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• Esityksen tiedot perustuvat erilaisista 
tietolähteistä koottuihin tietoihin. 

• Tarkemmat tiedot saa mm. ELY –
keskuksista, kunnista ja sitoumus-
/sopimusehdoista sekä asiantuntijoilta.



YMPÄRISTÖSOPIMUKSET
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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.

Tiivistelmä
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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.

Tiivistelmä



- kohteen soveltuvuus kannattaa selvittää 

- Voidaan hyödyntää Neuvo palvelua

- Alueen Maisema- ja ympäristöasiantuntijat 

- Maastokäynnit (myös suunnitelmiin liittyvät) tehdään neuvopalvelulla.
 Riippuen onko Neuvo –valtuuksia.
 Riippuen myös kohteesta. Tai tilanteesta. 

- Varsinainen suunnitelman laskutuskäytäntö selvitettävä suunnittelijalta. 
 Hinta määräytyy kohteen koon/vaativuuden mukaisesti. 
 Suunnittelukustannukset korvauksessa mukana
 Kohteet ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja toimenpiteet vaihtelevat suuresti

- ProAgria Keski-Pohjanmaan alueella Anu Ainasoja. 
• Puh.  043 825 4284 
• anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

Kiinnostavan kohteen soveltuvuus?
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Ehdotus

mailto:anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi


 Jatkovuotta voi hakea vuosina 2015, 2016 tai 2017 alkaneille 
sopimuksille, jotka päättyvät 30.4.2022 

 Jatkovuotta haetaan päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 
101B

 Haku päättyy 15.6.2022, hakemuksen palauttamiseen sovelletaan 25 
päivän myöhästymissääntöä 
 Jatkovuotta hakiessa sopimusta on jatkettava kaikilla sopimuslohkoilla. 

Lohkoja voi jättää pois jatkovuoden sopimukselta vain 
hallinnanmuutostilanteissa. Jatkettavalle sopimukselle ei voi lisätä 
uusia lohkoja.

Ympäristösopimuksen jatkovuoden 
hakeminen
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Sopimusten 
jatkovuosi



 Sitoudutaan olemassa oleviin sopimusehtoihin jatkovuoden 
loppuun asti 

 Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä 
hoitosuunnitelmassa yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti 
määrävälein toteutettavia toimenpiteitä 
 Esimerkiksi joka toinen vuosi toteutettava raivaustoimenpide, joka oli 

vaatimuksena vuonna 2020, on toteutettava myös vuonna 2022 

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

Ympäristösopimuksen jatkovuotta hakiessa
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Sopimusten 
jatkovuosi



 Jos maatilalle on siirtymässä ympäristösopimus toiselta 
tilalta, haetaan sopimuksen siirtoa hyvissä ajoin ennen 
päätukihaun palauttamista. Kun siirto saadaan käsiteltyä 
ajoissa, sopimukseen voi hakea jatkovuotta Vipussa ja Vipu-
neuvoja toimii oikein. 
 Siirtoa haetaan lomakkeella 160, joka palautetaan ELY-

keskukseen.
 Sopimus voidaan myös jakaa, jolloin vain osa sopimuksesta 

siirretään tilalta toiselle.

Ympäristösopimuksen siirto ja jatkovuosi
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Sopimusten 
jatkovuosi



Päättyvää sopimusta ei tarvitse jatkaa. Tällöin sopimus päättyy 
30.4.2022, eikä tästä aiheudu seuraamuksia. 

Jos sopimus on päättynyt, eikä jatkovuotta enää haeta: 
 Ilmoitetaan pysyvästi viljelemättömäksi sellaiset lohkot, joita ei aiota enää 

hoitaa. Näin lohkot voidaan poistaa peltolohkorekisteristä. 
 Jos hoitoa jatketaan, voidaan sellaiset lohkot, jotka eivät saa muita tukia, 

ilmoittaa esimerkiksi metsälaitumina. 
 Lohkot, joille maksetaan perustukea tai ovat LHK-korvauskelpoisia, voidaan 

ilmoittaa esimerkiksi kasvikoodilla hakamaa avoin tai luonnonlaidun ja -
niitty.

Kenen tarvitsee hakea jatkovuotta?
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Sopimusten 
jatkovuosi



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 lomakkeella 101B. Jos 
päätukihaussa ei haeta muita tukia, silloin alkuperäisrotujen 
jatkoa ja maksua haetaan lomakkeella 218M. 

Uuden kauden alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset 
tehdään ajalle 1.5.2023– 31.12.2024 eli sopimuksen kesto on 
ensimmäisellä kerralla 1 v 8 kk. Vuodesta 2025 alkaen sopimus 
muuttuu kalenterivuoden pituiseksi. 

