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Listalla on lueteltu yleisimmät vaadittavat ilmoitukset maaseutuhallinnon näkökulmasta. Lue myös opas
maatalouden kirjaamisvaatimuksista. Tuotannon lopettaminen ja sukupolvenvaihdos voivat
edellyttää ilmoituksia myös muille viranomaisille. Lue myös: Maatalousyrittäjän verotus

SPV MUISTILISTA 2022

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä tulee ilmoittaa maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa.

Palauta yhteistoiminta-alueesi toimipisteeseen lomakkeet 156, 101D, 457. Huom! Lomakkeella 156
tulee rastittaa tieto antaako maatilan uudelle haltijalle oikeuden nähdä Vipu-palvelussa kaikki maatilan
edellisten vuosien tiedot. Mikäli uusi haltija (jatkaja) ei saa nähdä edellisten vuosien tietoja, perustetaan
jatkajalle uusi tilatunnus.

 Selvitys omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä (kauppakirja tms.).

 Tilan sitoumusten ja sopimusten siirto jatkajalle
(ympäristökorvaussitoumus/luomusitoumus/ympäristösopimukset) (lomake 160). Lopettavan tilan
ei tarvitse toimittaa lomaketta 474, kun sopimus siirretään lomakkeella 160.

 Siirrä omistamiesi tukioikeuksien hallinta tai omistus jatkajalle 15.6. mennessä (lomakkeet 103B ja
103A). Viljelijät saavat 103A:n Vipu-palvelusta tai pyytämällä kunnasta.

 Sovi maanomistajan kanssa pellonvuokrasopimusten siirrosta jatkajalle. Jos maanomistajan kanssa on
tehty määräaikainen hallinnansiirto tukioikeuksista, se pysyy edelleen voimassa, jos jatkaja
viljelee samalla tilatunnuksella.

 Kotieläintila:
o Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus siirretään lomakkeella 473.
o jos eläintenpito lopetetaan, katso ohjeet lopettavan tilan muistilistasta.

 Ruokavirasto ylläpitää rehuhygienia – asetuksen mukaista rekisteriä rehualan alkutuottajista. Ilmoita
Ruokavirastoon uuden tuottajan tiedot F- lomakkeella. Lisätietoa rekisteröitymisvaatimuksista
löytyy mm. Ruokaviraston sivuilta.

 luomutila; tee ELY-keskukseen ilmoitus toimijan muuttumisesta, vanha toimija eroaa
luomuvalvonnasta luomuvalvontalomakkeella 10 ja uusi toimija sitoutuu luomusäännösten
noudattamiseen luomuvalvontalomakkeella 1, sekä hakemus sitoumuksen siirrosta (lomake160).

 Huolehdi, että luopuvalla viljelijällä on edelleen voimassa oleva tilinumero ilmoitettuna
maaseutuhallinnolle. Edellisen tukivuoden tukia maksetaan vielä pitkälle seuraavaan
vuoteen.

 Ole yhteydessä Melan asiamieheen; Melan asiamieshaku.

 Jos olet hakenut investointitukia, selvitä muutoksen vaikutukset tuen myöntäneeltä taholta
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LOPETTAVAN TILAN MUISTILISTA 2022

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä tulee ilmoittaa maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa.

 Tilan ilmoitus sitoumusten päättymisestä (ympäristökorvaussitoumus/luomusitoumus/
ympäristösopimukset) (lomake 474). Huomioi ympäristökorvauksen
sitoumusehdoista ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehdoista mahdolliset seuraamukset
sitoumuksesta luopumisessa / sitoumuksen raukeamisessa.

 Selvitä mahdolliset seuraavaa viljelijää koskevat rajoitukset tukimaksuissa, jos itselläsi ei ole esimerkiksi
ollut ympäristökorvaussitoumusta ja pellot siirtyvät ympäristökorvaukseen sitoutuneelle
viljelijälle.

 Siirrä tilasi tukioikeudet 15.6. mennessä mahdolliselle vuokralaiselle / ostajalle (Lomake 103B ja
tukioikeuksia luovuttavan tilan 103A). Viljelijät saavat 103A:n Vipu-palvelusta, maanomistajat
pyytämällä kunnasta.

