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Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote 

 

Tervetuloa koulutustilaisuuksiin 
Tuki-infotilaisuudet verkossa 
 
Suomenkielinen tuki-info järjestetään tiistaina 29.3. klo 9.30-12.30 Teams-koulutuksena. Tilaisuus 
nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Ilmoittaudu verkkotilaisuuteen tästä.  
 
Ruotsinkielinen tuki-info järjestetään 31.3. klo 9.30-12.30 Teams-koulutuksena. Tilaisuus 
nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Ilmoittaudu verkkotilaisuuteen tästä.  
 
Teillä on mahdollisuus tulla paikan päälle Liljendalin maaseututoimistoon (Bäckasinkuja 1A) 
seuraamaan kevään tukihakukoulutuksia. Keräämme tiedon osallistujamäärästä, jotta voimme 
varmistua, että tilat riittävät. Ilmoittaudu tästä. 
 
 
 

Luonnonmukaisen tuotannon tilaisuus verkossa  
 

Ruotsinkielinen luomuwebinaari järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen kanssa 30.3. klo 
13.  Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä.  
 
Suomenkielinen luomuwebinaari järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen kanssa 7.4. klo 17. 
Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä. 
Ilmoittaudu live-verkkotilaisuuteen tästä.  
 

Luonnonmukaisen tuotannon tilaisuus verkossa 
 

Suomenkielinen luomuwebinaari järjestetään tiistaina 5.4. klo 9-12.30. Tilaisuus nauhoitetaan ja se 
on katsottavissa myös myöhemmin. Lisätietoa tilaisuudesta löydät Uusimaaseutu.fi-sivustolta.  

Ruotsinkielinen luomuwebinaari järjestetään torstaina 8.4. klo 9-12.30. Tilaisuus nauhoitetaan ja se 
on katsottavissa myös myöhemmin. Lisätietoa tilaisuudesta löydät Uusimaaseutu.fi-sivustolta. 

Kasvinsuojelutentti verkossa 
Viisi vuotta sitten koulutuksen ja/ tai tentin suorittaneiden tutkinto vanhenee tänä keväänä. Linkki 
verkkotentiin. 

 

Tärkeät päivämäärät 

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen 30.4.2022. 

Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2022. 

Luomusitoumuksen haku viimeistään 15.6.2022. 

Ohjelma 

       Avaus 
       CAP 27 - Nykytilanne ja katsaus tulevaisuuteen / MTK 
       Kannattavuus, markkinakatsaus, Neuvo 2020 / ProAgria 
       Tukiehtomuutokset / Uudenmaan ELY-keskus 
       Peltotukien valvonta – valvonnan tulevaisuus / Uudenmaan ELY-keskus 
       Eläintuet ja – valvonta / Uudenmaan ELY-keskus 
       KIPSI-hanke / Uudenmaan ELY-keskus 
       Tukihaku / Maaseutuelinkeinoviranomaiset (YT-alueet) 
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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.    

Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu  
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja 
Lapinjärven kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet.  
  
Työskentelemme toistaiseksi pääasiassa etänä. Palvelemme teitä puhelimen ja sähköpostin 
välityksellä. Voitte varata ajan toimistolle tarpeen vaatiessa. 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!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


