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Alkuperäiskasvien 
ylläpitosopimus 

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto: 

Eurooppa investoi maaseutualueisiinELY-keskus 

Lomake 214 

ELY-keskuksen merkinnät 

Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen vii-
meistään 15.6.2022. 

Lomake saapunut, 
pvm 

Asiatunnus/Dnro Vastaanottaja 

1. Hakijaa ja tilaa koskevat tiedot

Hakijan nimi Tilatunnus 

Puhelinnumero Henkilötunnus / Y-tunnus 

2. Sopimusta koskevat tiedot

Kasvilaji Lajike (maatiaislajike/vanha kauppalajike/vanhan kauppalajikkeen muuntunut kanta) 

 Ruokavirasto on tehnyt lajikkeesta 

     ylläpitopäätöksen 

Ylläpitopäätöksen päivämäärä Ylläpitopäätöksen numero 

Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet vuodelta 

2021 julkaistaan EU-tukitietojen hakupalvelussa. Tietoja voi tarkastella hakupalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. 

EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tietoja ei julkaista, jos kaikkien em. rahastojen kautta saa-

miesi tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista, koska EU-

säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission tavoitteena on lisätä maaseutura-

hastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan. 

Viljelijän/yhteyshenkilön on annettava tukihakemusta koskevat selvityspyynnöt, kuulemiskirjeet yms. tiedoksi muille hakija-

osakkaille, -omistajille, -yhtiömiehille yms. Tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyövä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen (Hal-

lintolaki (434/2003) 56 §, 57 § ja 68 §). 

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus 

saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuk-

sista. Voit lukea asiasta tarkemmin Tuenhakijan perusoppaan Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet -luvusta. 

3. Allekirjoitus

Sitoudun tämän hakemuksen hyväksymisellä tehtävän alkuperäiskasvien ylläpitoa koskevan sopimuksen sopimusehtojen 

noudattamiseen ja tuottamaan sekä varastoimaan tilallani sopimuslajikkeen siementä sopimusehtojen mukaisesti. Haen sopi-

musta alkavaksi 1.5.2022, noudatan sopimuksen ehtoja 1.5.2022 alkaen ja haen tällä lomakkeella sopimuksen ensimmäistä 

maksua. Sopimuksia voidaan vuonna 2022 tehdä valtion vuoden 2022 talousarvion määrärahan puitteissa. 

Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni hakemuk-

sessa hakemieni tukien myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset. Olen tietoinen siitä, 

että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen ennalta ilmoittamatta. 

Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaik-

kien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Katso lomakkeen hakuohjeen kohta 3. 

MAKSUA ON HAETTAVA JATKOSSA VUOSITTAIN LOMAKKEELLA 101B TAI SÄHKÖISESTI VIPU-PALVELUSSA 

LIITTEET  jäljennös Ruokaviraston ylläpitopäätöksestä 

 vuokra- tai muu sopimus (tarvittaessa) 
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ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2022 
Viimeinen hakupäivä on 15.6.2022. 

1.  Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet 

Sopimuksen kohteena on alkuperäiskasvilajike. 

Sopimuksen tekemiseen ei vaadita pinta-alaa.  

Sopimuksen tekevät viljelijä ja se elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-

keskus), jonka toimialueella maatilan talous-

keskus tai tuotantorakennus sijaitsee.  

Jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotan-

torakennusta, sopimus tehdään sen ELY -kes-

kuksen kanssa, jonka alueella pääosa maatilan 

pelloista sijaitsee. 

Hakemus ja ELY-keskuksen erillinen päätös 

muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, 

kun ELY-keskus on erillisellä päätöksellään hy-

väksynyt hakemuksen. 

2.  Sopimuksen yleiset edellytykset 

Sopimus voidaan tehdä ja korvausta maksaa 

sopimuskauden aikana, kun korvauksen hakija 

täyttää jäljempänä esitetyt ikää koskevat vaati-

mukset. 

Ikävaatimukset 

Tuenhakijan tai hänen puolisonsa on oltava so-

pimuskauden alkamista edeltävän vuoden jou-

lukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias. 

