
MAASEUTUPALVELUT 
 
 
MAATALOUDEN PÄÄTUKIHAKU 
 
Hakemukset on palautettava viimeistään 
 
SÄHKÖISESTI keskiviikkona 15.6.2017 kello 23.59 mennessä 
 
PAPERISENA keskiviikkona 15.6.2017 kello 15.30 mennessä maataloustoimistoon 
· 15.6. jälkeen voi jättää vain paperilla ja jätetylle hakemukselle tulee myöhästymispäivät 
(leikkaus 1 % / työpäivä) 

 
PERUSTUKIOIKEUKSIEN SIIRROT JA HAKU VARANNOSTA 

Tukioikeuksiin liittyviä toimenpiteitä eli siirtoja ja hakua kansallisesta varannosta ei voi tehdä sähköisesti. 

Tukioikeuksien siirto 
Voit siirtää tukioikeuksien omistuksen tai hallinnan lomakkeella 103B. Tee siirtoilmoitus aina, kun 
tukioikeuksien omistaja tai haltija vaihtuu. Hallinnan siirto on määräaikainen. Omistuksen siirto on pysyvä.  

Toimita lomake luovuttavan tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukihakuvuonna 15.6. 
mennessä. Toimita myös liite 103A, joka on pakollinen liite. Liitteen saat omasta Vipu -palvelusta tai 
maataloustoimistosta. 

Kun kyseessä on tukioikeuksien siirto koko tilan hallinnan siirron yhteydessä, palauta ilmoitus 
tukihakuvuonna 15.9. mennessä. 

Huom! Tukioikeuksien omistusta ei voida siirtää muille kuin aktiiviviljelijijöille (haettava perustukea 
siirtohakuvuonna), ei edes omistamiensa peltojen osalta, joiden tukioikeuksien omistusta ei ole vahvistettu 
maanomistajalle aiemmin. 

Tukioikeuksien haku varannosta 
Tukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Toimita hakemus alueesi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta päättyy 15.6.2017. Myös 
kaikki liitteet tulee olla toimitettuna 15.6.2017 mennessä. 

 

 

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJAN TASALLE 

Kalajoen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue KaSi, tiedottaa ajankohtaisista asioista pääsääntöisesti 
facebook-sivujensa välityksellä os. https://www.facebook.com/KaSi.maatalous 

Säännöllisesti kaikille tiloille lähetetään myös sähköinen KaSi-tiedote sähköpostitse. Myös teemoittaisia, 
esim. nautakarjatiloille tarkoitettuja tiedotteita lähetetään sähköpostin välityksellä tiloille. Osa tilojen 
ilmoittamista sähköposteista ei ole enää käytössä, tai ovat virheellisiä. Mikäli teille ei ilmesty KaSi-
tiedotetta, mutta haluatte sen, niin ilmoittakaa muuttunut tai virheellinen sähköpostiosoitteenne 
kunnan maaseututoimistoon. (korjaus vipu-palveluun ei riitä). 

 

 



 

MaitoLiideri – farmista firmaksi 

Oletko laajentanut yritystoimintaasi? Tuntuuko, että tunnit käyvät vuorokaudessa 
vähiin? Työskenteleekö tilallanne nykyään aikaisempaa enemmän porukkaa? Kaipaatko tunnetta, 
että asiat hoituvat ja homma on hallinnassa? 
Nämä ovat asioita, jotka mietityttävät toimintaansa kehittäviä yrittäjiä. 
MaitoLiideri-hankkeessa etsimme porukassa vastauksia juuri näihin kysymyksiin. Pienryhmien tueksi 
hankimme lisäksi tuoreinta kansainvälistä tietoa ja osaamista ulkomaan opintomatkoilta ja tietoa 
kääntämällä. 
MaitoLiideri-hankkeessa keskeistä on avoimuus, positiivinen tekemisen meininki ja yhdessä oppiminen! 

Haluatko menoon mukaan? 
Kaksi uutta ryhmää starttaa jälleen vuoden 2018 alussa. Oletko sinä innokas ja kehittämishaluinen 
maitotilayrittäjiä ja haluaisit matkaan? Jos kiinnostuit, ole yhteydessä niin kerromme mielellämme lisää! 

Heta Jauhiainen 
projektipäällikkö, talousasiantuntija 
MaitoLiideri-hanke 
045 6578 704 
etunimi.sukunimi@proagria.fi 

 

MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN 
Siikajoen kunta tukee maksullisia lomituksia 4 eur/h. Tuki on haettava lomitushallinnolta saatavien 
tositteiden perusteella suoraan kunnalta (maaseututalo). Tukea maksetaan siinä järjestyksessä kuin sitä 
haetaan ja niin kauan kuin siihen varattu määräraha riittää. 

 

Facebook 
Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, 
osoitteesta https://www.facebook.com/KaSi.maatalous 
Sivuille pääsee lukemaan myös ilman rekisteröintiä. 

 


