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ProAgria Keskusten Liitto    OHJE 

 

Kasvulohkolomakkeen siirtoaineiston toimittaminen Sähköiseen tukihakuun 
 

Tukipalvelu WebWisun käyttäjille 

Ohjelmatuki ja muut yhteydenotot it-ohjelmistoihin liittyen: 

- tukipuhelin arkisin klo 8-16; 09-8566 5959 
- sähköposti tuki(at)mloy.fi 

 

Tämä ohje kuvaa sen miten WebWisusta siirretään kasvulohkolomakkeen (102B) mukainen 

esitäyttöaineisto VIPU-palveluun. Lisäksi käydään läpi VIPU-palvelun tärkeimmät toiminnot 

tukihaun yhteydessä.  

 

HUOM! VIPU-palvelua voi käyttää täysin ilman WebWisusta tehtävää esitäyttöäkin!  

 



Toiminta WebWisussa 
Toimitaan aivan normaalisti samoin kuin oltaisiin tulostamassa paperilomaketta. WebWisuun tehdään 

tavalliseen tapaan 

- Viljelysuunnitelma 

- Viljelysopimukset (WebWisu) 

o Kytketään erilaiset viljelysopimukset kasvulohkoille 

 kaupalliset 

 vanhat ympäristötuen erityistukisopimukset 

 pellonvuokrasopimukset  

 ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet 

 ympäristösopimukset 

- Avataan tulostusvalikko 

o Tulosteet > Tukilomakkeet > Kasvulohkolomake 102 B 

o Esitäyttöruuduilla ei nykyisin täydennetä enää mitään, vaan kaikki tiedot tulee olla 

tallennettu jo aiemmin (lajikkeet, sopimukset ym.) 

o Kannattaa ensin normaalisti tulostaa paperiversio ja tarkistaa kaiken tiedon oikeellisuus 

 

WebWisun toiminnot 

Kasvinimikkeet 2016 

 
- HUOM! Kasvukautta 2016 koskee pienehkö joukko kasvinimikkeiden muutoksia. Käytännössä 

tämän vuoden nimikemuutokset vain harvoin edellyttävät aiemmin tehdyn viljelysuunnitelman 

muuttamista ennen esitäyttöaineiston lähettämistä VIPUun 

o joukko nimikkeitä poistunut käytöstä 

o osalle vanhoista nimikkeistä tullut korvaavat hieman määrittelyiltään poikkeavat 

kasvinimikkeet 

o joukko täysin uusia uuteen tukijärjestelmään liittyviä kasvinimikkeitä 

- Sähköinen tukihaku ei kelpuuta enää käytöstä poistuneita nimikkeitä! Sen vuoksi jos halutaan 

lähettää aineisto WebWisusta sähköiseen tukihakuun on nimikkeistö tarkistettava (lista löytyy 

pikaohjesivun linkistä). 

 

Viljelysopimukset ja lohkokohtaiset toimenpiteet 
 

Kohtaan Kasvulohkot / Sopimukset luodaan Sopimusrekisteri 



 
 

Sopimukset kytketään kasvulohkoihin vuosittain Kytke kasvulohkot -toiminnolla: 

 

 
 

  
Sopimuksen tyyppi valitaan listasta 
Nimi/Tunniste omavalintainen 
Sopimuskumppani valitaan listasta, jos tarpeen 
Kasvi valitaan listasta, jos tarpeen 
Tuote valitaan listasta, jos tarpeen 
Lajikkeet valitaan listasta, jos tarpeen 
Sop.ala ha syötetään, jos tarpeen 
Sop.määrä tn syötetään, jos tarpeen 
Aloituspvm kalenteritoiminnolla 
Lopetuspvm kalenteritoiminnolla 

Vuosi 
syntyy perustamisen 
yhteydessä 

 

Ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä siirtyvät kasvulohkolomakkeen tietoihin 

 

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 

Ryhmä 1, Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu torjuntatoimi  

Ryhmä 2, Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu torjuntatoimi 

Kerääjäkasvit 

Ekologinen ala (ei vars. lohkokohtainen toimenpide) 

 



Lomaketietojen lähetys tukihakupalveluun 

 

Valitse vasemmasta palkista Tulosteet, ja sieltä Kasvulohkolomake 102B 

 

 
 

- Yläpalkissa ovat 

o Lähetä –painike  = siirtotiedoston lähetys MAVIin 

o Luo raportti –painike = PDF -lomake ruudulle (kuvake per 2 sivua), josta tallennus ja tulostus 

o HUOM! 117 -lomakkeen osalta tulee ensin poimia muuttuneet kasvulohkot ja tulostaa vain 

ne! 

