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Kasvukausi 2022 on ollut jälleen omalla tavallaan haasteellinen. Luonnon olosuhteet ovat
asettaneet omat rajoitteensa, mutta erityisesti Ukrainan tilanteen myötä kustannusten
nousu ja saatavuusongelmat ovat värittäneet tätä vuotta. Tässä vaiheessa ei enää kaivata
sateita - toivotaan hyviä puintikelejä ja sadon osalta suotuisaa hintakehitystä.
Maaseutuhallintopalveluiden näkökulmasta ollaan siinä vaiheessa kasvukautta, että myös
hukkakaurakatselmukset alkavat olla tehtynä tältä vuodelta. Kiitos teille kaikille
yhteistyöstä - olette myös haasteellisissa olosuhteissa tehneet hyvää ja sinnikästä työtä
hukkakauran torjumiseksi.

Ajatukset alkavat syksyn edetessä vähitellen kääntymään seuraavaan kasvukauteen ja
uuteen ohjelmakauteen. Tulevan talven ja kevään aikaan syvennytään uusiin tukiehtoihin
sekä tukihakuun 2023. Tiedotamme tulevista koulutuksista mm. Viljelijäviesteissä.

CAP27 infokierrokset
Syksyn 2022 aikana Uudenmaan Ely-keskuksen, yhteistoiminta-alueiden ja muiden
toimijoiden on tarkoitus käynnistää CAP27-infotilaisuuksien kierros joulukuussa.

Tähän liittyen kartoitamme kiinnostustanne eri aihealueista, koulutusten
järjestämistavasta yms. Vastaa webropol-kyselyyn alla olevasta linkistä:

Alustavasti Mäntsälän CAP27-infotilaisuus on 7.12.2022 Mäntsälän kunnantalolla
(valtuustosali). Kiertueen aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä
ajankohtaa.

Anna palautetta

Voit  antaa palautetta ja  kehitysehdotuks ia  anonyymist i as iakaspalautekanavan k autta.

Linkki kyselyyn tästä
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Ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeus

Ilmoita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lohkot, joilla toteutat poikkeusta. Tee
ilmoitus päätukihaussa kasvulohkon lisätiedoissa.  Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen
vapaamuotoisesti. Tee ilmoitus viimeistään 1.9.2022. Ilmoituksen pitää sisältää pinta-alat
lohkotunnuksineen. Ilmoita myös alalla vuonna 2022 todellisuudessa kasvanut
viljelykasvi.

Jos kasvulohkolla on nurmi- tai niittykasvusto, ilmoita onko alaa laidunnettu vai oletko
korjannut alalta nurmi- tai niittykasvuston.

Ilmoita kasvinsuojeluaineiden käytöstä lohkoittain viimeistään 1.9.2022.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Maatalouden kriisituet, energ iaveron lisäpalautus ja  maatalouden
tuotantorakennusten kiinteistöverotuki

Ruokaviraston nettisivuille Maatalouden kriisituet päivitetään tietoa vuoden 2022 kriisituista
sitä mukaa, kun asiat varmistuvat.
Hallitus valmistelee myös mm. Energiaveron lisäpalautusta maatalouden harjoittajille.
Lisäksi hallitus on esittänyt maatalouden tuotantorakennuksille kiinteistöverotukea.
Mahdollisen kiinteistöverotuen etenemistä voi seurata Valtiovarainministeriön sivuilta ja
Verohallinnon sivuilta. Tuki tulisi haettavaksi OmaVerossa syksyllä ja tuen määrä on
enintään 35000€. Tuen edellytyksenä olisi se, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden,
sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja
korkokuluja on vähintään 15 prosenttia.
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Syksyn 2022 maksuaikataulut

Syksyn 2022 maksut käynnistyvät lokakuussa luonnonhaittakorvauksella ja
luonnonmukaisen tuotannon korvauksella (molemmissa maksuprosentti on noin 85%,
kotieläinkorotuksen maksu vuonna 2023). Syksyn tavoitteellisen maksuaikataulun löydät
Ruokaviraston sivuilta Maataloustukien maksuaikataulu

Luonnonhaittakorvauksen korotus 2022

Luonnonhaittakorvauksen korotus
Luonnonhaittakorvauksen ja kotieläinkorotuksen vuoden 2022 tukitasoa korotetaan. Maksun
perusteena käytetään vuoden 2022 hakemuksissa olevia tietoja. Sinun ei tarvitse hakea tukea
korotuksen saamiseksi erikseen/uudelleen vaan saat korotuksen automaattisesti, jos olet hakenut
näitä tukia vuonna 2022.

Tuen määrä ja maksu
Luonnonhaittakorvauksen korotus maksetaan ennakkomaksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen.
Kotieläinkorotuksen korotus maksetaan tuen normaalin tuen maksun yhteydessä keväällä 2023.
Korotuksiin on varattu yhteensä 119 miljoonaa euroa.

Tukialue AB Tuen määrä Korotus Tuen kokonaismäärä

kasvinviljely 217 €/ha 48 €/ha 265 €/ha
kotieläinkorotus 60 €/ha 19 €/ha 79 €/ha

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

Uusi maaseutupäällikkö on aloittanut kesäkuussa

MAHKUN kokoonpanossa aloitti kesäkuussa uusi maaseutupäällikkö Anna-Liisa Liettyä.
Aikaisemmin Anna-Liisa on työskennellyt mm. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa
maaseutuhallinnon sekä maaseudun kehittämisen tehtävissä. Maaseutupäällikön tavoittaa
sähköpostilla anna-liisa.liettya@mantsala.fi ja puhelimitse 040-314 5939.
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MAHKUn 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

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita maaseutupalveluiden nettisivuilla

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram

Anna palautetta

Voit  antaa palautetta ja  kehitysehdotuks ia  anonyymist i as iakaspalautekanavan k autta.


