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Juha Nykänen, maaseutujohtaja, Kuopio
-

-

Maaseutuelinkeinoviranomaisen asiakaspalvelupisteet ovat kiinni. Yhteydenotot sähköisesti.
Poikkeustapauksessa asiakaspalvelu erikseen sovittavalla tavalla.
Viljelijöiden kannattaa nyt huolehtia, että sähköpostiosoitteet ovat ajantasalla.
Tukihaku etenee suunnitelmien mukaan. Ruokavirasto tiedottaa tarvittaessa muutoksista.
Viljelijöiden hyvinvointi huolestuttaa myös viranomaista. Varautuminen poikkeustilanteeseen
kannattaa miettiä huolellisesti etukäteen: esim. miten tilan työt hoidetaan, jos yrittäjä ja/tai
työntekijät sairastuvat.
Kannustetaan seuraamaan myös kollegoiden jaksamista, jotta apua saadaan ajoissa, kun sen
tarve on.

Hanna-Maria Laukkanen, maaseutujohtaja, Kiuruvesi
-

tukioikeuksien siirtoja on tulossa tälle keväälle paljon, kun 5 v vuokrasopimukset täyttyy.
o huolehdi tukioikeuksien siirtolomakkeet ajoissa!
o skannattu asiakirja on pätevä

Katri Kostamo, toimitusjohtaja, ProAgria Itä-Suomi
-

ProAgria on käyttänyt etäpalvelua jo aiemminkin, nyt siihen siirrytään lähes 100 %:sti
Tiistaina tulee käyttöön valtakunnallinen asiakaspalvelunumero
huoli siitä, jos epidemian huippu osuu päällekkäin tukihaun sesongin kanssa.
maaliskuussa käyttöön sähköinen allekirjoitus
ministeriön ja Ruokaviraston kanssa keskusteltu, että tukihaku alkaisi mahdollisimman pian.
yhdistysten vuosikokouksia ei suositella pidettäväksi
materiaalissa myös ohjeet ja linkki opasvideoon etäpalaveriin asiakkaalle.
ProAgrialla Teams toiminut hyvin. Omalla serverillä.
Töitä Suomesta –palvelu (toitasuomesta.fi) kokoaa työvoiman tarjoajat ja etsijät. Myös
oppilaitokset mukana.

Heikki Paunonen ja Pirkko Halttunen, Mela
-

Melan nettisivuille koottu Mela-turvaan koronatilanteessa liittyvää asiaa
https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva/
Sähköisen asiointipalvelun kautta voi tehdä suuren osan etuushakemuksista.
sairauslomatodistuksiin etälääkäripalvelun hyödyntäminen
Mela-turva kannattaa huolehtia ajan tasalle. Jos esim. perheenjäsenet työskentelevät tilalla nyt
normaalia enemmän, kannattaa huolehtia vapaaehtoinen Mela-turva ajantasalle. Yhteys oman
alueen Mela-asiamieheen.

Niina Suorsa, projektipäällikkö, Voimaa arkeen 2 –hanke
-

Jos koronavirustartunta todetaan, on mahdollisuus saada Kelan tartuntatautipäivärahaa.
Ainoastaan diagnosoidulle taudille, ei epäilylle.
Työttömyysturva on laajentunut koskemaan myös yrittäjiä

Noora Räsänen, marjanviljelijä
-

-

kysely kausityövoiman tarpeesta meneillään. Ke 25.3. mennessä vastattava. Tärkeää saada tieto
kausityövoimatarpeesta!
hakemuksen lupakäsittelymaksuja ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen
Migri.fi/koronavirus ajantasainen tieto kausityövoiman lupakäsittelyyn yms. liittyen
Sadonkorjuutyöhön suurin tarve. Ennakkokäsitys on, ettei kotimainen työvoima tule
sadonkorjuutarpeeseen riittämään. Lisäksi työvoiman pysyvyys epävarmaa. Ulkomainen
työvoima pysyy yleensä hyvin tilalla.
Työntekijöiden vakuutukset myös tarkastettava eli miten työterveyspalvelu toimii, jos
työntekijän epäillään sairastuneen / sairastuu koronaan.

Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon ELY-keskus
-

-

Maatalouden investoinnit ja aloitustuet: paljon hakemuksia käsittelyssä. Asetusmuutoksen takia
käsittely ensimmäiseltä hakukierrokselta vielä kesken. Ensimmäisen tukijakson tukipäätöksiä
päästään tekemään tällä viikolla.
Maaliskuun 15. päivä päättyneen, toisen tukijakson hakemukset tulevat käsittelyyn vasta
myöhemmin.
Jatkoaikaa investoinnin toteutukselle kannattaa hakea, jos rakentamisen eteneminen hidastuu
(investointi pitää olla jo aloitettu, eli ainakin yksi maksatus haettu)
Lopputarkastuksia tehdään esim. kone- ja laitehankinnoista valokuvin. Isommat hankkeet, kuten
navetat, käydään paikan päällä.
varautumisasioita Ely-keskuksella, mm. patoturvallisuus, liikenne, viljelijöiden VAP-varausasiat
(päivitetty viime vuonna).
myönnettävissä investointituissa toteutusaika 2 v, joten välttämättä kiirettä ei ole.
välimaksatuksia kannattaa hakea, kun kustannuksia on syntynyt. Ne käsitellään nopeasti.

Ari Mähönen, Pohjois-Savon Osuuspankki
-

asiointi onnistuu hyvin sähköisesti.
sähköinen allekirjoitus onnistuu suurimmassa osassa tapauksia.
konttoritapaamiset onnistuu erikseen sovittaessa, jos sille on tarve
jos koronavirusepidemiasta aiheutuu lainan järjestelytarpeita, niitä tehdään. Tilanteessa ei
peritä järjestelymaksuja, eikä muuteta lainaehtoja.
korkosuojauksiin lienee tulossa nousupainetta
maaseutumatkailuyrityksille lienee tulossa vaikeuksia

Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja, MTK Pohjois-Savo
-

-

mtk.fi/korona –sivulla koottua koronainfoa. Kysymyksiä voi laittaa viestinta@mtk.fi
tietoliikenneyhteyksien kunnossa pysyminen tärkeää
järjestön kevätkokoukset siirretään eteenpäin
varaosien yms. saatavuuteen voi olla tulossa ongelmia, jos logistiikka vaikeutuu. Esim. lentorahti
ei toimi entiseen tapaan. Kannattaa siis varautua etukäteen tiloilla.
maatilojen varautumissuositukset kannattaa ottaa vakavasti. Varmistetaan osaltamme sekä
terveydenhuollon että elintarvikehuollon turvaaminen. Toimitaan viranomaisten ohjeiden
mukaisesti. Varmista tiedon oikea alkuperä.
maatiloilla kannattaa pyrkiä minimoimaan sairastumisriski.
edunvalvonta käy tiivistä vuoropuhelua mm. ministeriöiden kanssa maatalouden jatkuvuuden
turvaamisesta
varahenkilöjärjestelmä kannattaa nyt rakentaa / päivittää. Nimetyt varahenkilöt kannattaa olla
kriittisten, välttämättömien töiden osalta. Tehtävien ennakointi, kun mahdollista.
suojavaatetus ja –välineet kuntoon
sähköinen asiointi kannattaa opetella viimeistään nyt. Opastusta sähköisten välineiden käyttöön
saatavilla mm. MTK Pohjois-Savosta.
ongelmatilanteista toivotaan nopeasti tietoa järjestöön, jotta asioita voidaan selvittää.

Jari Mustonen, Lihakunta
-

varautuminen teurastamoissa suunniteltu hyvin.
kuljetukset ja teurastamojen toiminta turvataan, varahenkilöjärjestelmä on päivitetty.
teurastustoiminta jatkuu entiseen tapaan, eikä häiriöitä eläinten noudolle ole tiloille
odotettavissa.

Kysymys: jos tilanne menee heikoksi, voidaanko joitain viljelijöitä ”määrätä” muille tiloille töihin?
-

Juha Ikäheimo: VAP-varauksia on tehty kriittisten tilojen / viljelijöiden osalta jo ennakkoon,
mutta tätä lienee hyvä pohtia YTA-alueittain.

Pohjois-Savossa toimijoiden välinen yhteistyö on sujuvaa!

