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Maaliskuun viljelijäviesti 2 / 2022  
Yhteystiedot 

Asiakaspalvelunumero    040 314 5266 
Kysymykset sähköpostilla    maaseutu@mantsala.fi 
Sähköiset liitteet ja lomakkeet   kirjaamo.maaseutu@mantsala.fi 

Paperisten lomakkeiden palautus osoitteeseen 
Maaseututoimi, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 

Asiakaspalvelu 

Toimistolla on asiakaspalvelua ma - to klo 9–11 ja 12–15. Suosittelemme ajanvarausta, voit 
varata ajan numerosta 040 314 5266. 

Anna palautetta 

Voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia anonyymisti asiakaspalautekanavan kautta.  

Kevään tukikoulutus 

Tukiwebinaari järjestetään ti 29.3.2022 klo 9.30–12.30. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Lisätietoa 
 maaseutupalveluiden nettisivuilla  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu
https://uusimaaseutu.fi/uudenmaan-tukiwebinaari/
https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi
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Täydentävät ehdot 

Tarkista täydentävien ehtojen muistilistasta (pdf), että mahdollisessa kesän valvonnassa ei 
tule vastaan yllätyksiä. Tutustu myös laajempaan täydentävien ehtojen oppaaseen. 
Täydentävien ehtojen noudattaminen on kaikkien tukien pohjavaatimuksena, joten 
tarkastuksissa havaitut puutteet voivat aiheuttaa seuraamuksia kaikkiin tukimuotoihin.  
Lue valvonnan listaamat tärpit vahinkojen välttämiseen (pdf). 

Poikkeustilanteisiin varautuminen  

Sota Euroopassa mietityttää varautumisen näkökulmasta monia myös kotimaassa. 
Ruuantuotannon kannalta varautumista tehdään yhteistyössä koko Uudenmaan alueen 
toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistoiminta-alueemme ruuantuotantoon varattujen 
viljelijöiden viimeisin varaus on edelleen voimassa, mutta uusitaan lähiaikoina. Olemme 
kevään aikana yhteydessä suoraan varattuihin viljelijöihin, joten varmistathan, että 
yhteystietosi ovat Vipussa ajan tasalla. 

Tulossa vuonna 2023 

Suomen CAP-suunnitelma pitää sisällään muutoksia, joista kerromme viljelijäkirjeessä 
muutamia poimintoja. Koulutuksia tarkemmista tukiehdoista järjestetään myöhemmin.  
Esityksen mukaan viljelijätuissa paperihakumahdollisuudesta luovutaan kokonaan vuonna 
2023. Tukia voisi ensi vuodesta alkaen hakea ainoastaan sähköisesti. Lähetämme tiloille 
lähiaikoina kyselyn, jolla selvitämme viljelijöiden mahdollisuutta siirtyä täysin sähköiseen 
asiointiin ensi vuodesta lähtien. Kartoitamme tilannetta, jotta pystymme huomioimaan 
palvelutarpeen muutokset paremmin omassa toiminnassamme, joten toivomme 
mahdollisimman paljon vastauksia! Kyselyyn voi vastata myös paperisena.  
  

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/oppaat-ja-esitteet/taydentavien-ehtojen-muistilista-2022-fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2022/#taydentavatehdot
https://www.mantsala.fi/tiedostot/maaseutu/tydentvt-ehdot---tukivalvonta-.pdf
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Asiointi vain sähköisesti vuodesta 2023 alkaen  

Komissiossa hyväksyttävänä oleva Suomen CAP-suunnitelma pitää sisällään esityksen täysin 
sähköisestä tukihausta. Tämän toteutuessa hakemusta ei voi enää vuonna 2023 jättää 
paperilla. Lisäksi uudenlainen pinta-alojen monitorointi voi edellyttää paikkaan sidottujen 
kuvien lähettämistä tukiehtojen toteutumisen todentamiseksi. Tällöin voidaan vähentää 
perinteisten tilavalvontojen määrää. Tukiehdon todentamiseen tarvittavan kuvan 
lähettämiseen tarvitaan tilalta joku, jolla on mahdollisuus käyttää älypuhelinta. Kuvan voi 
ottaa joku muukin, kuin viljelijä itse. 

Hyödynnä apu sähköisessä asioinnissa jo tänä keväänä. Jos olet tähän asti hakenut tukia 
paperilla, kannattaa tulevaan muutokseen varautua jo hyvissä ajoin. Tällä hetkellä et tarvitse 
kuin pankkitunnukset Vipuun kirjautumista varten. Varaa keväällä hyvissä ajoin haun 
auettua oma henkilökohtainen aikasi toimistolta, autamme sinua pääsemään tutuksi Vipu– 
maailman kanssa. Voit edelleen halutessasi käyttää neuvojan palveluja päätukihakemuksen 
jättämiseen. Vipuun kannattaa silti tutustua, jotta pystyy tarvittaessa asioimaan Vipun 
kautta myös muissa asioissa, ja näet oman tilasi ajankohtaiset tiedot aina halutessasi. 
Päätukihaku aukeaa toukokuun alussa. 

Vuoden 2022 EU:n eläinpalkkion 1. erän maksun pidättäminen 
viljelijän pyynnöstä 

EU:n eläinpalkkioiden haku päättyi 3.3.2022. Ruokavirasto on linjannut, että viljelijä voi 
ilmoittaa kuntaan, jos ei halua vastaanottaa vuoden 2022 EU:n nautaeläinpalkkion 1. erän 
maksua syksyllä. Tällöin koko tuki maksetaan kerralla vasta maksun toisessa erässä. 
Ratkaisuun on päädytty, koska joillain tiloilla osa eläimistä vaihtaa omistajaa 1. erän 
maksamisen jälkeen, ja uusien tukiehtojen myötä tämä voisi johtaa tuen takaisinperintään. 
Lupamenettely ei koske mitään muita tukityyppejä tai maksuja. Ilmoita meille kirjallisesti 
(sähköposti), jos haluat siirtää 1. erän maksun toiseen erään. 

 

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram 

Maataloustukien maksuaikataulu 

https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/

