
MAASEUTUPALVELUT 

 

TOUKOKUUN TUKI-INFOT KaSi-ALUEELLA 

2.5. klo 11.00-13.30, Siikajoki, valtuustosali 

3.5. klo 10.00-13.00, Kalajoki, kaupungintalo 

4.5. klo 11.00-13.30, Vihanti, valtuustosali 

8.5. klo 11.00-13.30, Pattijoki, valtuustosali 

 

VILJAVUUSTUTKIMUKSET JA LANTA-ANALYYSIT 

Muista ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukainen viljavuustutkimus. Näyte on otettava, ennen kuin 
edellisestä analyysistä on kulunut 5 vuotta. Voimassa oleva tutkimustulos on oltava kuitenkin käytössä, 
ennen seuraavaa lannoituskertaa. 

Täydentävät ehdot edellyttävät, että lantalajeista, joita tilallasi syntyy ja/tai otat vastaan yli 25 m3 vuodessa, 
on voimassa lanta-analyysi. Lanta-analyysi on voimassa 5 vuotta. 

Sekä viljavuus- että lantanäytteitä voi toimittaa maaseututalolle Ruukkiin, josta ne kerätään ja toimitetaan 
Suomen Ympäristöpalvelu Ahmalle viikoilla18, 20, 22 ja tarvittaessa viikolla 24. Näytepurkkeja saa 
maaseututalolta samoin kuin maanäytekairoja. 

 

TUKIOIKEUKSIEN 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. Korjatkaa siis muuttuneet tai 
virheelliset sähköpostiosoitteenne vipu-palvelussa tai ilmoittakaa niistä kunnan maaseututoimistoon. 

 

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

 

 

 


