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YT-alueen info kevään tukimaksuista ja tukihausta



Koronaviruksen vaikutukset 

maataloustukiin

• Ruokavirastossa seurataan tilannetta ja ohjeistetaan toimijoita

• Pyrimme siihen, että epidemialla on mahdollisimman vähän vaikutusta 
tukien hakemiseen ja maksamiseen.

• Päätukihaku aukeaa 27.4.2020 ja päättyy 15.6.2020

• Toimita hakemukset hyvissä ajoin, voit muuttaa hakemusta 
tarvittaessa 15.6. asti.

• Kannustetaan asiakkaita nykyistä enemmän sähköiseen asiointiin: Vipu 
(valtuutukset kuntoon), puhelin, sähköposti sekä etäyhteydet

• Ruokaviraston koronavirussivu: ruokavirasto.fi/korona
Kysymyksiä ja vastauksia poikkeustilanteen vaikutuksista tukiin

• Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

• - Pohj.ey-tukien maksu alkaa 23.4.20, toukokuussa LHK:n
kotieläinkorotus ja luomun loppuerä, kesäkuussa loppumaksut: YMK, 
EHK, perus- ja viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, Eu:n
nautapalkkio, nuoren viljelijän tuki (EU) sekä Eu:n lammas- ja 
vuohipalkkio

https://publish.ne.cision.com/l/jjvuytcfe/www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19
https://publish.ne.cision.com/l/jjvuytcfe/www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksen-vaikutus-tukiin
https://publish.ne.cision.com/l/pihfwyzcc/www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu


Kysymyksiä ja vastauksia

• Miten hoidetaan maataloustukien hakeminen koronavirusepidemian 
aikana ja asiointi kuntien maataloustoimistoilla?
V: Käytä Vipu-palvelua, hakemuksia voit jättää myös skannattuna 
sähköpostin liitteenä (varmista perilletulo), paperilla postitse tai 
toimistojen postilaatikoihin. 
Toimita hakemukset hyvissä ajoin, voit muuttaa hakemusta 
tarvittaessa 15.6. asti.

• Miten huomioidaan yli 70-vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat 
tukioikeuksien siirroissa ja vuokrasopimusten allekirjoittamisessa?
V: Välttääksesi tartuntariskiä hanki yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään 
kuuluvien allekirjoitukset tukioikeuksien siirtolomakkeisiin kyseistä 
henkilöä tapaamatta hoitamalla asia esimerkiksi postitse. Samaa 
menettelyä suosittelemme noudattamaan myös vuokrasopimusten 
allekirjoituksissa. 
- palautuskirjekuori postimerkkeineen
- valtuutukset



• Mistä saa tukioikeuslomakkeen 103A?
V: Vipu-palvelusta tai pyytämällä maaseutupalveluista

• Voiko maatila vedota ylivoimaiseen esteeseen koronaviruksen 
takia?
V: Voit vedota ylivoimaiseen esteeseen esim. seuraavissa tapauksissa:

• Kasvinsuojeluainetutkintojen koulutuksia tai kasvinsuojeluruiskun 
testaustilaisuuksia ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella 
voit suorittaa koulutuksen ja testauttaa ruiskun myöhemmin. 
Huomioi kuitenkin, että voit tehdä tutkinnon myös verkossa. 
Suorita tutkinto heti, kun tutkintotilaisuuksia taas järjestetään.

• Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai 
poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita asiasta 15 työpäivän 
kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle eli kuntasi 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. Vain 
ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä voit säilyttää oikeutesi 
viljelijätukiin tai osaan niistä.

• Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, 
varmista puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille. Liitä 
ilmoitukseen myös todisteet. Lue lisää ylivoimaisesta 
esteestä hakuoppaan luvusta 5.

