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Kosteikkojen hoitosopimusten 
tavoitteet ja säädöspohja



• Sopimuksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua, luonnon 
monimuotoisuutta tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.¹

• Hoitosopimusten kohteina voivat olla laajat kosteikot tai pienten 
kosteikkojen ketjut, monimuotoisuuskosteikot, luonnonmukaistetut uomat, 
kaksitasouomat, tulva-alueet ja –tasanteet, tulvapellot sekä suon 
kaltaiseksi alueeksi entiselle turvepellolle kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitsemiseksi perustetut kosteikot.¹

Kosteikkojen hoitosopimukset 2023-2027

¹ CAP-suunnitelma s. 732



• Sopimuksen tekemisen ja muuttamisen pitää olla tarkoituksenmukaista
CAP-strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvarojen 
kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta.¹

Suomen viimeistelty CAP strategiasuunnitelma (20.7.2022)

Ympäristösopimukset

¹ VNA Ympäristökorvauksesta XX/XX 34 §

https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf?t=1658396108940


• CAP strategiasuunnitelma

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 (Suunnitelma-asetus)
• jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n 
strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116 (Horisontaaliasetus)
• yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

• Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista (oli lausunnolla heinäkuussa)

• Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista (oli lausunnolla heinäkuussa) 

• Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien 
toimeenpanosta (oli lausunnolla heinäkuussa).

Säädöspohja



• VNA ympäristökorvauksesta (lausunnolle syyskuussa)

• VNA ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (lausunnolle 
syyskuussa)

• VNA ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (lausunnolle 
syyskuussa)

• VNA eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä 
edellytyksistä (lausunnolle syyskuussa)

• VNA pinta-alatukien toimeenpanosta (lausunnolle syyskuussa)

Säädöspohja



Rahoituskauden vaihteen yli 
voimassa olevat sopimukset



• sopimukset, joissa on sopimuskautta jäljellä maksetaan loppuun uuden 
rahoituskauden rahoituksella. ¹

• 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

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

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

Rahoituskauden vaihteen yli voimassa olevat 
sopimukset

¹ Cap suunnitelma s. 733
² EU 1305/2013 artikla 43



Sopimuksenhakijan vaatimukset



• Sopimuksenhakija on viljelijä tai rekisteröity yhdistys tai vesilain (587/2011) 12 
luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö ¹

• Jos sopimuksen hakijalla on ollut kuluvan kauden sopimus, voi hän hakea myös 
uuden kauden mukaista sopimusta ²

• Sopimuksenhakijan alaikäraja 18 vuotta.
• Hakijana oleva luonnollinen henkilö tai hänen puolisonsa on tukivuotta taikka 

sitoumus- tai sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä 
vähintään 18-vuotias. ¹

• Yläikärajaa ei ole.

Sopimuksenhakija

¹ Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 5 §
² Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 17 §



• Täyttää viljelijän määritelmän. ¹ 
• luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten 
oikeudellinen asema on kansallisen oikeuden mukaisesti, jonka tila sijaitsee 
perussopimusten alueellisella soveltamisalalla, siten kuin se määritellään Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 52 artiklassa yhdessä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 349 ja 355 artiklan kanssa, ja joka harjoittaa jäsenvaltioiden 
määrittämää suunnitelma-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaista maataloustoimintaa ²

Sopimuksenhakija

¹ Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 2 §

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 Art3 kohta 1



• Maataloustoiminnan vaatimukset:¹
• Muu kuin maataloustuotteiden tuottamiseen käytettävä maatalousmaa on 

niitettävä vuosittain tai pidettävä avoimena laiduntamalla tai muulla 
vastaavalla tavalla. 

• Avoimena pitäminen tarkoittaa²

-> alalle ei anneta kasvaa pensaita tai puita, kuten tapahtuisi ilman vuosittaista niittoa 
tai vastaavia toimia, joita ihminen tai tuotantoeläin pystyy tekemään. 

Maataloustoiminta

¹Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista 5 §
²VNA eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä 6 §



Ympäristösopimusten yleiset 
edellytykset



• Sopimuskausi ja -vuosi alkavat 1.5 sopimuksen hakuvuonna. Sopimuskausi 
ja -vuosi päättyvät 30.4.¹

• 5 vuotinen sopimus, eikä se edellytä ympäristösitoumukseen sitoutumista.²

• Kosteikkojen hoitosopimuksesta maksetaan 500 €/ha/v ³

• Maksua on haettava vuosittain, jotta sopimus pysyy voimassa (pl. 
ylivoimaisen esteen tilanteet) ⁴

Ympäristösopimusten yleiset edellytykset

¹ VNA ympäristökorvauksesta  XX/XX 32 §
² Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 5 §
³ VNA Ympäristökorvauksesta XX/XX 60 §
⁴ VNA Ympäristökorvaus XX/XX 33 §



• 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.

