
ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2016 
 
Viimeinen hakupäivä on 15.6.2016 
 

1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet 

Ympäristösopimus voidaan tehdä hakijan tai hänen 
perheenjäsenensä omistamista tai hallinnassa olevista 
puhdasrotuisista alkuperäisrodun eläimistä. 
 
Ympäristösopimuksen tekevät aktiiviviljelijä ja se elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-
keskus), jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai 
tuotantorakennus sijaitsee. 
 
Jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantoraken-
nusta, sopimus tehdään sen ELY -keskuksen kanssa, 
jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. 
 
Hakemus ja ELY-keskuksen erillinen päätös muodos-
tavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun ELY-keskus 
on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen. 

 

2. Sopimuksen yleiset edellytykset 

Ympäristösopimuksen tekemisen edellytyksenä on, 
että se on tarkoituksenmukaista sopimukselle Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa vuosille 
2014–2020 asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvaro-
jen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta. 
 
Sopimus voidaan tehdä korvauksen saajan hallinnassa 
olevista alkuperäisrodun eläimistä, jotka voivat olla 
esimerkiksi perheenjäsenen omistuksessa. 
 

Eläimiä tulee kasvattaa maatilalla kyseisen rodun li-
säämiseksi eli edellytyksenä on astutus- ja jalostus-
käyttö roduittain.  

Hakijalla on oltava valtakirja sopimuseläimen hallinnas-
ta, mikäli hakija ei itse omista eläintä. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan viljelijän puolisoa ja hen-
kilöä, joka elää vakituisesti viljelijän taloudessa ja on 
tälle tai tämän puolisolle sukua suoraan ylenevässä tai 
alenevassa polvessa taikka on edellä tarkoitetun henki-
lön puoliso (Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijä-
korvauksista 1360/2014 2§). 

Sopimus voidaan tehdä ja korvausta maksaa sopimus-
kauden aikana, kun korvauksen hakija täyttää jäljem-
pänä esitetyt ikää koskevat vaatimukset. 

Sopimuksesta maksettavan ympäristökorvauksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija 
noudattaa täydentäviä ehtoja. 
 
Sopimuksesta maksettavan korvauksen edellytyksenä 
on, että korvauksen hakija jättää vuosittain sopi-
musta koskevan maksuhakemuksen. 
 
Aktiiviviljelijävaatimus 

Kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia vuonna 
2015 yhteensä enintään 5000 euroa, katsotaan aina 
aktiiviviljelijöiksi riippumatta siitä, mitä heidän muu 
toimintansa on. Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaista 
luonnollista tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden ryhmää, jotka hallinnoi lentoasemia, 
rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä 
urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, joka on lisäksi 
saanut suoria tukia yli 5000 euroa vuonna 2015. 

Ikävaatimukset (koskevat aktiiviviljelijää) 

Korvauksen hakijan tai hänen puolisonsa on oltava 
sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 
31. päivänä vähintään 18-vuotias. Vuonna 2016 sitou-
tuvan hakijan tai hänen puolisonsa tulee siten olla syn-
tynyt viimeistään 31.12.1998. 

Alle 18-vuotiaan kanssa voidaan tehdä sopimus vain 
silloin, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän harjoit-
taa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempi-
ensa tai heistä jommankumman kanssa tai ikää koske-
vat vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä 
syitä. 
Jos maa- ja puutarhataloutta harjoitetaan useamman 
viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on, että vähintään yksi viljelijä, yhtei-
sön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan 
vaatimuksen. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia 
yhteisöjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilatilaa. 
 
3. Asiakirjojen säilyttäminen 

Korvauksen ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot ja 
todistukset on säilytettävä vähintään neljän vuoden 
ajan sopimuskauden päättymisestä. 
 
4. Korvauksensaajan ilmoitusvelvollisuus 

Korvauksen saaja on velvollinen antamaan korvauksen 
myöntävälle ELY-keskukselle korvauksen myöntämi-
sen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja 
riittävät tiedot. 
 
Korvauksen hakijan on viipymättä ja viimeistään 15 
työpäivän kuluessa ilmoitettava korvauksen myöntä-
neelle ELY-keskukselle sellaisesta korvauksen saajaa  
tai tuettavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muu-
toksista, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään 
taikka aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen tai lak-
kauttamisen. 
 
Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko 
tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle 
tai eläintuotannon lopettaminen (ks. myös kappale 7). 

Tietojen toimittaminen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämis-ohjelman 
(2014–2020) toimenpiteitä toteuttava korvauksensaaja 
sitoutuu ohjelman seurannan ja arvioinnin mahdollis-
tamiseksi toimittamaan pyydettäessä tiedot korvattavan 
toimenpiteen vaikutuksista. 
 
5. Sopimuskausi 

Sopimus tulee voimaan sopimuskauden alkaessa. 
Sopimuskausi alkaa 1.5.2016. Sopimuskausi on viisi 
(5) vuotta (1.5.2016–30.4.2021). Sopimusvuodella 
tarkoitetaan ajanjaksoa 1.5.–30.4. 
 
Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sopi-
muskauden aikana jos Euroopan unionin lainsäädän-
nön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai 
perustasoa koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos 
korvauksen saaja ei hyväksy tällaista mukautusta, 
hänellä on oikeus luopua sopimuksesta ilman takaisin-
perintää. 
 
6. Sopimuksen edellyttämät toimenpiteet 



Sopimus voidaan tehdä seuraavista alkuperäisroduista 
siten, että eri eläinlajeista tehdään erilliset sopimukset. 
Saman eläinlajin eri alkuperäisrodut voidaan laittaa 
samoille sopimuksille: 
 
1) itä-, länsi- tai pohjoissuomenkarja 
2) suomenlampaat 
3) kainuunharmas- tai ahvenanmaanlampaat 
4) suomenvuohet 
5) suomenhevoset 
6) maatiaiskanat 
 
Sopimukseen hyväksyttävien nautojen, lampaiden ja 
vuohien on oltava vähintään yhden vuoden ikäisiä ja 
kanojen vähintään puolen vuoden ikäisiä sopimuskau-
den alkaessa. Sopimukseen hyväksyttävän suomenhe-
vosen on oltava sopimuskauden alkaessa Suomen 
Hippos ry:n hevosrekisteriin merkitty siitostamma, joka 
on sopimuksen hakuvuotta edeltävänä vuonna varso-
nut, astutettu tai keinosiemennetty, tai kantakirjattu ori. 
Suomenhevosella ei ole erikseen ikävaatimusta. 
 
Eläimet muutetaan eläinyksiköiksi seuraavasti: 
 
Eläinlaji Eläinyksikköä (ey) 
Naudat (yli 2 v)  1,0 
Naudat (1 – 2 v)  0,6 
Lampaat ja vuohet (yli 1 v)  0,2 
Hevonen   1,0 

Vähimmäiseläinmäärät eläimiä, joista sopimus voi-
daan tehdä ovat: 
- lampaat/vuohet  0,9 ey = 5 kpl 
- naudat  1,0 ey = 1 kpl yli 2v. 2 kpl 1-2v. 
- hevoset  2,0 ey = 2 kpl 
- kanat  20 kpl 

Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen 
tekemisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija 
sitoutuu kasvattamaan lisäystarkoituksessa alkuperäis-
rotua koko sopimuskauden ajan ja käyttämään alkupe-
räisrodun lisäämisessä vain samaan rotuun kuuluvaa 
puhdasrotuista eläinainesta.  
 
Sopimuseläimistä hevosten, nautojen ja vuohien on 
tuotettava jälkeläisiä vähintään kaksi kertaa sopimus-
kauden aikana ja lampaiden vähintään kolme kertaa 
sopimuskauden aikana. Kanojen on tuotettava jälkeläi-
siä vuosittain sopimuskauden aikana. 
 
Sopimus voidaan tehdä vain puhdasrotuisista eläimis-
tä. Sopimus voidaan tehdä sekä uros- että naaraspuo-
lisista eläimistä, joiden on oltava yksilöityjä ja kuulutta-
va koko sopimuskauden ajan eläinjalostustoiminnasta 

annetun lain (319/2014) 3 §:n mukaisesti rekisteröinti-
järjestelmään, josta ilmenee eläinten polveutuminen.  
Sopimuksen tekoon edellytetyn polveutumistodistuksen 
voivat antaa seuraavat yhteisöt (taulukko 1).  
 

