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Yleistä sitoumuksista ja sopimuksista



Hakuasetus ja yleistä tukihausta

• Hakuasetus on hyväksytty helmikuussa.

• Hae sitoumuksen ja sopimuksen siirto (lomake 160) ennen 
päätukihaun palauttamista. Kun siirto saadaan käsiteltyä ajoissa, 
jatkon haku onnistuu Vipussa ja Vipu-neuvoja toimii oikein.

• Lomakkeet 215, 262 ja 253 on julkaistu 



Sitoumusten ja sopimusten huomautusteksti
• Pinta-alaperusteisten sitoumusten ja sopimusten jatkovuosi lisätään 

teknisistä syistä jo tässä vaiheessa päättyviin sitoumuksiin ja sopimuksiin.
• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sitoumusta/sopimusta on 

siitä huolimatta haettava. 



• Ympäristösitoumus sekä 2015, 2016 
ja/tai 2017 annetut 
luomusitoumukset ja 
ympäristösopimukset päättyvät. 
Yhden vuoden jatkoa voi hakea 
sähköisesti Vipu-palvelussa.

• Jatkovuoden hakeminen tulee 
näyttämään suurin piirtein tältä:

Sitoumusten ja sopimusten jatkot



Ympäristösitoumus



Ympäristösitoumus 2022
• Sitoumuksen jatkaminen

• Vipussa tai lomakkeella 101B
• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479

• Sinun tulee luopua ”Ympäristönhoitonurmet”- toimenpiteestä, jos et ilmoita enää 
suojavyöhykettä lohkollasi, muutoin alalle seuraa takaisinperintä

• Voit luopua toimenpiteestä 15.6. jälkeen, kuitenkin ennen mahdollista valvontaa (myös 
hallinnollinen tarkastus) 

• Jos et jatka koko ympäristösitoumusta → sitoumus päättyy ilman 
seuraamuksia

• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia
• Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia

• Hae ajoissa! 
• Lomake 160



Jatkovuosi 2022

• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen v. 
2022

• Vuonna 2022 ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki vuonna 
2021 sitoumustilan hallinnassa olleet korvauskelpoiset peruslohkot

• Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle -> ilmoita asiasta 
peruslohkon lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti



Korvauskelpoiseksi ja sitoumuksiin haettavat 
lohkot
• Korvauskelpoiseksi voi hakea tilakohtaisesti enintään 5 ha 

tilusjärjestelyssä tilan hallintaan tullutta alaa.
• Sitoumuksiin voi liittää 5 ha ja alle viiden hehtaarin 

sitoumuksiin 1 ha.
• Korvauskelpoiseksi voi hakea edelleen muita aloja

• Hakuoppaan luku 2. ”Peruslohkon korvauskelpoisuus”



Jatkovuosi 2022

• Toimenpiteestä luopuminen jatkon yhteydessä
• Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä 

ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. 
• Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.
• Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun 

pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös 
luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen 
toteuttamisesta.

• Muut toimenpiteiden muutosmahdollisuudet edelleen voimassa



Jatkovuosi 2022

• Joudut palauttamaan korvauksen lohkon osasta sitoumuksen alkuun 
saakka, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2022 ja 

• poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität 
lohkon)

• et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua 
toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen 
muuhun viljelyyn)

• Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä 
(esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei 
aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.



Nykyinen sitoumusaika joka tapauksessa 
loppuun, vaikka et jatka sitoumusta 2022 
• Sitoumuksen ehdot voimassa 30.4.2022 saakka, vaikka et jatka 

sitoumusta.

• Esim. suojavyöhyke tulee pitää 30.4.2022 kasvipeitteisenä
• Ei mekaanista tai kemiallista päättämistä
• Koskee myös hallinnanmuutostilanteita

• Tuensaaja 2021 on vastuussa siitä, että sitoumusvuoden ehdot 
täyttyvät sitoumuskauden loppuun (esim. kasvipeite) asti.



Ehtomuistutus viime vuodelta

• Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien 
3 vuoden välein

• Esim. jos ruisku on testattu 1.1.2021, seuraava testaus pitää 
tehdä viimeistään 1.1.2024.