Vuonna 2022 sitoutuvan hakijan tai hänen puo-

lisonsa tulee siten olla syntynyt viimeistään 

31.12.2004. 

Alle 18-vuotiaan kanssa voidaan tehdä sopimus 

vain silloin, jos hän on solminut avioliiton tai 

jos hän harjoittaa maatilataloutta 

yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa tai 

heistä jommankumman kanssa tai tässä maini-

tun sopimuksen tekemiseen on muita erityisiä 

syitä.  

Jos kysymyksessä on useamman viljelijän yh-

dessä harjoittama maatilatalous tai yhteisö-

muodossa harjoitettava maatilatalous, voidaan 

sopimus tehdä sillä edellytyksellä, että näiden 

osalta vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, jäsen 

tai osakas täyttää ikää koskevan edellytyksen. 

Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia yhtei-

söjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilati-

laa. 

3.  Asiakirjojen säilyttäminen 

Tuen ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot 

ja todistukset on säilytettävä vähintään neljän 

vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä. 

4.  Korvauksen saajan ilmoitusvelvollisuus 

Korvauksen saaja on velvollinen antamaan kor-

vauksen myöntävälle ELY-keskukselle korvauk-

sen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä 

koskevat oikeat ja riittävät tiedot. 

Korvauksen hakijan on viipymättä ja viimeis-

tään 15 työpäivän kuluessa ilmoitettava kor-

vauksen myöntäneelle ELY-keskukselle sellai-

sesta korvauksen saajaa tai tuettavaa toimintaa 

koskevista olosuhteiden muutoksista, joka 

saattavat vaikuttaa korvauksen määrään taikka 

aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen tai lak-

kauttamisen. 
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Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi 

koko tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toi-

selle viljelijälle. 

5.  Sopimuskausi 

Sopimus tulee voimaan sopimuskauden alka-

essa 1.5.2022. Sopimuskausi on viisi (5) vuotta 

(1.5.2022–30.4.2027).Sopimusvuodella tarkoi-

tetaan ajanjaksoa 1.5.–30.4. 

Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa 

sopimuskauden aikana, jos Euroopan unionin 

lainsäädännön muutokset, päällekkäisen mak-

sun estäminen tai perustasoa koskevat muu-

tokset sitä edellyttävät. Jos korvauksensaaja ei 

hyväksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus 

luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää. 

6.  Sopimuksen edellyttämät toimenpiteet 

Sopimuksessa sovitaan nurmi- ja rehukasvien, 

viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, 

öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiais-

lajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja van-

hojen kauppalajikkeiden muuntuneiden kanto-

jen ylläpidosta. Jatkossa näistä käytetään nimi-

tystä alkuperäiskasvi. 

Alkuperäiskasvien ylläpidosta tehtävän sopi-

muksen edellytyksenä on, että kysymyksessä 

on maatiaislajike, joka eroaa ulkoisilta ominai-

suuksiltaan muista lajikkeista tai on lajikeluet-

telosta poistunut kauppalajike tai on lajikeluet-

telosta poistuneen kauppalajikkeen muuntunut 

kanta.  

Alkuperäiskasvin tulee olla hyväksytty Suomen 

kansalliseen lajikeluetteloon 

alkuperäiskasvilajikkeena. Hyväksymisestä 

päättää MMM:n alainen kasvilajikelautakunta 

ja sitä voi hakea Ruokaviraston kautta. Vasta, 

kun lajikkeen hyväksymistä koskeva päätös on 

tehty, ELY-keskus voi tehdä lajikkeen ylläpitä-

jäksi vahvistetun viljelijän kanssa alkuperäiskas-

vien ylläpitosopimuksen. Sopimusta kannattaa 

hakea siinä vaiheessa, kun on oletettavaa, että 

lajike hyväksytään lajikeluetteloon.  

Ruokaviraston siemenyksikkö voi velvoittaa al-

kuperäiskasvin ylläpidosta vastaavan henkilön 

lähettämään näytteitä alkuperäiskasvista tai 

Ruokavirasto voi itse otattaa näytteitä.  

