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Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote 

 

Koulutustilaisuuksien tallenteen katsottavissa netissä 15.6. saakka 
 

Tuki-infot 
 

Tuki-infotilaisuudet ovat katsottavissa Uusimaaseutu.fi sivuston youtube-kanavalla sekä suomeksi 
että ruotsiksi.   

Koulutusten kirjalliset materiaalit löytyvät Uusimaaseutu.fi-sivustolta. 

 

Luomu-infot 
 

Luonnonmukaisen tuotannon suomenkielinen koulutus ovat katsottavissa MTK-Varsinais-Suomen 
kotisivuilla. 

Luonnonmukaisen tuotannon ruotsinkielinen koulutus on katsottavissa SLC Åboland kotisivuilla. 

 

Kasvinsuojelutentti verkossa 
 

Viisi vuotta sitten koulutuksen ja/ tai tentin suorittaneiden tutkinto vanhenee tänä keväänä. 
Ammattimaisen kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvä kasvinsuojelututkinto on mahdollista 
suorittaa sähköisesti sekä suomeksi että ruotsiksi ProAgrian sivuston kautta. 

 

Päätukihaku 
 

Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna Vipu-palvelussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 
5.5.2022 lähtien. Samalla aukeaa mahdollisuus peruslohkomuutosten tekemiseen. 
Päätukihakemuksen lähettämiseen viljelijöillä on aikaa 15.6. asti. Maataloustoimi suosittelee 
tukihakemuksen jättämistä ajoissa, sillä hakemuksen muuttaminen on mahdollista 15.6. saakka! 

 

Tärkeät päivämäärät 

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen 30.4.2022. 

Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2022. 

Luomusitoumuksen haku viimeistään 15.6.2022. 
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Hakuopas ja täydentävien ehtojen opas on julkaistu vuodelle 2022 
 

Hakuopas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukiosuudesta. Hakuoppaan luvussa 9 kerrotaan 
valmistautumisesta vuoteen 2023, jolloin uusi CAP-kausi muuttaa haettavia tukia ja niiden ehtoja. 

Täydentävien ehtojen opas sisältää perusvaatimukset, joiden noudattaminen on useimpien 
viljelijätukien ehtona. Oppaat löydät Ruokaviraston kotisivuilta. 

Viime vuonna on tullut muutos täydentäviin ehtoihin koskien sängen polttoa. Valtioneuvoston 
asetuksen 1164/2020 mukaisesti viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa 1.1.2021 lähtien. Lisätietoa 
Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa, joka on julkaistu mmm.fi sivustolla 23.12.2022. 

Euroopan komissio hyväksyi 23.3.2022 päätöksen, jonka mukaan ekologisen alan (efa) kesantoja voi 
tänä vuonna ottaa tavanomaiseen viljelykäyttöön vuonna 2022. Minkä tahansa tukikelpoisen 
viljelykasvin tuottaminen efa-kesannolla on sallittua, sadon voi korjata ja alaa voi hyödyntää 
laiduntamiseen. Myös lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua. Vaikka efa-kesanto 
otettaisiin tänä vuonna viljelyyn, ala voidaan hyväksyä viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen 
vaatimukessa edelleen kesannoksi. Aiheesta on säädetty kansallisesti Valtioneuvoston asetuksella 
271/2022. Ruokavirasto ohjeistaa kotisivuillaan, miten efa-kesannon viljelypoikkeus ilmoitetaan 
tukihakemuksella.  

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.  

Ympäristösitoumus 
 

Vuosi 2022 on nykyisen CAP-kauden viimeinen tukivuosi. Vuonna 2023 alkaa uusi CAP-kausi. 

Voit halutessasi jatkaa sitoumustasi yhdellä vuodella, jolloin se jatkuu ennallaan 30.4.2023 saakka. 
Voit hakea jatkoa vuoden 2021 päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Päätukihaku 
päättyy 15.6.2021.  

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot pysyvät samoina. Jatkovuoden ajaksi voit luopua yhdestä tai 
useammasta sitoumuksellasi olevasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä. Muutokset tehdään 
lomakkeella 479.  Lomakkeet löydät suomi.fi –palvelusta. 

 

Suojavyöhykkeet 
 

Voit ilmoittaa vuonna 2021 valtaojan varrella olleen suojavyöhykkeen edelleen suojavyöhykkeenä 
myös vuonna 2021. 
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Et voi luopua ilmoittamastasi suojavyöhykkeestä yksittäisellä lohkolla, vaan tällöin on luovuttava 
koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä. Ympäristönhoitonurmi-toimenpiteeseen kuuluvat 
myös luonnonhoitopeltonurmi ja monivuotinen ympäristönurmi.  
 
Jos lohkon hallinta vaihtuu, seuraava viljelijä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan edellisen 
viljelijän lohkolla toteuttamaa toimenpidettä.  
 

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!   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


