
Päätukihaku 2022 
kunnan vinkkelistä
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Maaseututoimistojen palvelu 2022

• Pääsääntöisesti palvelua saa 
maaseututoimistolla henkilökohtaisesti ainakin 
kesäkuussa hakuaikaan

• Kannattaa hyödyntää yhteydenotot puhelimella 
ja sähköpostilla ensin

• Ajanvaraus on edelleenkin paras tapa 
varmistaa palvelu

• Teams-yhteydelläkin voidaan palvella, kunhan 
asiasta sovitaan

• Yta-alueet eivät tänä vuonna järjestä omia 
koulutuksia
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Someron Yta

• Hakuaikana So-

meron toimisto

avoinna normaalisti

• Tammelassa vas-

taanotto ajanvarauksella

• Peruslohkomuutokset käsitellään 
mahdollisuuksien mukaan ennen hakuajan 
päättymistä

• Sähköposti: maaseututoimisto@somero.fi
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Maaseutupalveluyksikkö Häme
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• Janakkalan toimipisteessä saa 
palvelua virka-aikaan

• Lopen toimistoon kannattaa 
varata aika

• Sähköposti: 
maataloustoimisto@janakkala.fi

• Aina kannattaa ensin soittaa tai 
lähettää sähköpostia

• Peruslohkomuutoksia katsotaan 
hakuaikana



Maatalouden YT-alue Orimattila
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• Päätukiaikaan pyritään 
palvelemaan 
mahdollisimman joustavasti 
toimistolla, myös ilman 
ajanvarausta

• Ensisijaisesti kannattaa ensin 
soittaa tai lähettää 
sähköpostia

• Peruslohkomuutokset 
käsitellään hakuaikana

• Sähköpostiosoite: 
maataloustoimisto@orimattila.fi



Päijät-Hämeen YT-alue
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• Toimistot ovat auki vain 

ajanvarauksella

• Lohkomuutokset katsotaan 

etukäteen viimeiseen hakupäivään 

asti

• Soita, käytä sähköpostia!

maaseutuhallinto@asikkala.fi



Loimaan maaseutupalvelut

• Päätukihaun aikaan vastaanotto 
toimistolla

• Mielellään yhteydenotot puhelimella ja 
sähköpostilla maaseutupalvelut@loimaa.fi

• Peruslohkomuutokset katsotaan etukäteen 
mahdollisimman pitkälle (viimeisellä 
viikolla palautetuista ei takuuta)

• Varaa varmuudeksi aika
käynnillesi
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Koulutukset järjestetään verkon kautta, 
materiaalit löytyvät:

Tämä koulutus:  https://kasvuahameessa.fi/materiaalit/

Varsinais-Suomen alueellinen koulutus: 

https://varsinais-suomi.mtk.fi/koulutusmateriaalit

Käytä hyväksesi myös Ruokaviraston Vipu-videoita

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb
7gIqAGUSy4lzKdcJ

Myös YT-alueiden omilta sivuilta löytyy ajankohtaisia

vinkkejä.

V. 2022 ei suuria muutoksia hakemisessa
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Vipu-palvelu –tietolähde ja apuväline

• Suositeltavin tapa tehdä hakemukset

• Sähköinen päätukihaku aukeaa vapun tienoilla

• Aloita peruslohkomuutoksista, saat lohkonumerot 
vielä ennen tukihakua

• Valtuuta tilalle toinenkin asiointioikeuksilla 
varahenkilöksi

Sähköposti ja puhelin

• Varma tapa saada yhteys

• Yhteystiedot yt-alueiden sivuilla

Teams ymv käytössä, kunhan sovitaan

Käytä sähköisiä palveluita!
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Ole 
ajoissa!
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• Tarkista tukioikeustilanne, vanhaksi 
menevät punaisella

• Tarvittaessa tulosta oma 103A

• Tarkista yhteys- ja tilitietojen oikeellisuus

• Muistele vanhoja kasvulohko- ja 
maksatustietoja

• Hyödynnä kartan eri tasoja, mm. pysyvät 
nurmet, kiinteistörajat, hukkakaura

Hyödynnä Vipu täysillä!
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Karttatasojen valinta:
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Päätukihakemus 2023
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Valmistaudu henkisesti vuoteen 2023:

• Tukiehdot muuttuvat, ei vielä varmuutta

• PAPERIHAKEMUKSIA EI ENÄÄ 
OTETA VASTAAN, LOMAKKEITA 
EI JULKAISTA 2023



Paperilla tänä vuonna 2022
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Tukioikeussiirrot 

• On pakko tehdä paperihakemuksena

• Voit toimittaa skannattuna/kuvattuna 
sähköpostiliitteenä tai kirjepostina

• Huomioi kuvan laatu

Päätukihaku

• Ota yhteyttä yt-alueeseesi ja sovi 
palauttamisesta (kartat? lohkomuutokset?)

• Lomakkeet julkaistaan Ruokaviraston sivulla

• Voit toimittaa myös sähköpostiliitteenä



Kriisiä pukkaa…

7.4.2022 maaseutupalvelut@loimaa.fi 15

Maailmaa keikuttaa 
milloin mikäkin asia. 
Maatila on elintärkeä 
mutta häiriöherkkä tekijä 
huoltovarmuudessa. Mieti 
tilan käytäntöjä ja 
suunnittele etukäteen. Eri 
viranomaiset ovat 
koonneet aiheesta tietoa 
ja suunnittelupohjia. 
Varaudu ainakin 
miettimällä!
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Kunnassa maaseutupalveluiden tehtävänä 
on myöntää tuet niin, että kukin tila saa 

sen, mikä sille kuuluu. Parhaamme mukaan 
autamme ja neuvomme.  Hyödynnä siis 

tietämystämme, jotta voit säädösten 
mukaan toimia tilasi eduksi.

Ota yhteyttä!
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