Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote
Tärkeät päivämäärät
Selvitys kutun maidon käytöstä palautettava viimeistään 31.1.2022
Eläintukien koulutustilaisuuksia suomeksi 26.-27.1.2022.
EU:n eläinpalkkioiden hakuaika on 20.1.-2.2.2022.
Eläinten hyvinvointisitoumuksen hakuaika on 13.1.-2.2.2022.
Eläinmääräilmoitus viimeistään 2.2.2022.
Sika- ja siipikarjatalouden kansallisen tuen hakuaika on 14.2.-10.3.2022.
Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2022.

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. Henkilökunnan yhteystiedot löydät tästä.
Maaseutuhallinnon yhteinen sähköpostiosoite: maaseututoimi@loviisa.fi
Maaseutuhallinnon postiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Loviisan toimiston käyntiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Porvoon toimiston käyntiosoite: Piispankatu 38 A, 06100 Porvoo
Lisäksi löydät meidät myös Facebookista!

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
CAP-ajankohtaiskatsaus
Maa- ja metsätalousministeriö järjestää CAP-ajankohtaiskatsauksen webinaarina 26.1. klo 13-16. Tilaisuus
tallennetaan, ja tallenne julkaistaan MMM:n verkkosivuilla. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä.

Koulutusta sika- ja siipikarjatilojen kotieläintuista
MTK Varsinais-Suomen Menestyvä maatilayritys- hanke järjestää koulutusta sika- ja siipikarjatilojen
kotieläintuista 26.1. klo 10.00-14.15. Tilaisuuden ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. Ilmoittautumaan
pääset tästä.

Koulutusta nauta-, lammas- ja vuohitilojen kotieläintuista
MTK Varsinais-Suomen Menestyvä maatilayritys- hanke järjestää koulutusta nauta-, lammas- ja vuohitilojen
kotieläintuista 27.1.2022 klo 9.30-15.00. Tilaisuuden ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. Ilmoittautumaan
pääset tästä. Ruotsinkielinen tukiklinikka- mahdollisuus keskustella ruotsiksi tukiasioista tilaisuuden
päätteeksi.

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi Uudellamaalla
Proagria Etelä-Suomi järjestää luomuperuskurssin etänä, joka toteutetaan Microsoft Teamsilla. Kurssi alkaa
torstaina 20.1.2022. Kurssi on maksullinen. Lisätietoa kurssista löydät tästä.
NSL järjestää vastaavasti luomuperuskurssin ruotsiksi 8.-22.3.2022. Lisätietoa kurssista löydät tästä.

Kasvinsuojelukoulutus ja tutkinto
Viisi vuotta sitten koulutuksen ja/ tai tentin suorittaneiden tutkinto vanhenee tänä keväänä. Voit lukea
materiaalin itsenäisestä tästä.
Kasvinsuojelukoulutus ja tutkinto paikan päällä
ProAgria Etelä-Suomi järjestää kasvinsuojelukoulutuksia useilla paikkakunnilla 18.1.-22.3. Koulutus on
maksullinen. Lisätietoa löydät tästä.
NSL järjestää ruotsinkielisiä kasvinsuojelukoulutuksia Liljendalissa 31.1. ja 8.2. Koulutus on maksullinen.
Lisätietoa löydät tästä.
Kasvinsuojelutentti verkossa
Verkkotentin voi tehdä myös osallistumatta koulutukseen.

Tukioikeuksien siirrot

Tukioikeuksien siirrot (103A- ja 103B-lomakkeet) tulee palauttaa 15.6.2022 mennessä. Tukioikeuksien
siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Tukioikeuslomakkeita voi toimittaa myös skannattuna
sähköpostitse osoitteeseen maaseututoimi@loviisa.fi.

Päätöstakuu

Teillä on mahdollisuus hyödyntää tänäkin vuonna päätöstakuuta. Lomakkeet 103A+103B, jotka on
toimitettu maaseutuhallintoon viimeistään 31.3.2022 taataan päätöskäsittely 30.4. mennessä. Näin ollen
teidän on mahdollista nähdä Vipu-palvelussa tukioikeuksien ajantasainen tilanne ennen päätukihakua.

Eläinmääräilmoitus

Voit ilmoittaa vuonna 2021 hallinnassasi olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Vipupalvelussa viimeistään 2.2.2022.
Lisätietoa eläinmääräilmoituksesta.

Muutoksia eläinten hyvinvointikorvaukseen vuonna 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. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2022 on julkaistu ja
saatavilla tästä. 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”.

Eläinten hyvinvointisitoumus 2021

Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2021, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai
siipikarjasta vuonna 2021. Tee ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 2.2.2022.

Eläinten hyvinvointisitoumus 2022

Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle. Seuraavan
sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2022. Hakuaika on 13.1.-2.2.2022. Hakemuksen voit tehdä
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472.

Sika- ja siipikarjatalouden kansallinen tuki
Hae tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuaika on 14.2.-10.3.2022. 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.

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.

