
Ympäristösopimukset 2021



Uudet sopimukset 2021

• 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

• 30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, 
vaan tällaiselle sopimukselle haetaan jatkovuotta

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen
mahdollistetaan Hyrrän kautta touko-kesäkuulla

-> tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan nettisivuilla ja uutiskirjeessä



Uudet sopimukset 2021

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimusta haetaan lomakkeella 214 alueen ELY-
keskuksesta 15.6.2021 mennessä. Tätä voi hakea mikäli ei haeta samalle 
kasville jatkovuotta 2021.

• Alkuperäiskasvi on rekisteröitävä Ruokavirastoon



Sopimuksen jatkovuoden hakeminen

• Vuosina 2015 ja/tai 2016 alkaneet sopimukset

• 30.4.2021 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 30.4.2021 ja niille 
voi hakea jatkovuotta. 

• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-
palvelussa tai paperilomakkeella 101B. Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita 
tukia, silloin alkuperäisrotujen jatkovuotta ja maksua haetaan paperilomakkeella 
218M. 



218M Alkuperäisrotujen kasvattaminen 2021

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

• 218M lomakkeella voi hakea 
sopimukseen jatkovuotta 2021. 



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 2019, se toteutetaan myös vuonna 2021

• 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.



Alkuperäisrotujen kasvattaminen, rodun lisääminen 
jatkovuotena

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

• Jatkovuotta voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon 
täyttämiseen. 

• Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa sopimuskauden jälkeen.



Siirtotilanteet ja jatkovuosi

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

-> tukivuoden 2021 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, eikä lohko 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.