Ympäristösopimusten yleiset edellytykset

Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 5 §



• Ympäristösopimuksen toimenpiteet ylittää ehdollisuuden vaatimukset. ¹
• tuensaajan on noudatettava ehdollisuuden lakisääteisiä vaatimuksia.²

• Kosteikkojen hoito –toimenpiteen mukaiset kosteikot eivät liity 
maataloustoimintaan, eivätkä ne ole maatalousmaata.³̛﮲ ⁴

Ympäristösopimusten yleiset edellytykset

¹ Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 4 §

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 Art 12-13
³ Cap-suunnitelma s. 734
⁴ Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista 5 §



• Sopimukseen haettavan alueen on oltava tuenhakijan hallinnassa koko 
sopimuskauden. ¹

• Jos sopimukseen haetaan vuokrattua alaa, vuokrasopimus on oltava 
voimassa koko sopimuskauden ajan.¹

• Kosteikkojen hoito -ympäristösopimuksen kattama alue ei ole 
maatalousmaata. 

Peruslohkon hallinta

¹VNA Ympäristökorvauksesta 5 §



Sopimuslohkojen ilmoittaminen



Kosteikkojen hoitosopimukseen 
hyväksyttävät alat



• kosteikkoalue, pienten kosteikkojen ketju

• suon kaltaiseksi alueeksi muutettu turvepelto, jos perustettu ei-
tuotannollisen investoinnin tuella 

• luonnonmukaistetun uoman alle jäänyt maa,

• kaksitasouoman alle jäänyt maa, 

• tulva-alueen alle jäänyt maa, 

• tulvatasanne tai tulvapelto sekä hoidon kannalta riittävät suoja-alueet.

Kosteikon hoitosopimukseen hyväksyttävät 
kosteikon tyypit/maa-ala

VNA ympäristökorvauksesta xx/xx 48 §



1. on perustettu Ei-tuotannollisella investoinnilla kuluvalla tai tulevalla 
ohjelmakaudella.

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

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

4. on ollut ohjelmakauden kuluvan kauden mukaisessa kosteikon 
hoitosopimuksessa. 

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

Kosteikon hoitosopimukseen hyväksyttävä ala

VNA ympäristökorvauksesta 48 §



• Kastelualtaita, joilla ei ole vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja

• Alueita, jonka hoidon tavoitteena on muuttaa haettu ala järveksi tai 
lammeksi. 

• Alueita, joiden valumavesien aiheuttaman kuormitus on pääasiassa 
muualta kuin maataloudesta -> tämä ei kuitenkaan koske suon kaltaiseksi 
alueeksi muutettuja turvepeltoja. 

• Entisiä turvesoita, joilla on kasvatettu ruokohelpeä.

Sopimukseen ei hyväksytä

¹ VNA Ympäristökorvauksesta 48 §



Ympäristösopimus ei voi sisältää sellaisia toimenpiteitä, joiden 
toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan unionin tai kansallisen 
tukijärjestelmän tukea tai jotka viljelijä on velvoitettu tekemään muun 
lainsäädännön perusteella.¹

• Sopimusta ei voida tehdä kohteeseen, jonka hoitoon on myönnetty muuta 
julkista rahoitusta.²

Kaksinkertainen rahoitus

¹ VNA Ympäristökorvauksesta VNA XX/XX 34 §
² CAP-suunnitelma s. 733



Kaksinkertainen rahoitus
Toimet valmis/kesken Kosteikkojen

hoitosopimus 

Kosteikon perustaminen Ei-tuotannollinen investointi, kesken 1.5 EI

Kosteikon perustaminen Ei-tuotannollinen investointi, valmis 1.5 KYLLÄ

Kosteikon perustaminen, kesken 1.5 (muu rahoitus) EI

Kosteikon perustaminen, valmis 1.5 (muu rahoitus) KYLLÄ

Suon ennallistaminen, toimet kesken 1.5 (Ei-tuotannollinen inv.) EI

Suon ennallistaminen, valmis 1.5 (Ei-tuotannollinen inv.) KYLLÄ

Kaksitasouoman tai tulvatasanteen perustaminen, kesken 1.5 (muu rahoitus) EI

Kaksitasouoman tai tulvatasanteen perustaminen, valmis 1.5 (muu rahoitus) KYLLÄ



Hoitosuunnitelma



• Hoitosuunnitelmassa mainittava, mitä seuraavista tavoitteista suunnitellut 
toimenpiteet kohteen sijainnin, laajuuden ja laadun mukaan edistää:

1. maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä,
• kosteikko 

• pienten kosteikkojen ketju

2. hillitsee ilmastonmuutosta 
• luonnonmukaistettu uoma

• kaksitasouoma ja hoitotoimien kohteen olevat maa-alat

• tulvatasanne

• tulvapellot

• kosteikoksi muutettu turvepelto

Hoitosuunnitelma /kosteikon tavoitteet 

VNA Ympäristökorvauksesta 48 §



3. parantaa luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen 
monimuotoisuutta tai 