Alkuperäiskasvin ylläpitäjä on velvollinen mak-

samaan lajikkeen ylläpitotarkastuksen kustan-

nukset. 

Ylläpitoehdot 

Sopimuksessa viljelijä sitoutuu hoitamaan alku-

peräiskasvia sopimusehtojen mukaisesti. Viljeli-

jän on pidettävä alkuperäiskasvin ylläpidon toi-

menpiteistä muistiinpanoja. 

Tilalla tulee varastoida alkuperäiskasvin sie-

mentä kahden vuoden tarve.   

Nurmikasviviljelykset on perustettava ylläpito-

tarkoitusta varten. Ylläpitosiemenerä voidaan 

korjata maatilan normaalikäytännön mukai-

sesti. Ylläpitoviljelystä ei tarvitse perustaa joka 

vuosi. Nurmelta voidaan muina vuosina korjata 

joko nurmirehusato tai siemensato markkinoin-

titarkoitusta varten. Nurmikasvien yksittäisen 

ylläpitoviljelyksen ikä voi olla korkeintaan 

kolme perustamisvuoden jälkeistä vuotta. 



   

214_22  

Ylläpidon tulee tapahtua viljelijän tavanomai-

sesti käyttämin menetelmin, jotka alkuperäis-

kasvin ylläpitäjä on kuvannut lajikkeen rekiste-

röintivaiheessa.  

Ylläpidettävän alkuperäiskasvin sekoittuminen 

tai risteytyminen muiden saman lajin lajikkei-

den kanssa on estettävä. Ylläpidon ja mahdolli-

sen muun siementuotannon lisäksi ylläpidettä-

vää alkuperäiskasvia saa viljellä tilalla mm. re-

huksi ja leipäviljaksi rajoituksetta. Huomiota tu-

lee kiinnittää esikasveihin sekä ristipölytteisten 

lajien osalta riittäviin eristysetäisyyksiin. 

7.  Korvauksen määrä 

Sopimus tehdään yhdestä tai useammasta alku-

peräiskasvilajikkeesta. Korvausta maksetaan so-

pimuslajikkeelta 400 euroa vuodessa. 

Korvauksen määrään vaikuttaa se, jos suunni-

telluista toimenpiteistä jo maksetaan muuta 

Euroopan unionin tukijärjestelmän tai kansalli-

sen tukijärjestelmän tukea. Toimenpiteille 

(esim. alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat), 

joista maksetaan jo muuta tukea, ei voida mak-

saa korvausta. 

8. Korvauksen vuosittaisen maksun hakemi-
nen ja maksaminen  

Sopimuksen maksua on haettava vuosittain. 

Viljelijät voivat hakea maksua vuosittain säh-

köisesti tai lomakkeella 101B viimeistään hake-

muksen viimeisenä jättöpäivänä. Ensimmäi-

senä sopimusvuonna maksua haetaan sopi-

muksen hakulomakkeella. 

Maksu suoritetaan sille tilille, jonka korvauksen 

hakija on ilmoittanut maaseutuelinkeinoviran-

omaiselle lomakkeella 101D. 

Jos hakemus tai liitteet myöhästyvät, korvausta 

ei makseta.  

Jos vuosittaista maksua ei haeta, se katsotaan 

sopimuksesta luopumiseksi, ellei maksuhake-

mus ole jäänyt tekemättä säädösten tarkoitta-

man ylivoimaisen esteen vuoksi. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että 

maksettavan korvauksen määrä sopimusvuo-

delta on vähintään 100 euroa. 

Korvaus voidaan maksaa vuosittain sen jälkeen, 

kun mahdolliset valvonnat on saatettu päätök-

seen ja kyseessä olevan sopimuksen ehtoja on 

noudatettu.  

Korvaus voidaan maksaa sopimuskauden ai-

kana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enin-

tään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien 

lukumäärä. 

Tietojen toimittaminen 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-

man (2014–2020) toimenpiteitä toteuttava kor-

vauksensaaja sitoutuu ohjelman seurannan ja 

arvioinnin mahdollistamiseksi toimittamaan 

pyydettäessä tiedot korvattavan toimenpiteen 

vaikutuksista. 