• Ennen 1.1.2021 testausta koskee aiemmat säännöt
• Esim. jos ruisku on testattu 31.12.2020, seuraava testaus pitää 

tehdä viimeistään 31.12.2025



Ehtomuistutus viime vuodelta

• Lietelannan sijoittaminen sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen

• korvaukseen oikeuttava pinta-ala 60 %  80 % sitoumusalasta

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa 

orgaanista materiaalia, lukuun ottamatta sellaista orgaanista 
materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.



Vipussa ”Vältä seuraamukset” välilehti

• Taustaa
• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %:n rajan
• Virheprosentti kasvaa -> maatiloille tehtävien valvontojen määrää joudutaan 

lisäämään 
• Jos puutteita on paljon -> voi myös vähentää EU:n Suomelle maksamia 

tukimaksut voivat vähentyä
• Pitää yrittää tehdä jotain, että virhetaso pysyy kurissa

• Vipun ”Hae tukia” -osio
• Uutena auki klikattava osa ”Vältä seuraamukset”

• Koottu eniten seuraamuksia aiheuttaneet ehtopuutteet
• Muistuttamassa mitä pitää tehdä



Ympäristösopimukset 2022



Uudet sopimukset 2022

• Uutta Kosteikkojen hoitosopimusta (lomake 262) tai  Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta (lomake 253) voi hakea:

• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajien lisäksi myös muut
• Esim. jos jäi jatkovuosi viime vuonna hakematta

• 30.4.2022 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, 
vaan tällaiselle sopimukselle haetaan jatkovuotta

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen on jo 
auki Hyrrässä



Uudet sopimukset 2022

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimusta haetaan lomakkeella 214 
alueen ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä. Tätä voi hakea mikäli 
ei haeta samalle alkuperäiskasvilajikkeelle jatkovuotta 2022.

• Alkuperäiskasvilajike on rekisteröitävä Ruokavirastoon



Sopimuksen jatkovuoden hakeminen
• Vuosina 2015, 2016 ja/tai 2017 alkaneet sopimukset
• 30.4.2022 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukselle tai Kurki-, hanhi ja 
joutsenpeltosopimukselle haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai 
paperilomakkeella 101B.

• Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa.
• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2022 ja niille 

voi hakea jatkovuotta ajalle 1.5.2022 - 30.4.2023. 
• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-

palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita 
tukia, silloin alkuperäisrotujen jatkoa ja maksua haetaan paperilomakkeella 
218M. 

• Uuden kauden alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset tehdään ajalle 
1.5.2023-31.12.2024, eli 1 vuotta 8 kuukautta. Sama tehtiin aikaisemmin eläinten 
hyvinvointikorvauksessa.



218M Alkuperäisrotujen kasvattaminen 2022

• 218M lomakkeella voi hakea 
sopimukseen jatkovuotta 2022. 

• Niille APR sopimuksen tehneille, jotka 
eivät jätä 101B:tä.



Alkuperäisrotujen kasvattaminen, rodun lisääminen 
jatkovuoden aikana

• Mikäli rodun lisäysehto sopimuskautena on jo täytetty 
sopimuseläimen osalta, eläintä ei tarvitse käyttää rodun 
lisäämiseen jatkon aikana. 

• Jatkoaikaa voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon 
täyttämiseen. 

• Lisäysehdon toteutuminen tarkastellaan ELY-keskuksessa 
30.4.2023 jälkeen.



Pinta-alaperusteisen sopimuksen jatkovuotta 
hakiessa
• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin
• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa 

yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia 
toimenpiteitä. 

• Esim. jos joka toinen vuosi toteutettava raivausvaatimus oli vaatimuksena 
vuonna 2020, se toteutetaan myös vuonna 2022

• Vakuutetaan, että sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen 
vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen 
saakka. 

• Jatkovuoden hakemuksen palauttamiseen sovelletaan 25 päivän 
myöhästymissääntöä. (EU) N:O 640/2014 13 artikla.



Siirtotilanteet ja jatkovuosi

• Jotta voi hakea sopimukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee 
sopimuksen siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä 
palauttamalla lomake 160 ELY-keskukseen.

→ tukivuoden 2022 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa 
haetaan 15.6 mennessä. Tämän jälkeen maksu menee aina 
sopimuksesta luopujalle, pois lukien kokotilan hallinnan 
siirtotilanteita.

