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Ympäristösopimukset 2022 1/2
• Voidaan hakea uutta sopimusta:
1. kosteikon hoidosta, 
2. maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta sekä 
3. alkuperäiskasvien ylläpidosta 

• Tai jatkaa voimassa olevia sopimuksia vuodella. 

• Voidaan hakea jatkovuotta myös kurki-, hanhi- ja joutsenpelloille sekä 
alkuperäisrotujen kasvattamiselle. 

• Ei-tuotannollista tukea voi vuonna 2022 hakea vain kosteikkojen 
perustamiseen.

• Jatkovuotta sopimuksille voi hakea päätukihaun yhteydessä Vipussa.
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Ympäristösopimukset 2022  2/2
•Uusi sopimus kosteikon hoito; 

• Lomake 262 ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022. 

• Uusi sopimus alkuperäsikasvien ylläpito; 
• Lomake 214 ELY -keskukseen 15.6.2022 mennessä.

• Uusi sopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito;
• Lomake 253 ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022. 

• Liitetään mukaan hoitosuunnitelma, vuokra- tai muu sopimus alan hallinnasta, kopio 
kokouspöytäkirjasta (yhdistykset), suunnitelma-alueen kartta / lohkokartta (täysin uudet 
lohkot, lohkomuutokset) ja hoitopäiväkirja tai lohkokohtaiset muistiinpanot aiemmalta 
sopimuskaudelta. 

• Ympäristösopimus ei edellytä sitoutumista ympäristösitoumukseen, mutta 
lohkoilla tulee noudattaa sitoumuksen perustason ehtoja ja 
minimivaatimuksia.



• Voimassa olevia sitoumuksia (2015-2017) voi jatkaa yhdellä vuodella päätukihaun 
yhteydessä tai lomakkeella 101 B (viimeistään 15.6.2022). 

• lisätä alaa nykyiselle sitoumukselle
 Lisäalana enint. 5 ha vanhaan sitoumukseen 
 Lohkoja voi liittää 2,3,4,5,6,7,8. sitoumusvuonna 

• Jos lisäala yli 5 ha tehdään uusi korvaava sitoumus 

• Poistunutta alaa ei voi korvata uusilla lohkoilla (uusi lohko haettava sitoumukselle)  

• Voidaan hakea kokonaan uutta sitoumusta (luomukoulutus, valv. Järj. liitt. 30.4 menn.)

• tai vaihtaa kasvintuotantositoumuksen kotieläinsitoumukseen (ja päinvastoin). 

• Muutoksista sitoumukselle (muu kuin jatkovuosi) tulee ilmoittaa ELY-keskukseen 
lomakkeella 215 viimeistään 15.6.2022. 

• Toiselta luomusitoumukselta siirtyvät alat automaattisesti sitoumukselle 
päätukihakemuksessa (ei ns. lisäalaa). Koko sitoumuksen siirto lom. 160  ELY –k:een

Luomusitoumus 2022
- uusia haettavissa ja vanhoja jatketaan
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• Neuvo -palvelut vuosina 2015-2022
• Käytettävissä ohjelmakauden aikana 15 000 €/tila  
• Neuvonnan kustannus: 

• 63 €/h + matkakulut + alv 24 %
• Neuvo 2020 neuvontakorvaus: 

• 63 €/h + matkakulut 
• Maksettavaksesi jää vain arvonlisäveron osuus
• Neuvoja hoitaa korvauksen hakemisen
• Yhden neuvontakäynnin kustannus max 1 500 €
• Toivottavasti määrärahoja riittää tämän vuoden loppuun 

saakka

Neuvo neuvontapalvelu

5



Ympäristö

Tuotantoeläimet

Kasvinsuojelu
Luomu

Energia

Neuvonnan osa-alueet

Maatilojen nykyaikais-
taminen ja 

kilpailukyvyn 
parantaminen

Voidaan tehdä lähes mitä tahansa.
- Kuitenkaan ei voida tehdä sellaista johon tuki tulee jo muuta kautta
- Esim. ei investoinnin edellyttämää laskelmaa tai viljelysuunnitelmaa
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• Kiitos ja hyvää
pääsiäistä!

Kuva: Jari Tikkanen

Sanna Suomela
Lihanauta- ja luomutuotannon 
asiantuntija
ProAgria Oulu
p. 0400 412 637
sanna.suomela@proagria.fi
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