9.  Sopimuksesta luopuminen 

Jos korvauksensaaja luopuu koko sopimuksesta 

ennen sopimuskauden päättymistä, maksettu 

ympäristökorvaus peritään takaisin. Ympäristö-

korvauksen takaisinperimiseen sovelletaan 
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lakia maatalouden tukien toimeenpanosta 

(192/2013) sekä EU-lainsäädäntöä.  

Jos kyseisen vuoden korvaus on maksettu en-

nen sopimuksesta luopumista, viljelijän on pa-

lautettava se osuus, joka ei vastaa sopimuksen 

voimassaoloaikaa. 

Jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoi-

mainen este, ei korvausta peritä takaisin. 

Hakijan on esitettävä ylivoimaisesta esteestä 

tyydyttävät todisteet kirjallisesti.  

Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus ku-

ten myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden ai-

heuttamasta sopimuksesta luopumisesta on 

tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen ennen luo-

pumista ja ylivoimaisen esteen osalta viipy-

mättä ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa 

siitä, kun viljelijän tai hänen oikeudenomista-

jansa on mahdollista tehdä tässä tarkoitettu il-

moitus. 

Jos korvauksen saaja luopuu sopimuksesta en-

nen sopimuskauden päättymistä, uusi vastaava 

sopimus voidaan jättää tekemättä, kunnes 

kaksi vuotta on kulunut luopumisesta. Tämä 

koskee myös tapauksia, joissa vuosittainen 

maksatus on jäänyt hakematta, jolloin tilanne 

katsotaan sopimuksesta luopumiseksi. 

Kun viljelijä on toteuttanut 1 päivänä touko-

kuuta alkaneen sopimuksen sopimusehtojen 

mukaisia toimenpiteitä sopimuskauden aikana 

viiden kasvukauden ajan, viljelijän on sallittua 

luopua sopimuksesta sopimuskauden 

viimeisenä keväänä ennen sopimuskauden 

päättymistä 30.4. 

10. Sopimuksen purkaminen ja korvauksen ta-
kaisinperiminen 

ELY-keskus voi purkaa sopimuksen, jos sopi-

muksen tehnyt viljelijä on salannut sopimuksen 

tekemiseen olennaisesti vaikuttavan seikan tai 

antanut sellaisesta virheellistä tietoa. Sopimus 

voidaan purkaa myös, jos sopimuksenhaltija 

rikkoo sopimusehtoja. 

Virheellisesti tai perusteetta maksettu korvaus 

peritään takaisin, jos  

• Korvauksen myöntämisen tai maksami-

sen edellytykset eivät ole täyttyneet;  

• hakija ei ole noudattanut korvauksen 

ehtoja;  

• hakija on antanut sellaisen virheellisen 

tai puutteellisen tiedon, joka on olen-

naisesti vaikuttanut korvauksen myön-

tämiseen tai maksamiseen;  

• korvauksen saaja kieltäytyy avusta-

masta tarkastuksessa tai  

• Euroopan unionin lainsäädäntö tätä 

edellyttää.  

Tuen takaisinperimisestä päättää korvauksen 

myöntänyt viranomainen. 

Perusteettomasti tai liikaa maksetulle määrälle 

voidaan periä korkoa maatalouden tukien toi-

meenpanosta annetun lain (192/2013) 32 §:n 

mukaan. Perittävälle määrälle on suoritettava 

korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tar-

koitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko las-

ketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päi-

vää takaisinperintäpäätöksen 
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tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suo-

rittamisajankohtaan tai, jos saatava vähenne-

tään myöhemmin maksettavasta erästä, vähen-

nyksen tekemisajankohtaan. Periminen toimi-

tetaan siinä järjestyksessä mitä verojen ja mak-

sujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 

(706/2007) on säädetty. 

11.  Valvonta ja seuraamukset 

Korvausta valvovilla viranomaisilla on oikeus 

valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa 

tarkastaa korvauksen myöntämisen ja maksa-

misen edellytykset. 