 

 

 

 

Kirjautuminen verkkopankkitunnuksilla 
HUOM! VIPU-tunnukset ovat poistuneet käytöstä vuoden 2014 alussa. 

 

o klikkaa Verkkotunnistautuminen / Pankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti 

 

   



 

Verkkotunnistautumisessa käytetään pankkitunnistautumisen tunnuksia ja salasanoja. Järjestelmä yhdistää 

pankkitunnuksiin kytketyn henkilötunnuksen ja MAVIn rekistereissä olevan tilatunnuksen sekä 

henkilötunnuksen. 

 

Ohjelma tarkistaa lähetyksen yhteydessä mm. että aineistossa ei ole ns. vanhentuneita kasvinimikkeitä. 

 

 

 
Pankin valinta 



 
 

 

 
Mobiilivarmenteen ohje 

- hanki operaattorilta SIM-kortti jossa on mobiilivarmenne –ominaisuus 



- toimi operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaan 

 
 

- tämän jälkeen puhelimeen tulee tunnistautumisviesti, johon annetaan pyydetty PIN-koodi 

 



 
 



Toiminta VIPUn Sähköisen tukihaun verkkopalvelussa 
 

Kun aineisto lähetetään ja kirjautuminen on suoritettu, tulee WebWisuun linkki, jolla pääsee käsittelemään 

lähetettyä esitäyttöaineistoa VIPU-palvelussa. 

 
 

Etusivulla VIPU-palvelussa on kirjautujan yleiset tiedot. 

 

 
 

Valitse tila Maatila-painikkeen takaa (jos sinulla on käyttöoikeus useaan tilaan) 

 



 
 

Siirry sähköiseen asiointiin 

 
 Valitse ensin yläpalkista Sähköinen asiointi 

 Valitse jokin Päätukihaun vaihe 

 

 
 

 Siirry päätukihakuun 

 

 
 



Sähköisen asioinnin toiminnot 

 
Pääikkunassa on kaksi osiota 

 Ilmoita tiedot 

 Hae tukia 
 

Ilmoita tiedot 
Avausikkunan oikeassa puoliskossa ilmoitetaan maatilaa koskevat tiedot. Lohkotiedot ikkunan vasemmalla 

puolella on luettelo peruslohkoista. Pohjat sille haetaan Mavin rekistereistä. 

 

 Ikkunan alla on Lisätoiminnot valikko, jonka toimintoja ovat mm.: 

 Ei kasvulohkoja 

 Kasvulohkot edellisvuoden tietojen mukaan 

 Kasvulohkojen ryhmätäyttö 

 
 Esitäyttö viljelysovelluksen aineistosta (WebWisusta lähetetty esitäyttö latautuu normaalisti 

automaattisesti. Joissakin tilanteissa saattaa olla tarpeen ladata viimeisin lähetys uudestaan. 

 
 



Lohkotietojen käsittely 

 
Kun peruslohko valitaan luettelosta, niin oikealle avautuu kolme ikkunaa: 

1. Peruslohkon kartta 

2. Peruslohkon tiedot (tiedot haetaan Mavin rekistereistä) 

3. Peruslohkon kasvulohkojen tiedot 

Kaksi ylintä ikkunaa voi pienentää niiden yläpalkin nuolikuvakkeesta. 

