
Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut,  

 MAHKU 

 

Toukokuun viljelijäviesti 5 / 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.  

Päätukihaku aukeaa 5.5.2022  

Varsinkin lohkomuutokset (jaot, yhdistämiset ja uuden perustamiset) kannattaa tehdä 
mahdollisimman pian, jotta saat muuttuneet tiedot käyttöösi päätukihakuun!  
Vipun ohjevideoista on apua moneen tilanteeseen!    Hakuopas 2022 

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita 
 maaseutupalveluiden nettisivuilla  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ
http://www.ruokavirasto.fi/hakuopas
https://www.mantsala.fi/yrittaminen-ja-tyo/yrittajille/maaseutupalvelut/
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Maatalouden kriisituet 2022 

Ruokaviraston nettisivuille Maatalouden kriisituet päivitetään tietoa vuoden 2022 kriisituista 
sitä mukaa, kun asiat varmistuvat. Hallitus valmistelee parhaillaan lisäksi mm.  
Energiaveron lisäpalautusta maatalouden harjoittajille. 
 
Euroopan komission linjauksen mukaan viherryttämistuen ekologisen alan (EFA) kesannoille 
sallitaan 2022 viljelypoikkeus. Poikkeus ei koske ekologiseksi alaksi ilmoitettua 
typensitojakasvia, sen suhteen ehdot ovat edelleen samat kuin aikaisemmin. Ekologinen 
kesantoala tulee edelleen ilmoittaa hakemuksella kesantona (ja rastita sen olevan ekologista 
alaa), mutta normaalista poiketen, alalla saa kuitenkin harjoittaa tänä vuonna maataloutta. 
Lohkolla voi myös kasvaa jotain muuta, kuin ilmoitettu kesanto. Ekologiseksi alaksi 
ilmoitetun kasvulohkon lisätietoihin kirjataan tieto kesantopoikkeuksen käytöstä, jolloin 
mahdollisessa valvonnassa hakemuksella ilmoitetusta poikkeava kasvi ei aiheuta ihmetystä.  
Jos alalla on nurmi- tai niittykasvusto, jolla laidunnetaan eläimiä tai sato korjataan, ilmoita 
ala kasvikoodilla viherkesanto (nurmi ja niitty). Jos kylvät alalle jonkin muun viljelykasvin 
kuin nurmen tai niityn, ilmoita ala kasvikoodilla viherkesanto (riista ja maisema). Katso 
tarkemmat ohjeet lannoituksesta, vaikutuksesta kesantorajoitteen laskentaan ja kasvuston 
päättämisestä Ruokaviraston sivuilta, ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeus. 

Tukihakemuksen palauttamien ajoissa on osa maatilan 
varautumista  

Tuenhakijan on tärkeää huomioida Ukrainan sodan vaikutukset myös Suomessa. Vaikka 
tilanne on toistaiseksi ollut rauhallinen, on Suomeen kohdistuvien vaikuttamisyritysten ja 
palvelunestohyökkäysten riski lähikuukausina merkittävä. Vältä mahdolliset yllätykset 
lähettämällä päätukihakemus hyvissä ajoin. Näin toimimalla saat ajoissa apua 
tukihakemuksen täytössä ilmeneviin kysymyksiin, eivätkä muutkaan tekniset-, 
kirjautumisongelmat, tai ruuhkautuminen estä sinua palauttamasta hakemustasi ajoissa. 
Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa to 5.5. ja päättyy ke 15.6. Kaikkia hakemuksen tietoja, 
rajakorjaukset mukaan lukien, voit tarvittaessa muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. 

  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/
https://vm.fi/-/maataloudenharjoittajille-maksetaan-kertaluonteinen-energiaveron-lisapalautus
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/ekologisen-alan-kesantojen-viljelypoikkeus/
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Kausityöntekijä  Veera on teknisenä tukena Vipun kanssa  

MAHKUN kokoonpanossa aloitti huhtikuun alkupuolella kesän kausivahvistus Veera 
Mäkipää. Muiden perushommien lisäksi Veeran tehtävänkuvaan kuuluu auttaa kaikkia 
halukkaita Vipun käytössä. Varaa aika asiakaspalveluun toimistolle numerosta 040 314 5522. 

Peruslohkomuutosten tekeminen  

Peruslohkoille tehtävät muutokset voidaan jakaa niihin, joissa lohkon tunnus muuttuu, ja 
niihin, joissa vanha tunnus säilyy. Tämän perusteella selviää, tuleeko lohkomuutos lähettää 
kuntaan käsittelyyn ennen tukihakemuksen palauttamista, vai päätukihaun mukana. 

Lohkotunnus muuttuu Lohkotunnus pysyy samana 

Jako; osa lohkosta poistuu maatalouskäytöstä, siirtyy 
toiselle yms. 
Yhdistäminen; viereiset lohkot, (joilla samat 
ominaisuudet) viljeltävissä yhtenäisenä alueena (vain 
poikkeustapauksissa ala voi kasvaa) 
Uuden lohkon perustaminen; hakuvuonna 1.1. valmis ja 
viljeltävissä oleva raivio  

Rajakorjaus, eli digitoinnin korjaus. 
 
Korjataan digitoinnissa havaittuja virheitä.  
 
Uutta raivattua alaa ei voi lisätä lohkoon rajakorjauksella. 
 

Lähetä käsittelyyn Vipun peruslohkomuutoksista ennen 
tukihaun palauttamista. 

Rajakorjaukset lähtevät käsittelyyn samalla kun palautat 
päätukihakemuksen. 

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/