Korvauksen saaja on velvollinen korvauksetta 

esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki kor-

vaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avus-

tamaan tarkastuksessa. 

Korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan 

jättää maksamatta, jos Euroopan unionin lain-

säädäntö tätä edellyttää tai jos korvauksen ha-

kija on jättänyt noudattamatta sopimukseen 

perustuvia korvauksen ehtoja. Tehtävän vähen-

nyksen määrään vaikuttavat korvauksen ehtoja 

koskevan laiminlyönnin vakavuus, laajuus, 

kesto ja toistuvuus. 

Jos valvonnassa todetaan, että korvauksen 

saaja ei ole noudattanut sopimusehtoja, voi-

daan korvauksen saajalle maksettavaa ympäris-

tökorvausta vähentää siten kuin siitä erikseen 

säädetään.  

12.  Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea muutosta tekemällä kir-

jallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen teh-

neelle ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa pää-

töksen tiedoksisaannista. 
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HAKUOHJE 2022 (Alkuperäiskasvien ylläpito)

A. LOMAKKEEN PALAUTTAMINEN 

Lomake vaadittuine liitteineen jätetään viimeis-

tään 15.6.2022 siihen ELY-keskukseen, jonka toi-

mialueella maatilan talouskeskus tai tuotantora-

kennus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskes-

kusta tai tuotantorakennusta, lomake vaadit-

tuine liitteineen jätetään siihen ELY-keskukseen 

jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee. 

Postitse palautettu hakemus katsotaan oikeaan 

aikaan palautetuksi, jos se on leimattu postissa 

viimeisenä hakupäivänä tai aiemmin. 

Hakija vastaa siitä, että oikein täytetty lomake 

liitteineen on ELY-keskuksessa määräajassa.  

B. LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN 

Hakija täyttää lomakkeen muut kohdat, paitsi vi-

ranomainen täyttää vastaanottomerkintöjen 

kaikki kohdat (ELY-keskuksen merkinnät).  

1. Hakijaa ja tilaa koskevat tiedot 

Hakijan nimi, henkilötunnus/yhteisötunnus sekä 

tilatunnus ilmoitetaan. Jos tilalla ei ole tilatun-

nusta, sen saa kunnan maaseutuelinkeinoviran-

omaiselta. 

Tilatunnus on jatkossa ilmoitettava maksuhake-

muksessa (lomake 101B) 

Myös postiosoite ja puhelinnumero ilmoitetaan. 

Näitä tarvitaan päätöksen postittamista varten 

sekä tilanteessa, jossa tietoja joudutaan tarkista-

maan tai pyytämään puuttuvia tietoja. 

2. Sopimusta koskevat tiedot  

Kirjoita sen alkuperäiskasvilajin ja –lajikkeen 

nimi josta sopimus haetaan.  

Ilmoita rastilla, onko Ruokavirasto tehnyt alku-

peräiskasvilajikkeesta ylläpitopäätöksen, sen 

päivämäärä ja päätöksen numero. 

3. Allekirjoitus 

Lomakkeessa on oltava päiväys. Kaikkien maati-

lan omistajien ja koko tilan vuokraajien on alle-

kirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekir-

joitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin val-

tuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiö-

muodoissa nimenkirjoitusoikeudella. Allekirjoi-

tuksen lisäksi vaaditaan nimenselvennys.  

Liitteet 

Hakemuksen pakollisena liitteenä on oltava jäl-

jennös Ruokaviraston ylläpitopäätöksestä. 

Liitteet on toimitettava ELY-keskukseen viimeis-

tään 15.6.2022.    

Lisätietoja 

- lajiketutkimuksista ja ylläpitopäätöksistä saa 

Ruokavirastosta, Tampereentie 51, 32200 Loi-

maa, puh 040 833 2480 / Kaarina Paavilainen 

- lajikkeiden rekisteröinnistä saa Ruokavirastosta 

Tampereentie 51, 32200 Loimaa, puh 050 

3443748 / Tarja Hietaranta 

- sopimuksen hakemisesta saa ELY-keskuksesta 

sekä Ruokavirastosta. 
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