
Maatalousluonnon ja maiseman 
hoitosopimukset 

2023-2027

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

Esitys perustuu Ruokaviraston 29.9.2022 pitämään koulutukseen
CAP27 webinaari 24.1.2023

24.1.2023



Sopimuksen tavoitteita ja yleisiä asioita 
- 5 vuotinen sopimuskausi ja –vuosi alkavat 1.5 hakuvuonna ja päättyvät 
30.4. Haetaan tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa.
- Maksua haettava vuosittain
- Sopimuksenhakija: viljelijä tai rekisteröity yhdistys (alaikäraja 18)
- Hoito ja kunnostustoimenpiteet perustuvat hoitosuunnitelmaan

(Neuvo2030 rahoitus) ja näillä säilytetään tai edistetään alueen 
tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja

- Sopimusaluetta hoidetaan laiduntamalla tai niittämällä (ja muilla 
suunnitelmassa esitetyillä luontoarvoja edistävillä toimenpiteillä)

- Uutena yksivuotiset toimenpiteet raivaus, aitaus ja petoaita
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Yksivuotiset toimenpiteet ja kaksinkertainen 
rahoitus
• Hoitosuunnitelmassa: aikataulu ja lohkokohtaisesti perusteltu tarve 

haetulle korvaukselle (aitaus, petoaita, raivaus)
• Suurpetoaita tarkoituksenmukaisissa tilanteissa
• Muulla julkisella rahoituksella kunnostetut kohteet ja tehdyt 

toimenpiteet:
→ ei makseta moma-sopimuksesta aitaus tai raivauskorvausta
→ ei voida tehdä ympäristösopimusta, jos toimenpiteet kesken vielä 1.5. 

• Ympäristösopimus ei voi sisältää toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta 
maksetaan jo muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän 
tukea esim. Helmi-rahoitusta
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Rahoituskauden vaihteen yli voimassa olevat 
sopimukset
Tuenhakija voi:
1. Mukauttaa vanhaan sopimukseen kuuluvat lohkot eli pitää ne 

voimassa alkuperäisen sopimuskauden loppuun saakka. Myös näitä 
lohkoja koskevat 2023 alkaen uudet sopimusehdot ja perustasot.

2. Luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää, jolloin voi hakea uutta 
uuden kauden mukaista viisivuotista hoitosopimusta.

→ mukautetut lohkot eivät saa yksivuotista tukea (aitaus, peruskunnostus, petoaita)
→ uusi hoitosuunnitelma tai vanhan päivittäminen: molemmissa mainittava kaikki 
lohkot ja vastattava sisällön puolesta uuden kauden vaatimuksia
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Korvaustasot
Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
Vuotuinen korvaus:

Arvoluokka 1. (valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas 
perinnebiotooppi)

610 €/ha/vuosi

Arvoluokka 2. (muut sopimusalueet) 460 €/ha/vuosi

Yhtenä vuonna tarvittaessa maksettava korvaus:

Raivaus 450 €/ha

Aitaus 1500 €/ha

Petoaita 2400 €/ha
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Maastokatselmoinnit

• ELY-keskus suorittaa hallinnollisen tarkastuskäynnin kaikkiin 
haettuihin ympäristösopimuksiin

• Pinta-alojen mittaus ja paikkaan sidotut valokuvat
• Tukikelpoisuusarviointi ja tukikelvottomien alojen poistaminen
• Voidaan poistaa lohkoja ja hylätä tarpeettomia yksivuotisia 

toimenpiteitä
• Pysyvän nurmen vaatimusten täyttyminen
• Mikäli tuenhakija estää katselmuksen suorittamisen, tukea ei 

myönnetä/makseta
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Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu 
syksystä 2023 kevääseen 2028 
(kokonaisuudessaan Ruokaviraston www-sivuilla)

• Kevät: helmikuu
• Ympäristösopimukset (maksuprosentti noin 85 %)

• Kevät: toukokuu
• Ympäristösopimukset (loppumaksu, maksuprosentti noin 15 %)
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Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Ei-tuotannolliset investoinnit, kosteikon hoitosopimus
• Heli Ronkainen puh. 0295 038 125

• Maatalousluonnon ja maiseman hoito
• Niina Karen puh. 0295 017 222
• Riikka Jarkko puh. 0295 038 096

• Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
• Pirjo Myllylä puh.  0295 038 139

24.1.2023


	Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukset �2023-2027
	Sopimuksen tavoitteita ja yleisiä asioita 
	�Yksivuotiset toimenpiteet ja kaksinkertainen rahoitus�
	Rahoituskauden vaihteen yli voimassa olevat sopimukset
	Korvaustasot
	Maastokatselmoinnit
	Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu syksystä 2023 kevääseen 2028 �(kokonaisuudessaan Ruokaviraston www-sivuilla)
	Yhteystiedot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