 

Riippumatta siitä millä lailla kasvulohkot on perustettu, niin käsittele kaikki peruslohkot ja niiden 

kasvulohkot läpi syöttäen tai tarkistaen niissä olevat tiedot. Vain tällä tavalla voit varmistaa, että 

tukihakemukseen jäävät oikeat tiedot Tallenna –painikkeen käytön jälkeen. 

 

 



 
 



Kasvulohkorajojen piirtäminen 

Vuonna 2015 edellytetään, että jos peruslohkolla on useampi kasvulohko se, että kasvulohkorajat 

piirretään kartalle ja tallennetaan. Kasvulohkojen alat määräytyvät piirrosten perusteella! Jos aineistossa on 

kasvulohkoja, joilta puuttuu karttapiirros, ohjaa sovellus piirroksen tekemiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos WebWisusta tulleessa lähetyksessä on peruslohkolla esim. 5 kasvulohkoa, niin toimi näin: 

 esitäytössä tulee 5 kasvulohkon tiedot 

 siirry kartan muokkaukseen 

o piirrä kaikki kasvulohkorajat kerralla (älä paina 1. rajapiirron jälkeen Seuraava vaihe-

painiketta koska se poistaa peruslohkolta muut kuin A ja B lohkot) 

o vasta kaikkien rajojen piirtämisen jälkeen klikkaa ”Seuraava vaihe” 

o tällöin avautuu kohdistusvalikko, jossa voit kohdistaa eri tunnukset kartan eri lohkoille 

o tarvittaessa voit myös täydentää kasvivalinnan 

 

 



   
 

Kasvulohkojen uudelleen kohdistus 

Kun olet kertaalleen tehnyt kasvulohkojen rajapiirrot, ne säilyvät VIPUssa. Jos sitten joudut tekemään 

uuden esitäyttölähetyksen WebWisusta, ilmoittaa VIPU uuden esitäytön jälkeen, että peruslohkoilla on 

kohdistamattomia kasvulohkoja. Siirry kartalle ”Kohdista kasvulohkoja kartalla” linkistä. 

 

 
 

Kartalla näytetään kohdistamattomat lohkot (= kaikki lähetetyt). Kun klikkaat Seuraava –painiketta avautuu 

lohkojen kohdistusvalikko. Kun olet todennut, että lista on oikein voit Hyväksyä kohdistuksen. 



   
 

 

Näytä Yhteenvedot 

Näytä yhteenvedot -painikkeella saat listaukset peruslohkojen kasveista tai vaihtoehtoisesti kasvien perus-

/kasvulohkoista. Tästä ikkunasta saa myös hyvän tiivistelmäraportin lohkotiedoista. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Maatilan tiedot 

 

Tässä osiossa annetaan maatilaa koskevat perustiedot. 

 
 



Hae tukia 
 

Tässä osiossa: 

1. Valitaan haettavat tuet 

HUOM! Haettavat tuet ja ympäristökorvaukseen tehdyt valinnat vaikuttavat mm. Lohkotiedot  -

sivun toimintoihin. Sen vuoksi nämä on käytävä määrittämässä mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. 

2. Näytetään mm. viljelyn monipuolistamiseen ja ekologiseen alaan liittyviä tarkistustietoja 

(Vipuneuvoja) 

3. Tarkistetaan lähetettävät tiedot ja tehdään varsinainen tukien haku 

 

 
 

Ympäristökorvaus 

Muokkaa –painikkeella avataan ikkuna, jossa määritetään mm. lohkokohtaiset toimenpiteet. 



 
 



Vipuneuvoja 

 

Toiminolla näytetään viljelyn monipuolistamiseen ja ekologiseen alaan liittyviä tarkistuksia. Kevään 2015 

aikana toiminto ei tiettävästi sisällä tukilaskennan elementtejä. 

 

 
 



Hakemuksen jättäminen 

Sivu ei avaudu jos esimerkiksi lohkotiedoissa on virheitä. 

 

Hakemuksen jättäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista (jonne vahvistusviesti lähetetään) 

 
 



Hakemus tulosteena 

Ehdottoman tärkeää on että otatte jätetystä hakemuksesta tulosteen ja TARKASTATTE SEN HUOLELLISESTI. 

 

 


