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▪ Valtioneuvosto linjaukset 16.3. ja 30.3.2020 korona-

epidemiasta johtuen

▪ MMM: Maatiloilla lähtökohtana häiriöttömän toiminnan 

jatkuminen ja siten ruokaturvan turvaaminen myös 

poikkeusolojen aikana

▪ Ruokaviraston ohjeistus 17.3. ja 7.4.2020>13.5.2020 
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/

▪ ELY-keskus siirtynyt kokonaan etätyöskentelyyn, 

asiantuntijat tavoitettavissa puhelimitse ja spostilla, 

Skypellä, Teamsilla

▪ Suositaan sähköistä asiointia

▪ Asiakaspalvelu Kauppakatu 40 B avoinna normaalisti

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/


Tiloilla tehtävät valvonnat ja tarkastukset
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▪ Paikan päällä tapahtuvaa tukivalvontaa maatiloilla on 

vähennetty poikkeustilanteesta johtuen minimiin siten, että 

suoraa kontaktia tuenhakijoiden kanssa pyritään 

välttämään

▪ Tiloilla tapahtuvia vuoden 2020 eläinvalvontoja ei suoriteta 

tällä hetkellä, mikäli siihen ei ole erityisen painavaa 

perustetta. Eläinvalvonnan painopiste siirtynee 

loppuvuoteen, koska jossakin laajuudessa eläinvalvonnat 

tulee suorittaa

▪ Tukivalvontojen laajuudesta ja tukien maksun aikataulusta 

tulossa linjaus EU:n, MMM:n ja Ruokaviraston taholta

▪ Hallinnolliset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset 

jatkuvat normaalisti



Tiloilla tehtävät valvonnat ja tarkastukset
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▪ Kevään kasvipeitteisyysvalvonnat ja pinta-alojen 

ristiintarkastukset pyritään sopimaan tuenhakijoiden 

kanssa siten, että tarkastajat käyvät maastossa ilman 

tuenhakijan läsnäoloa (tämä on ollut melko yleinen 

käytäntö ko. valvonnoissa jo aikaisemminkin). 

▪ Mahdollisten muiden kuluvan kevään aikana maastossa 

käytävien tarkastusten osalta pyritään samaan 

menettelyyn (esim. EI-tuotannollisten inv. tukien 

maksatustarkastukset)

▪ Luomutarkastuksia ei tehdä  toistaiseksi



Tiloilla tehtävät valvonnat ja tarkastukset
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▪ Edellä mainittu ei aiheuta viivästyksiä kevään 2020 

tukimaksuihin vuoden 2019 tuista

▪ Tulevan kesän peltovalvontojen osalta tilanne on vielä 

avoin ja siihen odotetaan EU:n, MMM:n sekä 

Ruokaviraston ohjeistusta, samoin eläinvalvontoihin

▪ Jossakin muodossa ja laajuudessa vuoden 2020 

peltovalvonnat tultaneen suorittamaan poikkeustilanteen 

pitkittyessä. Tässä toivotaan tuenhakijoilta ymmärrystä 

sille, että peltovalvontoja mahdollisesti pyritään 

suorittamaan maastotyön osalta ilman kontaktia 

tuenhakijoihin. EU:n kanta kuitenkin on, että tukia ei voi 

maksaa kokonaan ilman valvontoja



Muista valvonnoista
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▪ Ympäristölupien määräaikaistarkastuksia maatiloilla ei 

tehdä poikkeustilanteen aikana, keväälle suunnitellut 

tarkastukset siirtyvät myöhemmin pidettäväksi

▪ Tilalla jokin poikkeuksellinen tilanne (esim. lietelantalan 

hajoaminen tms., mistä aiheutuu merkittäviä riskejä 

ympäristölle)> ympäristöluvan mukaisesti luvan haltijan 

tulee tehdä asiasta häiriöilmoitus valvovalle 

viranomaiselle. Tilanteesta riippuen ratkaistaan sitten 

kuinka asiassa tulee edetään ja mikä on valvojan paikalla 

käynnin tarve



Muista valvonnoista
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▪ Perinnebiotooppien inventoinnit suunnitellaan ja 

toteutetaan siten, että käynneillä ei kohdata 

maanomistajia; käynneistä ollaan yhteydessä kuhinkin 

maaomistajaan ennakolta. 

▪ Hanhi- ym. lintuvahinkojen torjunnassa toimitaan 

vastaavalla tavalla etukäteen sopien

▪ Hanhi-info 16.4.2020 klo 13.00–14.30 Keski-Karjalan 

maatiloille



Maatilojen ja maaseutuyritysten 

rahoituksesta
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▪ HYRRÄ-järjestelmän kautta haettava rahoitus: 

– Maatilojen investointituet, yritystuet, leader-rahoitus ja 

kehittämishankkeet; Hakeminen, päätöksenteko ja 

maksatus toimii normaalisti

– Valmisteilla joustavoittamista jatkoaikoihin ja maksujen 

aikatauluihin sekä takausvastuiden realisoitumiseen

▪ Maatilojen vakauttamislaina, hakemus 30.4.mennessä 

▪ Maatilakytkentäisten yritysten yritystuki/MMM tulossa

▪ TEM:n yritystuet/korona-tilanne: puh 02950 24800

– Yksinyrittäjät, hakemus kuntien kautta

– 2-5 työntekijää, hakemus ELY-keskuksen kautta

– 6-(250) työntekijää, hakemus Business Finlandin 

kautta

– Finnveran takausmahdollisuudet



Tahvanainen Pekka9



poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

www.elykeskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 

800

Aukioloaika: arkisin 9-15


