Kevään koulutus 2019

Saara Jokinen

Tavoitteellinen maksuaikataulu
Kevät 2019

Syksy 2019

• Huhtikuu:

• Syyskuu:

• Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta
irrotettu tuki
• Ympäristösopimukset
• Väliaikainen kansallinen erityistuki (100 %)
Maksuaika 11.4.

• Toukokuu:
• LHK kotieläinkorotus (100%)
• Luomu (pelto 15 % ja kotieläin 100%)

• Kesäkuu:
• EU-nautaeläinpalkkiot (loppumaksu)
• EU-lammas- ja vuohipalkkiot (100%)
• Perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän
tuki ja peltokasvipalkkio (5 %)
• EHK (n. 50%)
• Ympäristökorvaus (15 %)
• Ympäristösopimukset (15 %)

• Sokerijuurikkaan kuljetustuki (100 %)

• Lokakuu:
• LHK pelto (n. 75 %)
• Luomu pelto (n. 75 %)

• Marraskuu:
•
•
•
•

Ympäristökorvaus (n. 75 %)
EHK (n. 50 %)
LHK (n. 25 %)
Kansalliset peltotuet (100 %)

• Joulukuu:
• Perus- ja viherryttämistuki, nuoren
viljelijän tuki, peltokasvipalkkio (n. 95 %)
• EU:n nautaeläinpalkkiot (n. 70 %)

Muuta tärkeää huomioitavaa
• Tarkista tukioikeuksien siirrot: Maatila -> Tukioikeudet ->
Hallinnan siirron viimeinen vuosi 2018 (punaisella)
• Tukioikeuksien siirtolomakkeet
• 103A saa tulostettua Vipu-palvelusta tai kunnasta

• Myös maanomistajat saavat tulostettua 103A:n Vipu-palvelusta.
Sisäänkirjautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

• 103B-lomakkeen saa Ruokaviraston sivuilta tai kunnasta

• Omat tiedot -kohdassa voitte muuttaa sähköpostiosoitteen
lisäksi mm. tilinumeroanne ja puhelinnumeroanne
• Sähköpostitiedotus
• Päivittäkää tarvittaessa sähköpostiosoitteenne
• Tarkistakaa roskaposti-kansio omissa sähköposteissa

• Osallistumisilmoitukset (Vipu tai lomake 184)
• On voimassa toistaiseksi
• Eläintenpidon loppuessa, peru ilmoitus

• Uudet eläintenpitäjät: Rekisteröidy eläintenpitäjäksi
sekä rekisteröi toimintapaikat
• Koskee myös kesälampaita ja –kanoja ja muita harrasteeläimiä sekä mehiläisiä
• Lomakkeet saa Ruokaviraston sivuilta tai kunnasta

• Lomakkeiden palautus sähköpostitse
• maaseutuviranomaiset@sastamala.fi
• Viranomaiset lähettävät aina kuittauksen sähköpostilla
palautetuista lomakkeista

Teknistä apua tarjolla
• Ikaalisten ja Sastamalan toimistoilla on asiakkaiden
käyttöön varattu tietokone ja opastusta tarjolla.
• Omat verkkopankkitunnukset mukaan

• Valtuutus voidaan tarvittaessa tehdä alla oleville
henkilöille, esimerkiksi jos ei ole
verkkopankkitunnuksia
•
•
•
•

Hämeenkyrö: Seppo Järvenpää
Ikaalinen:
Jussi Pälä
Sastamala:
Essi Vanamo
Sovi aika etukäteen!

3.6.-17.6.
3.6.-17.6.
3.6.-17.6.

Sastamalan yhteistoiminta-alueen
henkilöstö
Hämeenkyrö: Tanja Pyykkö
- Toimisto avoinna to-pe klo 9-15
- Tanja on tavoitettavissa Sastamalan toimistolla ma-ke
Ikaalinen: Saara Jokinen
- Toimisto avoinna ma-pe klo 9-15
Sastamala: Kalevi Korhonen, Ritva Kuisma ja Perttu Nääppä
- Toimisto avoinna klo 8-16
www.Sastamala.fi -> Palvelut -> Maaseutu ->
Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut

Hirvivahinkokorvaukset
• Viljelyksille ja kootulle sadolle aiheutuneista vahingoista ilmoitus viipymättä kun
vahinko on havaittu maaseutuviranomaiselle puhelimitse, sähköpostilla tai
lomakkeella 148.
• Korvausta vahingosta on haettava kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin
valmistumisesta
• Vahinkoarvio tulee suorittaa maastossa ennen kuin sato on lohkolta korjattu.
• Maaseutuviranomainen tekee vahinkoarvion yhteistyössä riistayhdistyksen
edustajan kanssa. Pyritään tekemään mahdollisimman pian.
• Viljelysvahinkojen arviointimaksu on 100 euroa ja sen saa takaisin valtiolta
hirvieläinkorvauksen maksun yhteydessä mikäli korvaushakemus hyväksytään.
• Hirvieläinten aiheuttamista metsä- ja taimivahingoista haetaan korvausta
Metsäkeskukselta.
• Metsävahinkojen arviointimaksu on aina vähintään 170 euroa, jonka saa takaisin valtiolta
hirvieläinkorvauksen maksun yhteydessä mikäli korvaushakemus hyväksytään.
• Lisätietoja: Heikki Kuoppala 050 314 0394

Kiitos ja
aurinkoista kevättä!