‒ Länsi-, itä- ja pohjoissuomenkarjan osalta Fa-
ba Jalostuksen kantakirja,  

‒ Suomen- ja kainuunharmaslampaan osalta 
ProAgria Keskuksen Lampaiden tuotosseuran-
tarekisteri,  

‒ Ahvenanmaanlampaan osalta Föreningen 
Ålandsfår rf:n ylläpitämä rekisteri,  

‒ Suomenhevosten osalta Suomen Hippoksen 
rekisteri  

‒ Maatiaiskanojen osalta maatiaiskanojen säilyt-
tämisohjelman rekisteri.  

‒ Suomenvuohien osalta, vuonna 2014 tai myö-
hemmin syntyneiden osalta ProAgria Keskus-
ten vuohirekisteri. Ennen vuotta 2014 synty-
neille riittää hakijan oma ilmoitus. (esimerkiksi 
lomakkeella 218L)  

 
Kaikilla sopimuseläimillä tulee olla todistus polveu-
tumisesta 1.5.2016 alkaen. 
 
Naudoilla, lampailla ja vuohilla on noudatettava eläin-
ten merkinnästä ja rekisteröinnistä annettuja säädök-
siä. Naudoista, lampaista ja vuohista on pidettävä ajan 
tasalla olevaa pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Ka-
noista on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa. He-
vosten on oltava tunnistettuja ja niistä on pidettävä ajan 
tasalla olevaa kirjanpitoa.  
 
Naudat yksilöidään sopimukselle, muut sopimuseläimet 
ilmoitetaan ryhminä.  
 
Sopimukseen sisältyvät eläimet voivat olla myös toisen 
hallinnassa olevalla alalla, kun ne ovat laidunkäytössä 
tai lyhytaikaisesti astutuksessa tai kilpailussa ja hakija 
voi tarvittaessa osoittaa nautojen, lampaiden, vuohien 
ja kanojen pitopaikan sekä hevosten osalta olinpaikan.  
 
Sopimukseen sisältyviä eläimiä on käytettävä jälkeläis-
ten tuottamiseen sopimuskauden aikana. Korvauksen 
saajan on toimitettava viimeistään kuukauden kuluessa 
sopimuskauden päättymisestä ELY-keskukseen selvi-
tys siitä, miten sopimukseen sisältyviä eläimiä on käy-
tetty kyseisen rodun lisäämiseen (astutuskäyttö, var-
sominen, poikiminen, karitsoiminen tai haudottaminen). 
Selvityksen voi tehdä lomakkeella 254 tai toimittamalla 
polveutumistodistuksen antajan selvitys eläimen käy-
töstä rodun lisäämiseen. Selvitys voi olla esimerkiksi 
listaus karitsoinneista. 

 

Taulukko 1. Alkuperäisrodut ja yhteisöt jotka voivat antaa polveutumistodistuksen  

Rotu 
Polveutumistodistuk-
sen antaja Polveutumistodistus/rotupuhtauden osoittava merkintä 

Itä-, länsi- ja pohjois-
suomenkarja 

Faba Jalostus 1) Kantakirja tai 2) Polveutumistodistus/S 

Suomenlammas
 

ProAgria Keskukset  1) Alkuperäisrotutukilista/SS1 tai 2) Sukutodistus/SS1 

Kainuunharmaslamas
 

ProAgria Keskukset  

1) Alkuperäisrotutukilista/SS1 värikoodi Y (riippumatta, onko 
täsmentävää numeroa), KK1 ja K tai 2) Sukutodistus/SS1 
värikoodi Y (riippumatta, onko täsmentävää numeroa), KK1 ja 
K   

Ahvenanmaanlammas
 

Föreningen Ålandsfår rf  
Föreningen Ålandsfår rf:n antama 1) Besättningsblankett tai  
2) Stambokskort 



Rotu 
Polveutumistodistuk-
sen antaja Polveutumistodistus/rotupuhtauden osoittava merkintä 

Suomenvuohi 
1)

 

