
      
 HAKEMUS 

Sitoumuksen/sopimuksen siirtoon 
Lomake 160 

kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen / ELY-keskus   

Hakemus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle/ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) 
15 työpäivän kuluessa omistus-/hallintaoikeuden siirtymi-
sestä. Hakemukseen on liitettävä hakijan / hakijoiden selvi-
tykset omistus-/hallintaoikeudestaan maatilaan tai aluee-
seen sekä alkuperäisrotusopimuksen eläimiin. Saman viran-
omaisen tekemät sitoumuksen/sopimuksen siirrot tulee ha-
kea kaikki samalla kertaa. 

 Mikäli siirtoa haetaan sekä kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen että ELY-keskuksen ratkaisua vaativassa asiassa, on 
kummallekin viranomaiselle toimitettava erilliset hakemukset. 

 

 Viranomaisen merkinnät 
 Lomake vastaanotettu, 

pvm. 
Dnro / Asiatunnus Vastaanottaja 

    

1. Siirron hakijaa koskevat tiedot 
Siirron hakijan (hakijoiden) nimi Henkilötunnus Puhelinnumero 
   
Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 
  
Pankkitilin (IBAN) numero Pankin BIC-koodi Tilatunnus 
   

2. Hakemus 

 Ympäristösitoumus 
Siirtoa haetaan vain silloin, jos hakija ei aikaisemmin ole 
antanut ko. sitoumusta. 

 Ei-tuotannollinen investointi 
 Ympäristösopimus 
 Luomusitoumus 

Siirtoa haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Siirtoa haetaan ELY-keskukselta. 

3. Aikaisempaa sitoumuksen antajaa / sopimusosapuolta koskevat  
Aikaisempi sitoumuksen antaja/sopimusosapuoli  Puhelinnumero Tilatunnus 
   
Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 
  

4. Sitoumusta/sopimusta koskevat tiedot 
Sitoumus/sopimus Ensimmäisen si-

toumusvuoden 
päätöspäivä-
määrä 

Päätöksen  
Dnro/ 
Asiatunnus 

Sitoumuksen/ 
sopimuksen voi-
massaoloaika 

- Siirtohetken siirrettävä 
pinta-ala yhteensä, ha 

- Eläinmäärä (kpl) ja -rotu 
alkuperäisrotujen kasvat-
tamista koskevassa sopi-
muksessa 

 Ympäristösitoumus 
 

____ 
  

 Luomusitoumus 
 

____ 
  

 Ympäristösopimus     
 ____    

 
 

____  
  

 
 

____  
  

 
 

____  
  

 Ei-tuotannollisen investoinnin tuki 
____ 

   



5. Allekirjoitus 

Haen yllä mainittujen sitoumusten/sopimusten siirtämistä. Olen tietoinen ko. sitoumusten/sopimusten edellytyksistä ja 
ehdoista ja sitoudun noudattamaan niitä. 
Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai 

maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

  

6. Hakemuksen liitteet 

Hakemukseen on liitettävä: 
  Selvitys omistus-/hallintaoikeuden siirtymisestä (kauppakirja, vuokrasopimus tms.) 
  Karttaote, mikäli hakemus koskee vain osaa sopimusalueesta 
  Luomusitoumuksen siirrossa todistus siirron hakijan ammattitaidosta 
  Selvitys jaosta ja sen perusteista sekä karttaote, jos sitoumuksen siirtoa haetaan kokonaisuudessaan jaettavan tilan 

tilanosien uusille omistajille. 

Lisätietoja (tarvittaessa erillinen liite) 
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