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Keitä me 

olemme?



Mitä teemme ja missä asioissa palvelemme?

• Maaseutuhallinnon tehtäviin kuuluu 
asiakkaiden palveleminen.

• EU- ja kansallisten tukien hausta tiedotus, 
koulutus, hakemusten tarkistaminen ja 
vastaanotto, maksaminen ja mahdollinen 
liikamaksun takaisinperintä.

• Asiakkaiden ohjaus oikealle luukulle, kun 
kyse ELY-keskuksen maataloustuista, -
rakennetuista, EU-hankkeista, yritystuista tai 
maaseudun  kehittämistukiin sopivista 
asioista. Perusneuvot (esim. tuki %) selvissä 
tapauksissa pystymme asiakkaalle antamaan.

• Rekistereiden ylläpito esimerkiksi: 

eläintenpitorekisteri, 
hukkakaurarekisteri.

• Katselmukset, kun on tapahtunut 

hirvieläimen, suurpedon tai rauhoitetun 

linnun aiheuttama vahinko kasvustolle, 

kootulle sadolle tai eläimelle. (myös 
koirat)

• Sidosryhmä-yhteistyö ja maaseudun 

kehitystyön edistäminen. Julkishallinnon 

edustus eri ohjausryhmissä.



Miten Vakka-

Suomen YTA 

poikkeaa 

muista?

• Kasvinviljelyssä olemme 
aidosti erilaisia, vaikka aina 
puhutaan enemmän 
kotieläintaloudesta Vehmaan 
kinkun ja Laitilan munien 
vuoksi. Puutarhakasvien 
avomaaviljelyssä 
Uusikaupunki on maakunnan 
toiseksi suurin toimija ha 
määrässä laskettuna, Laitila 
kolmanneksi ja Taivassalo 
viidenneksi. Sauvo on yhden 
kasvin eli tarhaherneen vuoksi 
puutarhatuotannon ykkönen.

• Puutarhatalous avomaalla ja 
erikoiskasvien viljely on tilan 
päätuotantosuuntana 170 
tilalla Vakka-Suomen 670 
maatilasta. Eläintiloista 
lihasika- tai porsastuotannon 
ilmoittaa päätuotanto-
suunnaksi 60 maatilaa, 
kananmunatuotannon 20 
maatilaa ja maidontuotannon 
vähän yli 10 maatilaa. Yleisin 
päätuotantosuunta on viljan 
viljely, jonka ilmoittaa noin 
puolet maatiloista.

• Vakassa viljellään maakunnan…

• Porkkanoista 77,9 %

• Lantusta 68,8 %,

• Nauriista 96,1 %

• Punajuurikkaasta 84,7 %,

• Kukkakaalista 55,3 %,

• Mukulaselleristä 88,4 %

• Palsternakasta 70,0 %,

• Ruokasipulista 89,9 %,

• Ruokaperunasta 69,1 %,

• Varhaisperunasta 55,0 %



Miten koulutamme ja tiedotamme?

• Viljelijöille lähetettävät sähköpostit ja viljelijäkirjeet päätösten ohessa.

• Maaseutuhallinnon nettisivut www.vehmaa.fi/maaseutupalvelut

• Maaseutupalvelujen fb-sivut: Vakka-Suomen maaseutupalvelut

• Järjestämme seutukunnallisia koulutuspäiviä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen ja MTK-Varsinais-Suomen kanssa.

• Osallistumme paikallisten tuottajayhdistysten järjestämiin: koulutuksiin kouluttajina tai 
olemalla vähintään paikalla vastaamassa kysymyksiin. Tiedotamme edellä mainituista 
koulutuksista ja markkinoimme myös maakunnallisia koulutuksia asiakkaille. Välitämme 
infoa myös valtakunnan viljelijäkoulutusten tallenteista ja vipun käytön opastusvideoista.

http://www.vehmaa.fi/maaseutupalvelut


Koulutus viestinnän keinona

..

Koulutamme tukiehdoista sekä 

tukien ja korvauksien määristä.

Tärkeintä valita tilalle sopivat 

ehdot eikä saada maksimituet.

Emme neuvo tilakohtaista 

maataloustukien optimointia.

Paikallistason koulutus on se pohja..

Paikallisessa koulutuksessa on 
kaikki tuttuja, uskaltaa kysyä.

Suunnittelemme koulutukset 
tiimissä yhdessä, mitä viestiä 
viemme. Mikä alueelle tärkeää.

Luotettava, rehti, avoin kouluttaja.