ProAgria Keskukset  1) Alkuperäisrotutukilista, 2) Sukutodistus 

Hakijan oma ilmoitus 
Lomake 218L, jossa vanhempien ja isovanhempien tulee olla 
suomenvuohia 

Suomenhevonen Suomen Hippos Hevosen rekisteritodistus tai hevospassi 

Suomalainen maatiais-
kana 

Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskes-
kus/Luonnonvarakeskus 

Maatiaiskanojen säilytysohjelman rekisteritodistus 

1) 
Vuohien osalta on huomattava, että ProAgria Keskusten vuohirekisteristä saa polveutumistodistuksen vuodesta 

2014 ja myöhemmin syntyneiden vuohien osalta. Sitä aikaisemmin syntyneiden vuohien osalta vaaditaan hakijan 
oma ilmoitus. 
 

7. Eläinten lisääminen sopimukseen ja sopi-
museläinten muutokset 

Sopimukseen voidaan hakemuksen perusteella lisätä 
eläimiä 2. ja 3. sopimusvuoden alusta lukien. Mikäli 
tämän jälkeen haluaa lisätä eläimiä sopimukseen, on 
niistä tehtävä uusi sopimus. Sopimukseen lisättävien 
eläinten on täytettävä sopimukseen sisällytettävälle 
eläimelle säädetyt edellytykset. Eläinmäärän lisäystä 
on haettava lomakkeella 218E tukihaun päättymiseen. 
mennessä ELY-keskuksesta. (vuonna 2016 15.6.) 
 
Jos eläin kuolee tai se poistetaan sopimuskauden 
aikana, se on korvattava viivytyksettä toisella so-
pimusehdot korvaushetkellä täyttävällä eläimellä. 
Suomenhevosen voi korvata myös samana vuonna 
varsonut, astutettu tai keinosiemennetty tamma tai 
kantakirjattu ori. Eläin on korvattava myös, jos se ei 
pysty tuottamaan jälkeläisiä. 
 
Sopimukseen sisältyvien eläinten määrä voi vähentyä 
sopimuskauden aikana vain ylivoimaisen esteen vuok-
si. Korvauksen saajan tulee ilmoittaa muutoksista ELY-
keskukseen 15 työpäivän sisällä paitsi ainoastaan 
eläinmäärän vähenemisestä luonnonolosuhteiden 
vuoksi (eläin on kuollut tautiin tai onnettomuudessa) 10 
työpäivän sisällä. Ilmoitettavia muutoksia ovat korvaa-
vien ja korvattavien eläinten tiedot sekä eläinmäärän 
väheneminen.  
Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen myöhässä tehtyä 
sopimuseläimen korvaamisilmoitusta ei huomioida 
valvontatulosta määritettäessä. 
 
8. Korvauksen määrä 

Sopimuksen perusteella myönnettävän ympäristökor-
vauksen määrä todetaan ELY-keskuksen tekemässä 
sopimuspäätöksessä. 
Korvauksen saajalle maksetaan ympäristökorvausta 
alkuperäiseläinten kasvattisesta sopimukseen sisälty-
vää eläinyksikköä kohti tai kanoille ja/tai kukoille seu-
raavasti: 
- itä- ja pohjoissuomenkarja  530 €/ey 
- länsisuomenkarja  530 €/ey 
- suomen-, ahvenanmaan- ja 
 kainuunharmaslammas  300 €/ey 
- suomenvuohi  300 €/ey 
- suomenhevonen  300 €/ey 
- maatiaiskanat 
  jos vähintään 20 kpl  300 €/tila. 
 
Ympäristösopimus ei voi sisältää toimenpiteitä, joiden 
toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan unionin 
tai kansallisen tukijärjestelmän korvausta (alkuperäisro-
tujen perimän säilytys) jotka korvauksen hakija on vel-
voitettu tekemään muun lainsäädännön perusteella. 

 

9. Korvauksen vuosittaisen maksun hakeminen ja 
maksaminen ympäristösopimuksista 

Ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain. 
Viljelijät voivat hakea maksua vuosittain sähköisesti tai 
lomakkeella 101B viimeistään hakemuksen viimeisenä 
jättöpäivänä. Sopimuksen tekovuonna maksua haetaan 
samalla lomakkeella kuin sopimusta. 