 Vuokranantajien kanssa edelleen voimassa oleviin hallinnansiirtoihin tulee erikseen hakea
katkaisua. Pelkkä vuokrasopimuksen katkaisu maanomistajan kanssa ei katkaise
tukioikeuksien hallinnansiirtoa tukioikeusrekisterissä.

 Kotieläintila: ilmoita kuntaan eläintenpidon lopettamisesta
o ilmoita Eläintenpitorekisteriin eläintenpidon päättyminen ja pitopaikan lopettaminen.

Ennen tätä pitää kaikki siirrot ja poistot eläinrekistereissä olla tehtynä.

 Jos vuokraat tai myyt peltosi, anna uudelle viljelijälle lohkotunnukset (sekä viljavuustutkimusten /
lanta-analyysin tulokset). Seuraava viljelijä saa haettua lohkotunnuksilla lohkot hallintaansa Vipu-
palvelun sähköisessä asioinnissa.

 Tee tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle
ilmoitus alkutuotantopaikan lopettamisesta.

 Ruokavirasto ylläpitää rehuhygienia – asetuksen mukaista rekisteriä rehualan alkutuottajista. Ilmoita
Ruokavirastoon tuotannon lopettamisesta. Lopettaminen tehdään samalla F- lomakkeella kuin
rekisteröityminen. Lisätietoa rekisteröitymisvaatimuksista löytyy mm. Ruokaviraston sivuilta.

 luomutila; tee ELY-keskukseen ilmoitus luomuvalvonnasta eroamisesta, luomuvalvontalomakkeella
10 sekä ilmoitus sitoumuksen päättymisestä (lomake 474).

 Huolehdi, että tilaltasi on edelleen voimassa oleva tilinumero ilmoitettuna maaseutuhallinnolle.
Edellisen tukivuoden tukia maksetaan vielä pitkälle seuraavaan vuoteen.

 Ole yhteydessä Melan asiamieheen; Melan asiamieshaku.

 Jos olet hakenut investointitukia, selvitä muutoksen vaikutukset tuen myöntäneeltä taholta.

ALOITTAVAN TILAN MUISTILISTA 2022
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 Palauta yhteistoiminta-alueesi toimipisteeseen lomake 101D, ja lomake 456.
 Jos sinulle siirtyy ympäristösitoumus toiselta henkilöltä, palauta silloin myös lomake 160.

Luomusitoumuksen, ympäristösopimuksen tai ei-tuotannollisen investoinnin siirto tehdään ELY-
keskuksessa, joten näissä tapauksissa lomake palautetaan sinne.

o jos palautat lomakkeen 160, tulee sinun palauttaa myös kauppakirja/vuokrasopimus

 Huolehdi mahdollisista tukioikeuksien siirroista itsellesi 15.6. mennessä (lomakkeet 103B ja 103A).
Viljelijät saavat 103A:n Vipu-palvelusta tai pyytämällä kunnasta, maanomistajat ainoastaan
pyytämällä kunnasta.

 Uutena viljelijänä sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea tukioikeuksia varannosta,
lomakkeella 289.

 Kotieläintila:
o Rekisteröidy Eläintenpitäjärekisteriin eläintenpitäjäksi, ja rekisteröi eläimille pitopaikka.
o Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus siirretään lomakkeella 473. Hakuaikana hae

sitoumusta lomakkeella 472 tai Vipu-palvelussa.

 Ruokavirasto ylläpitää rehuhygienia – asetuksen mukaista rekisteriä rehualan alkutuottajista. Ilmoita
Ruokavirastoon uuden tuottajan tiedot F- lomakkeella. Lisätietoa rekisteröitymisvaatimuksista
löytyy mm. Ruokaviraston sivuilta.

 Luomutila; Toimita hakemus sitoumuksen siirrosta (lomake 160). Uuden toimijan tulee myös täyttää ja
sitoutua luomusäännösten noudattamiseen luomuvalvontalomakkeella 1,

 Ole yhteydessä Melan asiamieheen; Melan asiamieshaku.

 Jos olet hakenut investointitukia, selvitä muutoksen vaikutukset tuen myöntäneeltä taholta


