Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote
Tärkeät päivämäärät
Eläin-info koulutustilaisuus ruotsiksi 12.1.2021 ja suomeksi 13.1.2021. Tiedotteeseen koottu myös muita
koulutustilaisuuksia.
Eläinten hyvinvointisitoumuksen hakuaika tarkentuu tammikuussa 2021.
Eläinmääräilmoitus viimeistään 17.2.2021.
Sika- ja siipikarjatalouden kansallisen tuen hakuaika tarkentuu helmikuussa 2021.
Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2021.

Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven
kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet.
Koronaepidemiatilanteen takia työskentelemme pääasiassa etänä. Palvelemme teitä puhelimen ja
sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä ainoastaan poikkeustapauksissa ja ajanvarauksella.
Loviisan kaupungin vaihde: 019 5551
Maaseutuhallinnon yhteinen sähköpostiosoite: maaseututoimi@loviisa.fi
Maaseutuhallinnon postiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Lisäksi löydät meidät myös Facebookista!
Maaseutupäällikkö Sam Vickholm
puh 040 5218128
sam.vickholm@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Mats Arola
puh 040 7241150
mats.arola@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Jukka Lemmelä
puh 050 3827553
jukka.lemmela@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Carolina Sjögård
puh 044 0555338
carolina.sjogard@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Maria Kalenius
puh 044 0555824
maria.kalenius@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Anni Kovanen
puh 044 4055525
anni.kovanen@loviisa.fi

Loviisan toimiston käyntiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Porvoon toimiston käyntiosoite: Piispankatu 38 A, 06100 Porvoo

Tukiyhteenvedon saa Vipu-palvelusta
Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien viljelijöille yhteenvetoja maksetuista maataloustuista.
Voit tarkistaa maksetut tuet Vipu-palvelussa: MaatilaMaksutapahtumat (pienistä mustista nuolista voit
avata tuen laskennan tarkemmat tiedot)Tulosta maksutapahtuman tiedot (linkki sivun
alareunassa). Videolla kerrotaan tarkemmin miten.

Koulutus
Uusimaaseutu-hankkeen eläin-info

Uusimaaseutu-hanke järjestää kotieläintiloille suunnatun eläin-infon ruotsiksi tiistaina 12.1.2021 klo 10.3013.00 ja suomeksi keskiviikkona 13.1.2021 klo 10.30-13.00. Tilaisuus järjestetään webinaarina ja tallenne on
katsottavissa myös jälkikäteen. Tilaisuus on ilmainen. Ohjelman löydät hankkeen kotisivuilta
www.uusimaaseutu.fi.

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi Uudellamaalla
Proagria Etelä-Suomi järjestää luomuperuskurssin, joka alkaa torstaina 28.1.2021. Kurssi on maksullinen.
Lisätietoa kurssista löydät tästä.
NSL järjestää vastaavasti luomuperuskurssin ruotsiksi maaliskuussa 2021. Kurssin aikataulu tarkentuu
myöhemmin ja löydät sen täältä.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon kurssi
Proagria Etelä-Suomi järjestää luomukotieläinsitoumukseen vaadittavan koulutuksen 10.-11.3.2021 klo
9.00–15.00. Kurssi on maksullinen. Lisätietoa kurssista löydät tästä.

Kotieläintilojen varautumiskurssi
MTK-Kaakkois-Suomi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maanpuolustuskoulutusyhdistys sekä Kouvolan, EteläKarjalan ja Haminan maaseutupalvelut järjestävät Maatilan varautumiskoulutuksen webinnarina 26.1.2021.
Kurssi on maksuton. Lisätietoa kurssista löydät tästä.

Maatilojen varautumisen jatkokurssi
MPK, Uudenmaan ELY-keskus ja Huoltovarmuusorganisaatio järjestävät Maatilojen varautumisen
jatkokurssin maatilojen varautumisen peruskurssin suorittaneille maatalousyrittäjille 12.1.-17.11.2021.
Kurssi on maksuton. Lisätietoa kurssista löydät tästä.

Tukioikeuksien siirrot
Tukioikeuksien siirrot (103A- ja 103B-lomakkeet) tulee palauttaa 15.6.2021 mennessä. Tukioikeuksien
siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Tukioikeuslomakkeita voi toimittaa myös skannattuna
sähköpostitse osoitteeseen maaseututoimi@loviisa.fi.

Päätöstakuu
Viime keväänä käyttöönotettu päätöstakuu on saanut hyvää palautetta ja teillä on mahdollisuus hyödyntää
sitä myös vuonna 2021. Lomakkeet 103A+103B, jotka on toimitettu maaseutuhallintoon viimeistään
31.3.2021 taataan päätöskäsittely 30.4. mennessä. Näin ollen teidän on mahdollista nähdä Vipu-palvelussa
tukioikeuksien ajantasainen tilanne ennen päätukihakua.

Eläinmääräilmoitus
Voit ilmoittaa vuonna 2020 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipupalvelussa viimeistään 17.2.2021.
Lisätietoa eläinmääräilmoituksesta.

Eläinten hyvinvointikorvaus
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2021 on julkaistu ja saatavilla tästä. Viljelijöiden, jotka
aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä
1.1.2021 lähtien.

Eläinten hyvinvointisitoumus 2020
Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2020, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai
siipikarjasta vuonna 2020. Tee ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021.

Eläinten hyvinvointisitoumus 2021
Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle. Seuraavan
sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2021. Hakuaika varmistuu tammikuussa 2021. Hakemuksen
voit tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472.

Sika- ja siipikarjatalouden kansallinen tuki
Hae tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuaika varmistuu helmikuussa 2021. Voit hakea samalla
kertaa sekä tuen ennakkoa että lopullista tukea. Lopullista tukea ei voi enää vuodesta 2018 lähtien hakea
viljelijöiden päätukihaussa.
Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan maatiloille huhtikuussa.

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti
Hevoseläimen pidosta ja pitopaikasta tulee tehdä ilmoitus oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten
muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Lomakkeet voi
toimittaa meille sähköpostitse maaseututoimi@loviisa.fi
Lisätietoa ilmoittamisesta löydät tästä.

Toivotamme onnea ja menestystä vuodelle 2021!

