavana aamuna.
Karttojen noudon onnistumisen voi halutessaan tarkistaa Nouda hallinnon järjestelmästä –
toiminnon Kartta-välilehdellä.

Viime hetken muutokset
Tärkeimmät ajankohtaiset asiat tiedotetaan Peltotuen alkuruudun Tiedotteet-toiminnon kautta.
Kannattaa kokeilla ajoittain, onko uusia tiedotteita saatavissa. Tukihaun aikana saattaa ilmestyä
vielä joitakin lisätietoja. Esimerkiksi Vipu-palvelun mahdolliset ongelmatilanteet pyritään
tiedottamaan tätä kautta.
Voit milloin tahansa kokeilla Internetpäivitys-painikkeella, onko ohjelmasta julkaistu uusi versio.
Jos uusi versio on saatavissa, se asentuu samalla toiminnolla. Lisätietoa ja päivityksiä löytyy myös
sivulta www.softsalo.fi.
Sirppi-pilvipalvelua ja mobiilisovellusta koskevat tiedot löytyvät sivulta www.sirppi.fi.

Muistettavaa
Saatujen tietojen mukaan suurella osalla tarkastukseen valituista viljelijöistä on ollut käytössä
vanhentuneet maanäytteet! Tästä asiasta aiheutuva tukien menetys ja harmi on varmasti jokaisen
mielestä turhaa.
Kun olet tehnyt Peltotuella viljelysuunnitelman, tulosta se ainakin ruutuun. Samalla ohjelma
tarkistaa mm. vanhentuneet maanäytteet, liian pitkät fosforintasausjaksot, ympäristökorvauksen
ravinneylitykset ym. Saman tarkistuksen voi käynnistää myös itse esim. Suunnittelu-kielekkeen
Lisätoiminnot-painikkeella. Huomaa kuitenkin, että mikään tarkistus ei ole aukoton. Kannattaa
aina tarkistaa asiat myös itse.
Peltotuki Pro sisältää myös erillisen Muistilista-toiminnon (Tiedosto/Muistilista), jonka voi asettaa
hälyttämään maanäytteistä, ruiskutuskurssista tai vaikka hääpäivästä esim. puoli vuotta
etukäteen. Muistilista on verraton työkalu nykyviljelijälle.

Ohjelmaneuvonta
Jos sinulle tulee Peltotukeen liittyviä ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä Softsalon
ohjelmaneuvontaan. Yhteystiedot ovat: puhelin 02 777 1451, sähköposti tuki@softsalo.fi.
Sirppi-pilvipalveluun ja mobiilisovellukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen
asiakaspalvelu@sirppi.fi. Katso kuitenkin ensin ohjeet sivulta www.sirppi.fi.
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HUOM! Kylvöaikaan tukipalvelut saattavat olla ajoittain hieman rajoittuneita, koska myös
neuvojiemme kotitiloilla tehdään kylvötöitä. Tee ensimmäinen tietojen lähetys Vipuun ajoissa,
mieluiten heti, kun tukihaku avautuu. Näin saat varmistettua, että kaikki toimii ja saat myös
tarvittaessa helposti apua. Tiedot voi aina lähettää uudelleen tarpeen mukaan.

Ohjelmakohtaisia tietoja
Peltotuki Micro
Ohjelma sisältää mm. seuraavat uudet/muuttuneet asiat:
•

Vuoden 2022 tukihaku sähköisesti ja paperilla

•

Hallinnon v. 2022 peruslohkojen, kasvulohkojen ja karttojen nouto

•

Uusia kasveja, lajikkeita, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita

•

Tietojen synkronointi Sirppi-pilvipalvelun kanssa. Sirppi-mobiilisovellus näyttää
viljelytiedot kännykässä, hyödyntää paikkatietoa sekä mahdollistaa tapahtumien
helpon kuittauksen ja karttamerkintöjen teon kännykällä. Sirpin käyttö on vähintään
vuoden ajan ilmaista kaikille Peltotuki-käyttäjille. Lisätietoja sivulla www.sirppi.fi.