Alkuperäisrotujen kasvattaminen, 
sopimuksen jatkovuosi
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Sopimusten 
jatkovuosi



 Uudet vuonna 2022 haettavat sopimukset: 
 Kosteikon hoitosopimus (lomake 262) 
 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 

hoitosopimus (lomake 253) 
 Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (lomake 214) 

 Uutta sopimusta haetaan ELY-keskuksesta 

Haku päättyy 15.6.2022, hakemuksen palauttamiseen 
sovelletaan 25 päivän myöhästymissääntöä

Uudet ympäristösopimukset 2022
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Uudet 
sopimukset



Uutta sopimusta voi hakea 

 Uusille aloille 

 Kosteikkokohteille, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin 
korvauksella 

 Jos jatkovuosi jäi viime vuonna hakematta, ja sopimus päättyi keväällä 2021 

 Jos sopimus alkoi 2015, 2016 tai 2017, eikä edellinen tuenhakija halua jatkaa 
sopimusta eikä sopimusta siirretä uudelle hakijalle.

 Aiemmin päättyneen vanhan erityistukisopimuksen alalle, jos ala täyttää kuluvan 
ohjelmakauden ympäristösopimuksen ehdot 

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

Uudet ympäristösopimukset 2022  1/2
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Uudet 
sopimukset



 Sopimusta voi hakea aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen 
yhteisö 

 Sopimuksen kesto on 5 vuotta. Sopimuskausi ja -vuosi alkaa 1.5. hakuvuonna 
ja päättyy 30.4. seuraavana vuonna 

 Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 ha 

 Uudet sopimuslohkot perustetaan Vipu-palvelussa tai kuntaan 
palautettavalla lomakkeella 102C 

 Sopimuksen korvausta haetaan vuosittain päätukihaussa Vipu-palvelussa tai 
kuntaan palautettavalla lomakkeella 101B liitteineen 

 Uudet hakijat: lomakkeet 101A, 456, 102B ja 102C kuntaan

Uudet ympäristösopimukset 2022  2/2
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Uudet 
sopimukset



 Hakemuksen liitteenä on oltava hoitosuunnitelma 

 Suunnitelmaan on yksilöitävä vuosittaiset ja/tai määräajoin tehtävät 
toimenpiteet lohkoittain sekä niiden toteutusaikataulu 

 Sopimusalueen rajaus :
 Sopimusalueen virheellinen määrittäminen voi aiheuttaa valvonnassa pinta-

alavirheitä ja takaisinperinnän sopimuskauden alkuun asti 
 Pinta-alavirheitä voi ehkäistä merkitsemällä sopimusalueet pysyvällä tavalla 

maastoon tai mittaamalla ne GPS:llä ennen sopimuksen tekemistä 

 Koko sopimuskauden mittaiset vuokrasopimukset

Uutta ympäristösopimusta haettaessa 
huomioitavaa
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Uudet 
sopimukset



 Sopimusaluetta on hoidettava sopimukseen hyväksytyn suunnitelman ja sopimusehtojen 
mukaisesti 

 Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on tehtävä lohkokohtaisia muistiinpanoja 
 Kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä tehdyt toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja 

toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön. Kestolla tarkoitetaan toimenpiteen toteuttamiseen käytettävää aikaa. 

 Huomioi sopiva laidunpaine, että laidunnus vastaa mahdollisimman tarkoin laitumen 
tuottoa. Tämä saavutetaan eläinmäärää säätämällä ja/tai laidunkierrolla. Laidunnus ei saa 
aiheuttaa alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai maaperän eroosiota. 

 Erota laidunnettava perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi kunnostettava alue aidalla 
muista laidunnurmista. 

 Ilmoita kaikista ympäristösopimukseen liittyvistä muutoksista ELY-keskukseen, esimerkiksi 
hoitosuunnitelman muutokset tai muutoksista sopimusaloissa, kuten alat, joita ei voida 
tilapäisesti hoitaa 

 Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristösopimuksen toimenpiteiden 
ehdoista ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, ilmoita 
toteutumattomat toimet lomakkeella 477.

Sopimusalueen hoidossa huomioitavaa
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Uudet 
sopimukset



Ei takaisinperintää: 
•Sopimuksesta luovutaan jättämällä jatkovuosi hakematta tai siirtämällä sopimus 
toiselle 

•Lohkon jättäminen pois sopimukselta hallinnanmuutoksen vuoksi: 
•Lohkon pois jättämisen syynä on lohkon hallinnanmuutos silloin, kun esimerkiksi 
vuokrasopimusta ei ole jatkettu, tai kun lohko ei enää ole tuenhakijan omassa 
hallinnassa eikä sitä ilmoiteta päätukihakemuksella. 

•Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta.

Aiheutuu takaisinperintä: 
•Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden 
• Lohkon tai lohkojen jättäminen pois sopimuksesta, kun lohko jää omaan hallintaan 
• Syynä voi olla lohkon maankäytön muutos esimerkiksi tonttimaaksi. Jos lohko 
edelleen jää tuenhakijan hallintaan, se poistetaan sopimukselta ja aiemmin 
maksetut tuet peritään takaisin. 

Sopimuksesta tai sopimuslohkosta 
luopuminen
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Luopuminen



LUOMUSITOUMUS
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• 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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Kasvituotannon sitoumus + sato tavanomaisille eläimille:

– Eläimet luomuvalvontaan TAI

– Myyntikasveja vähintään 30 % sitoumusalasta vuonna 2022

Kotieläintuotannon sitoumus:

– myyntikuitti myydyistä kotieläimistä tai eläintuotteista 15.6.2022 mennessä 
päätukihaun liitteenä Vipu-palvelussa tai sähköpostilla ELY-keskukseen, jollei 
kuittia ole aiemmin palautettu.

▪ Ehdot koskevat tiloja, vaikka vuonna 2017 annettu sitoumus on korvattu 
myöhemmin uudella sitoumuksella.

▪ Jos tila ei noudata edellä mainittuja vaihtoehtoja, kesken oleva sitoumus raukeaa 
→ ei takaisinperintää

Sitoumuksen jatkon edellytys, kun 
sitoumus annettu 1. kerran 2017
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▪ Koskee kasvintuotannon sitoumuksia lukuun ottamatta tiloja, joilla:
 rehuntuotannon yhteistyösopimus luomukotieläintilan kanssa
 Sato käytetään omille tavanomaisille eläimille (mahdollista viisi ensimmäistä 
vuotta)
 Luomusitoumus avomaavihanneksien viljelystä

▪ Myyntikasveja keskimäärin 30 %:lla sitoumusalasta

▪ Myyntikasviluettelo sitoumusehtojen liitteessä 2.
▪ Myyntikasvivaatimus lasketaan alkuperäisen sitoumuksen mukaan, 
vaikka sitoumus on myöhemmin korvattu uudella sitoumuksella

▪ Jos myyntikasvina on seoskasvusto → ilmoita päätukihaussa lohkon 
lisätiedoissa, mitä valkuaiskasveja seoksessa on.

Myyntikasvivaatimus
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 Lisäalat haetaan lomakkeella 215 ELY-keskuksesta 15.6.2022 
mennessä.

Liitteeksi lista haettavista peruslohkoista

 Haettava lisäala alle 5 ha / 1 ha → liitetään voimassa olevaan tai 
jatkettavaan sitoumukseen

 Haettava ala yli 5 ha / 1 ha → uusi korvaava 5-vuotinen sitoumus
 Tukihaun yhteydessä kannattaa tarkistaa onko tilalla 
korvauskelpoisia lohkoja tai tänä keväänä korvauskelpoisiksi 
haettavia lohkoja, jotka eivät ole vielä sitoumuksella!

 Toiselta luomusitoumukselta siirtyvät lohkot menevät 
automaattisesti sitoumukselle päätukihakemuksen kautta (ei lasketa 
lisäalaan).

Lisäalojen hakeminen luomusitoumukselle
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 Uutta sitoumusta haetaan lomakkeella 215 ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä. 
Liitteeksi:
 Listaus sitoumukseen haettavista peruslohkoista
 Luomukurssitodistus 5 pv / 7 pv (suorittuna 30.4.2022 mennessä)
 Kirjallinen yhteistyösopimus rehuntuotannosta (tarvittaessa)
 Viljelykiertosuunnitelma (avomaan vihannesviljely)

 Sitoumuslohkot on siirrettävä luomutuotantoon kahden ensimmäisen vuoden 
aikana
 1. vuonna vähintään 5 ha korvauskelpoista peltoa tai 1 ha korvauskelpoista alaa 
puutarhakasvien viljelyssä. 
‒ Luettelo puutarhakasveista sitoumusehtojen liitteessä 7

 Tilan on tullut ilmoittautua luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2022 mennessä
 Luomusitoumuksen ehtoja on noudatettava jo 1.5.2022 alkaen

Uusi luomusitoumus
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Lomake 215 ja sitoumusehdot löytyvät 
Ruokavirasto.fi –sivulta



Myyntikasvivaatimuksen muutosten päivittäminen
 Esim. tilalla ollut aiemmin rehuntuotannon yhteistyösopimus, 
jatkossa noudattaa myyntikasvivaatimusta
Voi ilmoittaa vapaamuotoisesti sähköpostilla ELY-keskukseen