Maksu suoritetaan sille tilille, jonka korvauksen hakija 
on ilmoittanut maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomak-
keella 101D. 

Jos hakemus tai liitteet myöhästyvät, korvaus alenee 
yhdennetyn järjestelmän säädösten mukaisesti. Hake-
mus tai liitteet voi myöhästyä enintään 25 kalenteripäi-
vää, jonka aikana korvaus vähenee 1 % /työpäivä. Jos 
hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, korvausta 
ei makseta.  

Jos vuosittaista maksua ei haeta, sopimus ei pysy 
voimassa ja se katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, 
ellei maksuhakemus ole jäänyt tekemättä säädösten 
tarkoittaman ylivoimaisen esteen vuoksi. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että mak-
settavan korvauksen määrä sopimusvuodelta on vähin-
tään 100 euroa. 

Korvaus voidaan maksaa vuosittain sen jälkeen, kun 
mahdolliset valvonnat on saatettu päätökseen ja ky-
seessä olevan sopimuksen ehtoja on noudatettu. Ym-
päristökorvaus maksetaan ensimmäisen kerran sinä 
sopimusvuonna, kun sopimuskausi alkaa.  

Ympäristökorvaus voidaan maksaa sopimuskauden 
aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään 
niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien lukumäärä. 

Maksettavaan ympäristökorvaukseen voidaan tehdä 
suhteellinen vähennys sen eläinmäärän osalta, 
joka on jäänyt pois sopimukselta ylivoimaisen esteen 
jälkeen. 

Korvaus maksetaan sopimuksen eläinmäärän mukai-
sesti. Korvauksen eläinmäärä todetaan ELY-
keskuksessa sopimuksen teon jälkeen sopimuksella 
annettavien tietojen perusteella sekä nautojen, lampai-
den ja vuohien osalta myös eläinrekisterien tietojen 
perusteella sekä hevosten osalta hevosrekisterin ja 
kanojen osalta mahdollisten muiden rekistereiden pe-
rusteella. 
 
10. Sopimuksen siirtäminen 

Jos koko maatila tai sopimuksen kohteena olevien 
eläinten omistus- tai hallintaoikeus siirtyy toiselle tuki-
kelpoisuusehdot täyttävälle henkilölle sopimuksen voi-



massaolon aikana, jatkaja voi noudattaa sopimusta sen 
jäljellä olevan voimassaoloajan tai sopimus voi raueta 
eikä jo maksettua korvausta peritä takaisin. 

Sopimusta jatkavan korvauksen saajan on noudatetta-
va siirrettyä sopimusta koko sen jäljellä olevan sopi-
musajan. 

Sopimuksen siirtämistä on haettava 15 työpäivän kulu-
essa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä toimit-
tamalla lomake 160 ELY-keskukseen. 

ELY-keskuksen on tehtävä siirtämistä koskevaan ha-
kemukseen päätös oikaisuvaatimusosoituksin. Jos 
omistajia tai haltijoita on useampia, on tiedoksiannon 
vastaanottajan annettava päätös tiedoksi muille omista-
jille tai haltijoille hallintolaissa (434/2003) säädetyllä 
tavalla. 
 
11. Sopimuksesta luopuminen 

Jos korvauksensaaja luopuu koko sopimuksesta ennen 
sopimuskauden päättymistä, maksettu ympäristökor-
vaus peritään takaisin. Ympäristökorvauksen takaisin-
perimiseen sovelletaan lakia maatalouden tukien toi-
meenpanosta (192/2013) sekä EU-lainsäädäntöä.  

Jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen 
este, ympäristökorvausta ei peritä takaisin. Hakijan on 
esitettävä ylivoimaisesta esteestä riittävät todisteet 
kirjallisesti.  

Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus, kuten 
myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden aiheuttamasta 
sopimuksesta luopumisesta, on tehtävä kirjallisesti 
ELY-keskukseen ennen luopumista ja ylivoimaisen 
esteen ollessa kyseessä viipymättä ja viimeistään 15 
työpäivän kuluessa siitä, kun korvauksensaajan tai 
hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä täs-
sä tarkoitettu ilmoitus. 

