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Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu 
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven 
kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet. 
 
Palvelemme teitä ensisijaisesti puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä 
ainoastaan 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 Anni Kovanen 
puh 044 4055525 
anni.kovanen@loviisa.fi 

 
Maaseutuasiamies vs. Carina Åström-Sarin 
puh 044 055 5824 
carina.astrom-sarin@loviisa.fi 

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

Loviisan toimiston käyntiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal 
Porvoon toimiston käyntiosoite: Piispankatu 38 A, 06100 Porvoo 
 
EU:n eläinpalkkiot haettava jatkossa vuosittain 
Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa.  

 Jatkossa EU:n nautapalkkiot, EU:n lypsylehmäpalkkiot ja EU:n lammas- ja vuohipalkkiot (uuhipalkkio, 
kuttupalkkio ja teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio) tulee hakea vuosittain asiointipalvelu Vipussa. 

Vuoden 2022 eläinpalkkiot tulevat haettavaksi tammikuussa 2022. Lisätietoa löydät tästä.Muutoksia 
eläinten hyvinvointikorvaukseen vuonna 2022 

Tärkeät päivämäärät 

EU:n eläinpalkkiot haettavissa tammikuussa 2022. 

Selvitys kutun maidon käytöstä palautettava viimeistään 31.1.2022. 

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa viimeistään 2.2.2022. 

Eläinmääräilmoitus jätettävä viimeistään 2.2.2022. 



Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–
31.12.2022. Voit hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta 13.1.-2.2.2022 verkkoasiointipalvelu 
Vipussa tai lomakkeella 472. Lisätietoa löydät tästä. 

Voit toteuttaa hyvinvointisuunnitelmia osana eläinten hyvinvointikorvausta vuonna 
2022.  Hyvinvointisuunnitelma korvaa ”Ruokinnan ja hoidon”. Hyvinvointisuunnitelma-toimenpide on 
vapaaehtoinen ja voit valita sen eri eläinlajeille. Suunnitelma liitetään Vipussa hakemuksen mukaan. 
Lisätietoa ja mallipohjat löydät tästä. 

Uutena toimenpiteenä ”Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus” joka on vaihtoehto ”Parannetuille 
porsimisolosuhteille”. 

EU:n elpymisvarat haettavissa 
Haetuista varoista noin 7 miljoonaa euroa on tukea biokaasulaitoksille ja vajaa miljoona euroa muita 
investointeja, jotka edistävät uusiutuvan energian tai uusimman teknologian käyttöönottoa. 

Tuen haku on käynnissä asiointipalvelu Hyrrässä ja jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin 
korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja 
pienyritykset. 

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta sekä ELY-keskuksen sivuilta. 

Koulutus 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap järjestää 2.12.2021 klo 17-20 ruotsinkielisen koulutuksen Tilan talouden 
suunnittelusta Porvoossa (Haaga-Helia, Taidetehtaankatu 1). Koulutus on ilmainen. Lisätietoa tästä. 
Ilmoittaudu mukaan! 

Boosti Uusimaa-Nyland järjestää yhdessä Uusimaaseutu hankkeen kanssa 7.12. klo 17-19 suomenkielisen 
koulutuksen Tilan talouden suunnittelusta Lohjalla Pois tieltä! -safarit Oy:n tiloissa. Tilaisuuteen voi 
osallistua myös etänä Teamsin välityksellä. Koulutus on ilmainen. Lisätietoa tästä.  Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 3.12.  

Kerääjäkasvit maanparantajina –webinaari 2.12.2021 klo 10-12. Ilmoittautuminen viimeistään 1.12. 

Kasvinsuojeluaineet alus- ja kerääjäkasvien kanssa -webinaari 9.12.2021 klo 10-12. Ilmoittautuminen 
viimeistään 8.12. 

Ympäristöministeriö järjestää 8.12.2021 klo 9-11 suomenkielisen webinaarin kipsin, kuidun ja ravinnekalkin 
käytön hyödyistä viljelijälle ja ympäristölle. Kokonaisuus on osa ympäristöministeriön käynnistämää 
vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Kurssi on maksuton. Ohjelma ja lisätietoa kurssista löydät tästä. 
Ilmoittaudu mukaan! 

Maksatus 

Lokakuussa on maksettu luonnonhaittakorvauksen ennakko. Marraskuussa on maksettu 
ympäristökorvauksen ennakko ja eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko. Joulukuussa maksetaan EU:n 
suorien tukien ennakko ja luonnonhaittakorvauksen loppuosa. Maatilallesi maksetut tuet voit tarkistaa 
Vipu-palvelusta. 

MAASEUTUYKSIKÖN HENKILÖSTÖ TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN 
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA! 