 Rehuntuotannon yhteistyösopimuksien päivittäminen
 Päättyy ennen 30.4.2023 tai tulee muutoksia
 Pääosa sadosta luomukotieläintilalle (lasketaan sitoumusalasta)
 Kopio yhteistyösopimuksesta ELY-keskukseen

Muita huomioitavia asioita
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Luomusitoumuksen hallinnan siirto lomakkeella 160 ja liitteeksi:
 Tilakauppa
 Kauppakirja
 Luomukurssitodistus

Maatilan yhtiöittäminen tai yhtymän perustaminen:
Osakeyhtiön kaupparekisteriote / Osakeyhtiön apportti / Mty:n
perustamisilmoitus
 Luomukurssitodistus tarvittaessa

 Sitoumuksen siirto tulee tehdä hyvissä ajoissa ennen päätukihaun 
päättymistä, jotta Vipu-palvelussa näkyy oikeat tiedot ja 
sitoumukselle voi hakea jatkovuotta päätukihaussa.

Sitoumuksen siirto
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 Sitoumus raukeaa, jos sitoumusta ei jatka sitoumuskauden päättymisen 
jälkeen → ei takaisinperintää

 Sitoumus raukeaa, jos 5. sitoumusvuoden jälkeen jatkon edellytykset 
eivät täyty → ei takaisinperintää

 Sitoumus raukeaa, jos sitoumusala laskee alle vähimmäisalan (5 ha tai 1 
ha) → ei takaisinperintää
 Jos sitoumuksesta luopuu ennen sitoumuskauden päättymistä → 
peritään maksettu korvaus takaisin

 Lomakkeella 474 ilmoitetaan luomusitoumuksen päättymisestä kesken 
sitoumuskauden

 Jos sitoumuksen päättymisen jälkeen tilaa aletaan viljellä tavanomaisesti, 
voi uuden sitoumuksen antaa aikaisintaan kahden vuoden päästä!

Sitoumuksen päättäminen
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Mistä tiedän luomusitoumuksen 
tilanteen?
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MAATILOJEN
NEUVONTA
(NEUVO2020)
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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 €

Neuvo neuvontapalvelu
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Ympäristö

Tuotantoeläimet

Kasvinsuojelu
Luomu

Energia

Neuvonnan osa-alueet

Maatilojen nykyaikais-
taminen ja 

kilpailukyvyn 
parantaminen

Voidaan tehdä lähes mitä tahansa.
- Ei kuitenkaan, johon tuki tulee jo muuta kautta
- Esim. ei investoinnin edellyttämää laskelmaa tai viljelysuunnitelmaa



Ohjelmakauden sulkeminen

31 2.5.2022   |   Terhi Litmanen: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Siirtymäkauden varoihin 
on esitetty lisävaltuutta ja 

valtuuden uskotaan 
riittävän hyvin vuoden 

loppuun

Neuvon 
ennakkoilmoituksia voi 
tehdä näillä näkymin 

31.12.2022 asti

Neuvonnan toteutusaika 
ja maksuhakemuksen 

jättöaika 6 kk 
ennakkoilmoituksesta

31.12.2022 tehtyjen 
ennakkoilmoitusten 
toteutusaika päättyy 

30.6.2023 

Vielä ei ole tietoa, koska 
uuden rahoituskauden 

ennakkoilmoitusten jättö 
aukeaa.

Seuratkaa tiedotusta! 



Paljonko Neuvo rahaa on jäljellä?
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MAATALOUDEN
VARAUTUMINEN
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VARAUDU ENNEN VAKAVAA 
HÄIRIÖTILANNETTA

Selvitä itsellesi yleisiä asioita varautumisesta ja hyödynnä tietoa
omassa varautumisessa

• Perehdy maatilojen yleisiin uhkiin ja riskienhallintakeinoihin

• Millaisia vakavia häiriötilanteita/riskejä voi tapahtua omalla
tilalla?

• Mitkä ovat tilanteiden/häiriöiden seuraukset tilan toiminnan
jatkuvuudelle?

• Mikä on näiden tilaneteiden/häiriöiden todennäköisyys?
seuraukset * todennäköisyys = riskin suuruus

• Mitä suunnitelmia olet jo tehnyt häiriöiden varalle?

• Laadi/päivitä suunnitelma, priorisoi ja toteuta varautumistoimet

34

Lähde: M. Lassheikki. 1.12.2021
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit



• Kiitos!

Kuva: Jari Tikkanen

Jari Tikkanen
Luomu- ja energia-asiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa
p. 0400 162 147
jari.tikkanen@proagria.fi
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