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/618/article-45786


Koulutuksia ja ohjeita tukihakuun

• Ruokaviraston viljelijätukihakukoulutus: Etusivu > Tietoa meistä > 

Ajankohtaista >Tapahtumat ja koulutukset >Tukihakukoulutus

• Vipu-ohjeet ja videot: ruokavirasto.fi > Etusivu >Tietoa meistä > 

Asiointi > Sähköinen asiointi > Vipu – viljelijän verkkoasiointi > 

Ohjeet ja opetusvideot

• Tukikoulutuksista nauhoitus: https://proagriafi-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marja_pulkkinen_proagria_fi/E

cIqVdo_TWdHumG-G8DJNbABG6-dQYUAz8xpxW4redS4yA?e=DZRVeo

https://proagriafi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marja_pulkkinen_proagria_fi/EcIqVdo_TWdHumG-G8DJNbABG6-dQYUAz8xpxW4redS4yA?e=DZRVeo


Poikkeusolot maaseutupalveluissa

- 17.3.2020 lähti maatiloille tiedote sähköpostilla, tekstiviestillä, 

verkkosivuilla ja tekstiviestillä. 8.4.2020 lähti ”paperitiloille” kirje

- Viestin sisältö:
Koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi muutamme toimintaamme väliaikaisesti 
turvataksemme maksajaviranomaistoiminnan jatkuvuuden poikkeusaikana ja varmistaaksemme 
osaltamme elintarviketuotannon jatkuvuuden. 
 

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden toimipisteissä asiointi tapahtuu 
toistaiseksi puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta. 
Työntekijämme työskentelevät osittain etänä.  
Palveluaikamme on klo 9-15.  
 

Henkilökohtainen käyntitarve arvioidaan puhelin- / sähköpostiyhteydenoton yhteydessä. Jos olet 
käynyt ulkomailla tai olet vähänkin sairaana, soita ja sovi uusi tapaamisaika! 
 
Kiteen toimipiste Katja Turtiainen puh. 040 105 1013, Jatta Paajanen puh. 040 105 1017 ja Heidi 
Heikkinen puh. 040 105 1038. 
Tohmajärven toimipiste Anne Könönen puh. 040 105 1036.  
Rääkkylän toimipiste Heidi Heikkinen puh. 040 105 1038. 



Tarkasta sähköpostisi toimivuus! Ilmoita tarvittaessa sp-osoitteesi 
osoitteeseen maaseutu@kitee.fi

Toistaiseksi ei muita muutoksia toiminnassa



Toiminta Koronapandemian aikana

• Toimitaan lähes normaalisti, tukien käsittely ja 
maksatus sekä muut viranomaistehtävät 
hoidetaan.

• Tilanteen ja harkinnan mukaan tehdään 
etätöitä ja työskennellään myös 
palvelupisteissä.

• On tiedotettu viljelijöitä, että pyritään 
hoitamaan asiat siten, että vältetään 
asiakaskontakteja. 



Toimintasuunnitelma poikkeusoloissa

Pielisen Karjalan maaseutupalvelut on siirtynyt 26.3.2020 alkaen toistaiseksi 

palvelemaan asiakkaita ensi sijassa puhelimitse ja sähköisissä kanavissa. Henkilöstö 

on siirtynyt pääosin työskentelemään etänä.

Varmistaaksemme asiakkaiden ja henkilöstön terveyden, pääsy yksiköidemme 

toimitiloihin on rajoitettu. Henkilökohtainen asiakaspalvelu tapahtuu 

ajanvarauksella.

Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden pääkonttorilla Nurmeksen kaupungin 

Valtimon pitäjässä Kuntalaisten Talolla on paikalla yksi henkilö arkisin klo 9.00 –

15.00 välisenä aikana. Lieksan ja Nurmeksen sivutoimipisteissä palvellaan 

asiakkaita tarvittaessa.

• Sähköisen tukihaun käyttöä suositellaan kaikille. Asiakastapaamiset pyritään 

minimoimaan.

• Viljelijöitä pyydetään tarkistamaan, että heidän tukihallintoon ilmoittamansa 

sähköposti toimii. 

maaseutujohtaja Esko Saatsi


