
Lainsäädäntö on vielä luonnosvaiheessa, joten 
esityksessä olevat asiat voivat vielä muuttua



Tavoitteet:
- Sopimuksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua, luonnon 
monimuotoisuutta tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 

- Sopimuksen tekemisen ja muuttamisen pitää olla 
tarkoituksenmukaista CAP - strategiasuunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön ja ympäristön tilan kannalta.



Kosteikko hyväksyttävät alueet:

on perustettu ei-tuotannollisella investoinnilla kuluvalla tai tulevalla ohjelmakaudella.

on ollut ohjelmakauden 2007-2013 mukaisessa erityistukisopimuksessa 
monivaikutteisen kosteikon hoidosta, ja kosteikkoa on hoidettu ehtojen mukaisesti.

on pieni kosteikko tai tulvapelto, jolla on ollut voimassa ohjelmakauden 2007-2013 
mukainen erityistukisopimus luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistämisestä.

on ollut päättyneen ohjelmakauden mukaisessa kosteikon hoitosopimuksessa. 

on perustettu muulla rahoituksella, mutta täyttää tulevan kauden ei-tuotannollisen 
investoinnin mukaiset ehdot.



Yleiset edellytykset
• Sopimuskausi: alkaa 1.5 sopimuksen hakuvuonna. Sopimuskausi ja vuosi päättyvät 30.4.
• 5 vuotinen sopimus, eikä se edellytä ympäristösitoumukseen sitoutumista.
• Kosteikkojen hoitosopimuksesta maksetaan 500 €/ha/v 
• Maksua on haettava vuosittain, jotta sopimus pysyy voimassa (pl. ylivoimaisen esteen 

tilanteet) 
• Ympäristösopimukseen haettavan alan on oltava vähintään 0,30 hehtaaria.
• Sopimusalueen on oltava ympäristösopimuksen tekijän hallinnassa koko sopimuskauden. 
• - >vuokrasopimus on voimassa koko sopimuskauden.
• Tuenhakija sitoutuu toteuttamaan lohkokohtaisia toimenpiteitä pellon  ulkopuolisella 

alueella
• Kosteikkojen hoito ympäristösopimuksen kattama alue ei ole maatalousmaata

• Lohkolta poistetaan korvauskelpoisuus hakuvuonna



Maastokatselmointi:

• Maastokatselmointi on osa sopimushakemuskäsittelyä -> ELY-
keskuksen sopimuskäsittelijä tekee hallinnollisen tarkastuskäynnin eli 
maastokatselmoinnin.

• Sopimukseen haettujen lohkojen pinta-alat mitataan ja tehdään 
tukikelpoisuusarviointi

-> voidaan poistaa sopimukseen sisältyviä lohkoja ja hoitosuunnitelmaan 
sisältyviä tarpeettomia toimenpiteitä. 
-> otetaan paikkaan sidottuja valokuvia
-> voidaan myös rajata tai lisätä sopimukseen sisältyvää hyväksyttävää alaa.



Maastokatselmointi

• Tuenhakijalle ilmoitetaan enintään 14 vuorokautta ennen 
tarkastuksen suorittamista.

• Kaikkiin haettuihin ympäristösopimuksiin ja niiden lohkoihin
- Lukuun ottamatta alat, joita ei voi hyväksyä sopimukseen hakemusasiakirjojen 
ja ilmakuvien perusteella.

• Koskee myöhempinä vuosina myös lisäaloja 
• Tarkastuskäynti tehdään viimeistään ennen toisen sopimusvuoden 
ensimmäistä maksua.



Kosteikkosopimukset, joissa on sopimuskautta 
jäljellä:
Tuenhakijalla on mahdollisuus: 

1: mukauttaa eli pitää vanhaan sopimukseen kuuluvat lohkot voimassa  
alkuperäisen sopimuskauden loppuun saakka. Tällöin näitäkin lohkoja  
koskee 2023 alkaen uudet sopimusehdot ja perustasot.

2: luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää. Tällöin voi hakea uutta 
uuden kauden mukaista viisivuotista hoitosopimusta

• Lohkot tulee mainita uudessa hoitosuunnitelmassa tai vanha 
hoitosuunnitelma tulee päivittää.
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