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Ympäristösopimuksen jatkovuoden hakeminen

• 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.
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Ympäristösopimusten jatkovuoden 
huomautusteksti
• Vaikka jatkovuosi näkyy Vipussa, jatkovuoden sopimusta on siitä 

huolimatta haettava.
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Ympäristösopimuksen jatkovuotta hakiessa

• 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
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Ympäristösopimuksen siirto ja jatkovuosi

• Jos tilallesi on siirtymässä ympäristösopimus toiselta tilalta, hae 
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.
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Kenen tarvitsee hakea jatkovuotta?

• 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.
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Alkuperäisrotujen kasvattaminen, sopimuksen 
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. 
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Uudet ympäristösopimukset 2022

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
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Uudet ympäristösopimukset 2022
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. 
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• 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
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Uutta ympäristösopimusta haettaessa 
huomioitavaa
• 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
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Sopimusalueen hoidossa huomioitavaa
• 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.
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Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen
• 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. 
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ELY- keskuksen yhteystiedot 

• Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito sopimukset: Ulla Kokko puh. 0295 038 131 ja 
Niina Karen, puh. 0295 038 017 222

• Kosteikkosopimukset Heli Ronkainen puh 0295 038 125

• Luomusitoumukset: Pirjo Myllylä puh 0295 038 139

• Luomuvalvonta: Johanna Honkanen puh 0295 038 058

• ymparistosopimus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
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