Jos korvauksensaaja luopuu sopimuksesta ennen so-
pimuskauden päättymistä, uusi vastaava sopimus voi-
daan jättää tekemättä kunnes kaksi vuotta on kulunut 
luopumisesta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa 
vuosittainen maksu on jäänyt hakematta, jolloin tilanne 
katsotaan sopimuksesta luopumiseksi ja korvaus voi-
daan periä takaisin koko sopimuskaudelta. 
 
12. Sopimuksen purkaminen ja ympäristökorvauk-
sen takaisinperiminen 

ELY-keskus voi purkaa sopimuksen, jos sopimuksen 
tehnyt korvauksensaaja on salannut sopimuksen teke-
miseen 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 maksamisen edelly-
tykset eivät ole täyttyneet;  

 hakija ei ole noudattanut korvauksen ehtoja;  

 hakija on antanut sellaisen virheellisen tai puut-
teellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut 
korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen;  

 korvauksen saaja kieltäytyy avustamasta tarkas-
tuksessa tai 

 Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.  

Tuen takaisinperimisestä päättää korvauksen myöntä-
nyt viranomainen. 

Perusteettomasti tai liikaa maksetulle määrälle voidaan 
periä korkoa maatalouden tukien toimeenpanosta an-
netun lain (192/2013) 32 §:n mukaan. Perittävälle mää-
rälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko 
lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päivää 
takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päät-
tyy saatavan suorittamisajankohtaan tai, jos saatava 
vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vä-
hennyksen tekemisajankohtaan. 

Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä mitä verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) on säädetty. 

Jos korvauksen hakija on saanut korvausta perusteet-
tomasti tai enemmän kuin hänelle olisi voitu myöntää, 
ELY-keskus päättää perusteettomasti tai liikaa myön-
netyn määrän takaisinperimisestä. 

 
13. Valvonta ja seuraamukset 

Sopimuksen tekemisen, maksamisen ja korvauksen 
ehtojen noudattamisen tarkastamiseksi viranomaisilla 
on oikeus tehdä hallinnollisia tarkastuksia ja tilalla teh-
täviä tarkastuksia korvauksen saajiin.  

Valvonnassa tarkastetaan tilan eläinmäärä sekä korva-
uksen ehtojen noudattaminen siten kuin Euroopan 
unionin ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät. 

Korvauksen hakija on velvollinen korvauksetta esittä-
mään tarkastusta tekevälle viranomaiselle kaikki kor-
vaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avustamaan 
tarkastuksessa. Tarkastajalla on oikeus valvontatehtä-
vän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa korvauksen 
hakijan kotieläinrakennukset, eläimet ja muut korvauk-
sen kohteena olevat alueet sekä muut korvauksen 
myöntämisen ja maksamisen edellytykset. Tarkastuk-
sessa otetaan kuitenkin huomioon kotirauha. 

Korvausta vähennetään tai se jätetään maksamatta, 
jos tarkastuksessa havaitaan eläinmäärään kohdistuvia 
virheitä tai jos tuenhakija on jättänyt noudattamatta 
korvauksen ehtoja. Vähennyksen määrään vaikuttavat 
hylättyjen eläinten lukumäärä. Korvauksen vähentämi-
sessä ja maksamatta jättämisessä noudatetaan Euroo-
pan unionin ja kansallista lainsäädäntöä.  

Jos korvauksen ehdon noudattamatta jättäminen on 
vakava tai jos tuenhakija on esittänyt väärennettyjä 
todisteita tai hän ei ole toimittanut tarvittavia tietoja, 
hakija suljetaan alkuperäisrotujen kasvattamista koske-
van sopimuksen ulkopuolelle kyseisen ja seuraavan 
vuoden ajaksi. 

Eläinmäärävirheistä johtuvat seuraamukset ja takaisin-
perinnät voidaan ulottaa neljään edelliseen vuoteen. 
Seuraamukset korvauksen ehtopuutteista voidaan 
määrätä sopimuksen alkamisvuoteen asti. 

Jos valvonnassa todetaan, että korvauksen saaja ei ole 
noudattanut täydentäviä ehtoja, korvauksen saajalle 
maksettavaa ympäristökorvausta vähennetään siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 
 
14. Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea muutosta tekemällä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle ELY-
keskukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

