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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 tukihakukoulutus 

Ti 29.3.2022 järjestetyn tukiwebinaarin koulutusten esitysmateriaalit löytyvät 
Uusimaaseutu-sivustolta ja tallenne Uusimaaseutu YouTube-kanavalta. Tallenne on 
katsottavissa n. kaksi viikkoa.  

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita 
 maaseutupalveluiden nettisivuilla  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu
https://uusimaaseutu.fi/materiaalia-viljelijalle/
https://www.youtube.com/channel/UCac8B693HU0i21r23lhcX3Q/featured
https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi
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Vastaa kyselyyn sähköisten palveluiden käytöstä maatilallasi  

Selvitämme tämän kyselyn avulla yhdessä Ruokaviraston kanssa viljelijöiden valmiutta siirtyä 
täysin sähköiseen asiointiin ensi vuodesta lähtien (2023). Kartoitamme tilannetta nyt, jotta 
osaamme varautua muutoksen aiheuttamaan tuen tarpeeseen. Vuodesta 2023 alkaen 
viljelijätukia voi hakea ainoastaan sähköisesti Vipu- palvelussa. Kyselyn täyttämiseen menee 
vain muutama minuutti. Kysely sähköisten palveluiden käytöstä maatilalla 

Suunnitteletko hukkakaurattomuustarkastusta? 

Hukkakaurattomuustarkastuksen voi tilata päätukihaun yhteydessä. Tarkastuksen voi tilata, 
kun torjuntatoimenpiteet on suoritettu torjuntaohjeen tai torjuntasuunnitelman mukaisesti 
ja hukkakauraa ei lohkolla enää esiinny. Tarkastus suoritetaan tällöin kahtena peräkkäisenä 
kasvukautena, joten tarkastuksen suorittamisen ehdot tulee täyttyä molempina vuosina. 
Hukkakaurattomuustarkastusta ei voi suorittaa, jos peruslohkolla viljellään kauraa, rypsiä, 
rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa, hernettä, härkäpapua, hamppua, maissia, 
nurmikasveja tai se on kesantona. Kasvusto ei saa olla laossa tai niitettynä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta vuodelta 2021 sisältää 
pitkäaikaisen nurmiviljelyn poikkeuksen. Hukkakaurarekisterissä oleva peruslohko voidaan 
todeta hukkakaurasta vapaaksi ilman hukkakaurattomuustarkastusta, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 
1) peruslohkon viljelykasvi on ollut yhtäjaksoisesti nurmikasvi kymmenen edeltävän 
kasvukauden ajan 
2) kymmenen edeltävän kasvukauden aikana ei ole ilmennyt, että peruslohkolla olisi 
hukkakauraa tai, että peruslohkolle olisi tehty hukkakauran torjuntaohje tai 
torjuntasuunnitelma 
Löytyykö sinulta kuvausta vastaava lohko, jonka haluaisit pois hukkakaurarekisteristä? 
Lähetä meille vapaamuotoinen pyyntö, josta käyvät ilmi lohkon nimi ja tunnus. Edellytysten 
täyttyessä poistamme peruslohkoa koskevan merkinnän hukkakaurarekisteristä ja 
ilmoitamme siitä sinulle. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/DFD40BB20876E0AC


Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut,  
 MAHKU 

 

Tulossa vuonna 2023; tukioikeuksista luovutaan 

Komissiossa hyväksyttävänä oleva Suomen CAP-suunnitelma pitää sisällään muutoksia, 
joista kerromme viljelijäkirjeessä poimintoja. Koulutuksia tarkemmista tukiehdoista 
järjestetään, kun asiat lopullisesti varmistuvat.  

Maatalouden tilatukioikeusjärjestelmä on poistumassa vuoden 2022 lopussa. Tukioikeuksia 
on tarvinnut muun muassa perustuen saamiseksi. Vuonna 2023 alkavalla uudella CAP-
kaudella valtioneuvoston hyväksymän CAP-suunnitelman mukaan perustulotuki perustuisi 
tukikelpoiseen pinta-alaan ilman erillistä tukioikeusjärjestelmää. MMM tiedote. 

MAHKU:n uusi maaseutuasiamies  

Yksikössämme aloitti 1.4. uusi maaseutuasiamies. Kirsi-Marja Nieminen on pitkän linjan 
osaaja maaseutuhallinnosta, hän siirtyi meille samoista tehtävistä naapurimaakunnasta. 

Somessa on myöhemmin tarkempi esittely Kirsi-Marjasta      . 

Kriisituet 2022 

Ruokaviraston nettisivuille päivitetään tietoa vuoden 2022 kriisituista sitä mukaa, kun asiat 
varmistuvat. Maatalouden kriisituet. 
 
Euroopan komission linjauksen mukaan viherryttämistuen ekologisen alan (EFA) kesannoille 
sallitaan 2022 viljelypoikkeus. Poikkeuksen hyödyntämisestä ohjeistetaan tarkemmin vielä 
kevään aikana, kun poikkeus on hyväksytty. Ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeus 

Vuoden 2022 hakuopas on julkaistu   

 
Löydät uuden hakuoppaan Ruokaviraston nettisivuilta.  

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram 

Maataloustukien maksuaikataulu 

https://mmm.fi/-/valtioneuvosto-hyvaksynyt-tukioikeuksista-luopumisen?fbclid=IwAR2J_8i11sHshc_9sHNXcsOUiLxi8a1dabKMEE5JnAsFNxc_411GKWdVLak
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/ekologisen-alan-kesantojen-viljelypoikkeus/
http://www.ruokavirasto.fi/hakuopas
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/

