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Joulukuun viljelijäviesti 10 / 2022 
 

1 CAP-aluekierros Uudellamaalla  

Tuet uudistuvat ja tietoa muutoksista sekä 
uusista ehdoista on Ruokaviraston sivuilla. 
Joulukuussa 2022 järjestettiin Uudenmaan 
viljelijöille alueellisia infotilaisuuksia 
uudesta rahoituskaudesta (CAP27). 
Tallenteet ja koulutuksien materiaalit 
viedään uusimaaseutu.fi -sivuille.  

 

2 Vipu-mobiili 
 
Vipu-mobiili tulee olemaan tärkeä työkalu viljelijän ja hallinnon välisessä tiedonvaihdossa. 
Sovellus kannattaa ladata mahdollisimman pian puhelimeen Google Play- tai App Store -
sovelluskaupasta ja tutustua sen käyttöön. Vipu-mobiiliin voivat kirjautua tilan ensisijaiset 
viljelijät, mutta voit valtuuttaa sovelluksen käyttöön myös esim. neuvojan tai tilan muun 
osallisen. 

Vipu-mobiilista on lisätietoja Ruokaviraston sivuilta. 
 

Tutustu myös Vipu-mobiilin esittelyvideoon. 
 

Tarkista myös, että Vipu-palvelussa on ajantasaiset yhteystietosi (sähköposti, puhelinnro) 
ja tee tarvittaessa muutokset Vipu-palvelussa. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/cap?utm_source=El%C3%A4intukien%20muutos%20l%C3%A4hestyy%20-%20tietoa%20hakuajoista%20ja%20tukiehdoista&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljelij%C3%A4uutiskirje%2015.12.2022
https://uusimaaseutu.fi/materiaalia-viljelijalle/
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/vipu/vipu-mobiili/
https://www.youtube.com/watch?v=Ppnz48hlpt0
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/tuet-uudistuvat/
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3 Eläintuet ensimmäisenä hakuun uudella ohjelmakaudella 
 
Eläintukien arvioidut hakuajat: 

 Eläinten hyvinvointikorvaus (koko maa): 9.1.-2.2.2023 (HUOM! Sitoumuksen 
toimenpiteitä pitää toteuttaa vuoden alusta ja eläimiä täytyy pitää vuoden loppuun 
saakka.) 

 Eläinmääräilmoitus: 9.1.-2.2.2023 (vuosi 2022) 
 Eläinpalkkiot: 9.1.-24.1.2023  
 Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (koko maa): 13.2.-2.3.2023 

(sopimusehtojen pitää täyttyä heti vuoden alusta) 
 Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (koko maa): 13.2.-2.3.2023 

 
Kiinnitä huomiota tukiehtojen muutoksiin. Tukimuutoksista ja vuoden 2023 viitepäivistä 
mm. Ruokaviraston 15.12.2022 ilmestyneessä viljelijäuutiskirjeessä. Huolehdi myös, että 
rekisteröinnit ja tilatunnukselle merkinnät ovat ajan tasalla viimeistään 1.1.2023.  
 

4 Kasvinsuojelukoulutukset ja luomukurssit 
 
Kasvinsuojelukoulutukset löytyvät ProAgrian koulutuskalenterista. Vaihtoehtoina on sekä 
etäkoulutuksia että läsnäolotilaisuuksia. Molemmissa vaihtoehdoissa mahdollista suorittaa 
kasvinsuojelututkinto.  
 
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssit 2023 löytyvät myös ProAgrian sivuilta. 
Peruskurssi toteutetaan Teamsilla ja täyttää luomusitoumuksen edellyttämän 5 päivän 
koulutusvaatimuksen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5263911
https://www.proagria.fi/tapahtumat?month=&year=&center=proagria-etela-suomi&searchTerm=kasvinsuojelukoulutus&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Hyvaa%20joulua%20asiakkaillemme%20ja%20sidosryhmille&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-4539021-54351021-2364875-9
https://tilaisuudet.proagria.fi/luomuperuskurssit?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Hyvaa%20joulua%20asiakkaillemme%20ja%20sidosryhmille&utm_term=tapahtumasivu*%20*Lue%20lisaa*&utm_content=u-4540435-54351021-2364875-7
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5 Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, HUOM! vuosi 
2023  
 
Ruokaviraston sivuilla on julkaistu syksystä 2023 lähtien vuoteen 2028 viljelijätukien 
tavoitteellinen maksuaikataulu. Tukimaksujen ajankohdat hieman muuttuvat. 
 

Uuden ohjelmakauden maksuaikatauluun voit tutustua Ruokaviraston sivuilla. 
 
 

        Irina kiittää lämpimästi  
 
Aloitin työn vuonna 2001 Hyvinkään kaupungin maaseututoimen toimistolla 
agrologiopintojeni erikoistumisharjoittelun merkeissä. Tiesin heti, että työ 
maataloushallinnossa on minua varten. Vuodesta 2003 olenkin toiminut 
maaseutuasiamiehenä, eli melkein 20 vuotta tuli täyteen.  
 
Nyt on kuitenkin tullut aika siirtyä uusiin tehtäviin ja uusi työnantajani vuoden alusta onkin 
Uudenmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikkö. Työn kuvani toki muuttuu, mutta 
maataloushallinto ja tukiasiat säilyvät ennallaan. Tulette näkemään minua kevään 
koulutuksissa ja olen edelleen teidän apunanne tukiin liittyvissä kysymyksissä.  
 
Uusi ohjelmakausi CAP27 tuo monia muutoksia tukien sisältöön. Muutoksia tulee myös 
kuntien yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten maataloustukiasioiden käsittelyyn. Tämä 
uusi toimintamalli lisää joustavuutta, jonka tavoitteena on vähentää tahattomia virheitä. 
Painopiste onkin ennakoivassa ohjeistuksessa ja avoimessa datassa. 
 
Koko paketin omaksuminen on meillä jo eri yksiköissä käynnissä ja tavoitteena on tarjota 
teille yhteistyössä räätälöityä koulutusta ja materiaalia, jotta saamme vuoden 2023  
sujumaan mahdollisemman hyvin.  

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/tuet-uudistuvat/viljelijatukien-tavoitteellinen-maksuaikataulu-syksysta-2023-kevaaseen-2028/
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Haluan kiittää teitä näistä vuosista ja samalla haluan myös esittää teille kutsun siitä, että 
jatkamme tätä yhteistyötä jatkossakin. Minut tavoittaa niin puhelimitse kuin sähköpostitse, 
toki numeroni ei ole vielä tiedossa, mutta sähköpostin voinette arvata, kun se yleensä on 
muodossa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
Hyvää Joulua, ja kuulemisiin 2023! 
 
Irina 

 
Hyvää Joulua ja satoisaa Uutta Vuotta 2023! 

 
Toivottaa Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 

Tiina, Irina, Juho, Kirsi-Marja, Anna-Liisa ja Tero 

 

(Viikolla 52 toimistolla ei asiakaspalvelua, mutta puhelimitse 040-314 5266 tai sähköpostilla 
maaseutu@mantsala.fi tavoittaa) 

 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:maaseutu@mantsala.fi
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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 palaute tta  ja  k eh ity sehdotuks ia anonyymist i  as iak as palautek anav an kaut ta .  

https://www.mantsala.fi/yrittaminen-ja-tyo/yrittajille/maaseutupalvelut/
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
Instagram
https://www.instagram.com/mahku_8/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu&wdLOR=c36A0B79C-6672-4A31-93F3-9DB81C99F659