Ohjelma sisältää aina ilmaisen puhelinneuvonnan. Kannattaa ottaa yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja
tai olet törmännyt johonkin ongelmaan. Tarvittaessa tukihenkilömme voi avustaa myös helposti
etäyhteydellä. Myös kehitysehdotukset ovat tervetulleita!
Peltotuki-neuvonnan yhteystiedot ovat: puhelin 02 777 1451, sähköposti tuki@softsalo.fi.
Sirppiin liittyvissä asioissa palvelee asiakaspalvelu@sirppi.fi.
Peltotuki Micron voi halutessaan laajentaa Peltotuki Pro –ohjelmaksi niin, että kaikki ohjelmaan
tallennetut tiedot säilyvät. Prohon voi lisätä myös haluamansa lisämodulit, esimerkiksi
tukioptimoinnin. Hinnasto löytyy sivulta www.softsalo.fi. Tarkempia tietoja saa Softsalon
ohjelmaneuvonnasta.

Peltotuki Pro
Peltotuki Pro sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin Peltotuki Micro. Lisäksi se sisältää mm.
viljelykiertosuunnittelun, viljelysuunnittelua helpottavat suunnittelumallit, tankkiseos-toiminnon,
varastoseurannan ja joukon valinnaisia lisämoduleita.
Ohjelmaan voi hankkia lisämodulina mm. tukioptimoinnin, jolla voi kokeilla eri tukien taloudellista
vaikutusta omalla tilalla ja valita parhaat vaihtoehdot.

Tukilaskenta ja tukien optimointi
Peltotuki Pron tukioptimointiosalla voi nopeasti laskea eri kasvien ja ympäristökorvaustoimenpiteiden saamat tuet ja nähdä kasvien todellisen kannattavuuden. Ohjelma kattaa kasvi- ja
eläinpohjaiset tuet ja mm. luo lohkoille automaattisesti tukitapahtumat. Tukioptimointi sisältää
myös luomutuet.
Jos sinulla ei ole tukioptimointia ja haluat hankkia sen nyt, saat toiminnon käyttöön tilaamalla
Softsalosta uudet koodiluvut. Tukioptimointiosan hinta on 125 € + Alv ja vaikutus
vuosipäivityshintaan n. 8 € + Alv / vuosi (1/5 tilan versiot).
Tukioptimointiosan toimintaan voi tutustua ohjelmassa olevan malliyrityksen avulla.
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Plus-paketti
Peltotuki Pron Plus-paketti -lisäosa sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:
- biosidikirjanpito (rotanmyrkkykirjanpito)
- ravinnetaseen laskenta
- valokuvien kytkentä viljelytapahtumiin
- säätietojen tallennus
Jos sinulla ei ole Plus-pakettia ja haluat hankkia sen nyt, saat toiminnon käyttöön tilaamalla
Softsalosta uudet koodiluvut. Plus-paketin hinta on 45 € + Alv ja vaikutus vuosipäivityshintaan 8 €
+ Alv / vuosi (1/5 tilan versiot).

Peltotuki Pron karttaosa
Peltotuki Pro -ohjelma voi sisältää valinnaisen Kartta-lisäosan. Vaikka Peltotuessa ei olisi
valinnaista karttaosaa, Vipu-karttoja voi silti käyttää Sirppi-mobiilisovelluksella. Lisätietoja
Sirpistä on sivulla www.sirppi.fi.
Jos sinulla on Peltotuki Pron valinnainen karttaosa Nutikka Pro ja Vipu-tunnukset, voit noutaa
karttaosaan tietoja suoraan hallinnon järjestelmästä. Saat palvelusta kaikki hallinnassasi olevat
lohkot. Lisäksi voit hakea esim. uusien vuokralohkojen tiedot, vaikka niiden hallinnan siirtoa ei
ole vielä käsitelty kunnassa.
Jos viljelyyn on tulossa uusia vuokralohkoja, niiden tiedot kannattaa noutaa ensin Peltotukeen
ja sitten kartalle. Näin tiedot linkittyvät automaattisesti keskenään. Tarkempia ohjeita löytyy
Peltotuen sisäisestä ohjeesta.
Karttaosan avulla voi mitata pinta-aloja ja matkoja, luoda uusia kasvulohkoja suoraan kartalla ja
tarkastella karttamuodossa mm. lohkojen ravinnetilaa, eri vuosien viljelykasveja, maanäytteitä
ym.
Jos ohjelmasi ei sisällä karttaosaa ja haluat hankkia sen nyt, tilaa Softsalosta uudet koodiluvut.
Karttaosan hinta on 125 € + alv ja vaikutus vuosipäivityshintaan n. 8 € + alv / vuosi. Karttaosan
toimintaan voi tutustua ohjelmassa olevan malliyrityksen avulla.

Hyvää kevättä ja suotuisaa satokautta toivottaen
Peltotuki-tiimi

6