• Jos sopimus on päättynyt, etkä hae enää jatkovuotta, ilmoita sellaiset 
lohkot pysyvästi viljelemättömäksi.



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen ilman 
takaisinperintää

• Sopimuksesta voidaan luopua
• Jättämällä jatkovuosi hakematta
• Siirtämällä sopimus toiselle 

• Lohkon poisjättäminen sopimukselta hallinnanmuutoksen takia: 
• Lohkon poisjättämisen syynä on lohkon hallinnan muutos silloin, kun esim. 

vuokrasopimusta ei ole jatkettu, tai lohko ei enää ole tuenhakijan omassa 
hallinnassa eikä sitä ilmoiteta päätukihakemuksella. 

• Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta.



Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen, 
josta aiheutuu takaisinperintä

• Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden

• Lohkon/-jen poisjättäminen sopimuksesta, kun lohko jää omaan 
hallintaan: 

→ syynä voi olla lohkon maankäytön muutos, esim. tonttimaaksi. Jos 
lohko edelleen jää tuenhakijan hallintaan, se poistetaan 
sopimukselta ja aiemmin maksetut tuet peritään takaisin. 

Uusia lohkoja ei voi lisätä sopimukselle.



Luomusitoumus 2022



Luomusitoumus 2022

• Päättyviin sitoumuksiin on haettavissa yhden vuoden jatko Vipussa tai 
lomakkeella 101B (koskee vuosia 2015, 2016 ja 2017)

• Uudet luomusitoumukset on haettavissa lomakkeella 215 

• Uutta sitoumusta hakevan suoritettava koulutus ja ilmoittauduttava 
valvontaan 30.4.2022 mennessä 

• Lisäalaa voi liittää enintään 5 ha, jos yli 5 ha annettava uusi sitoumus.



Luomusitoumus 2022

• Sitoumuksen voi siirtää lomakkeella 160
• Jotta voi hakea sitoumukselle jatkovuotta päätukihaussa, tulee 

sitoumuksen siirto tehdä hyvissä ajoin ennen päätukihaun 
päättymistä palauttamalla lomake 160 ELY-keskukseen. (Koskee 
vuosien 2015, 2016 ja 2017 sitoumuksia)

• Vaihtaa tilatyyppiä lomakkeella 215 

• liittää toisen luomutilan edellisvuoden luomusitoumuslohkot omalle 
sitoumukselle ilmoittamalla ne tukihakemuksellaan



Luomusitoumus 2022
Jatkamisen ehdot v.2017 sitoumuksissa:

• Vuonna 2017 kasvitilan sitoumuksen antaneiden tilojen, jotka ovat 
käyttäneet sadon omien tav.om. karjan rehuksi, tulee ilmoittaa vähintään 
30 % sitoumusalasta myyntikasveille tai siirtää pääosan rehuista käyttäneen 
eläinlaji luomuvalvontaan 30.4.2022 mennessä

• Luomukotieläintilan, joka vuonna 2017 on antanut sitoumuksen 
luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, tulee toimittaa sitoumuskauden 
ajalle päivätty myyntikuitti luonnonmukaisesti tuotettujen kotieläinten tai –
tuotteiden myynnistä

• Kuitti tulee palauttaa päätukihakemuksen liitteenä Vipussa tai Elyyn
15.6.2022 mennessä, jos ei ole aiemmin palauttanut



Luomusitoumus 2022

• Edellä mainittu ehto koskee myös tiloja, joilla vuoden 2017 sitoumus 
on korvattu uudella sitoumuksella yli 5 ha lisäalan perusteella vuosina 
2018 tai 2020-2021.

• Mikäli edellä mainittua ehtoa ei toteuta, kesken oleva sitoumus 
raukeaa ja jo maksettuja korvauksia ei tarvitse palauttaa.



Luomusitoumus 2022

• Syksyllä ristiintarkastus myyntikasvivaatimuksesta

• Vaatimus lasketaan keskimääräisinä vuosilta, joita vaatimus koskee
• Paitsi jos sitoumus v. 2017 ja tav.om. eläimille rehu 

 vuonna 2022 tulee olla myyntikasveja 30% sitoumusalasta
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