• monimuotoisuuskosteikko

Hoitosuunnitelma 

VNA Ympäristökorvauksesta 48 §



• arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan 

• sopimusalueen hoidon tavoitteet (kts. seuraava dia),

• suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet, joiden perusteella voidaan 
arvioida alueen luonto- ja maisema-arvoja tai merkitystä maatalouden 
vesiensuojelussa;

• lohkokohtaisesti perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulu vuosittain, 

• (puustoon kohdistuvat hakkuut ja muut toimenpiteet, suunnitelmassa on otettava 
huomioon koko alue ja sen puusto)

• selostus, miten toimenpiteet edistävät koko sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista; 

Hoitosuunnitelman sisältö/kosteikon tavoitteet

VNA ympäristökorvauksesta  35 §



• Selvitys kaksinkertaisesta rahoituksesta
-> Selvitys toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan 
unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea.

• Sopimuksen perustason mukaiset hoidon vaatimukset ja rajoitukset, jos lohko 
sijaitsee ko. alueella.

• Hoitosuunnitelmaksi voidaan hyväksyä myös Metsähallituksen toimenpide- tai 
työkohdesuunnitelma.

• Kosteikon hoitosuunnitelmaan voi hakea Neuvo2030 rahoitusta.

Hoitosuunnitelma

VNA Ympäristökorvauksesta xx/xx 35 §



Perustason vaatimukset ja 
hoitotoimenpiteet



• Sopimuksen perustason muodostaa lakisääteiset hoitovaatimukset 
sellaisilla suojelualueilla, joita koskee lakisääteisten hoitovaatimusten 
lintu- ja luontodirektiivin SMR 3 ja 4 mukaiset vaatimukset. Nämä on 
otettava huomioon kohteen sopimuskohteen hoitosuunnitelmassa, jossa 
määritellään toimenpiteen mukaiseen korvaukseen oikeuttava 
sopimuskohteen hoito.¹

Sopimuksen perustason vaatimukset

¹Cap-suunnitelma s. 734



• Sopimusalueella on noudatettava luonnonsuojelulain (1096/1996) 
mukaisia¹:

• Suojelupäätöksiä²
• 9 §:ssä Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa 

suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen 
(toimenpiderajoitus).

• 13 §:ssä Rahoitussäännökset Kansallispuistossa ja luonnonpuistossa on luontoa muuttava 
toiminta kielletty. +kiellot.

• 15 §:ssä Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitussäännöistä. 

• 17 §:ssä Muun luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset

• 24 §:ssä Luonnonsuojelualueen perustaminen maanomistajan hakemuksesta tai ilman

• 25 §:ssä Alueen määräaikainen rauhoittaminen

Sopimuksen perustason vaatimukset

¹ VNA ympäristökorvauksesta xx/xx 48 §
² Luonnonsuojelulaki 1096/1996



• Lintuja koskevia suojelupäätöksiä:
• 29 §:ssä Suojellut luontotyypit: luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 

verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen 
kyseisellä alueella vaarantuu..

• 30 §:ssä edellisen 29 §:n kiellon voimaantulo

• 47 §:ssä Lajien esiintymispaikkojen suojelu: Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

• Päätöksiä:
• 64 a §:ssä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia 

luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää.

• 65 b §:ssä Ilmoitusvelvollisuus, jos toimenpiteestä seuraa 64 a §:ssä kielletty seuraus

• 65 c §:ssä Edellisen pykälä mukaisen toimenpiteen kieltäminen.

Sopimuksen perustason vaatimukset

Luonnonsuojelulaki 1096/1996



• Suunnitellun hoidon tulee olla toimenpiteen tavoitteiden mukainen.

• Hoitotoimenpiteet on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.¹

• Hoitotoimenpiteistä on tehtävä lohkokohtaisia (ajantasaiset) muistiinpanoja.²

• Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa luonnon monimuotoisuutta tai 
vesiensuojelua eikä aiheuta eroosiota. 

• Hoitotoimenpiteisiin voi sisältyä vieraslajien tehostettua torjuntaa.³

Kaikkia kosteikkotyyppejä koskevat 
hoitotoimenpiteet

¹ Cap-suunnitelma s. 733
² VNA Ympäristökorvauksesta 36 §
³ VNA Ympäristökorvauksesta 49 §



• Hoitoon kuuluu kosteikon toiminnallisuutta ylläpitävät ja edistävät 
hoitotoimenpiteet, jotka voivat olla:
• lietteen poisto tarvittaessa,

• mahdollisten kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys
• pohjapatojen muodostaminen, patojen ja uoman hoitotoimet

• vedenpinnan sääntely,

• Kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto

• Kasvijätteen poiskorjuu -> niittojäte voidaan käyttää hyödyksi 

Kosteikkojen hoitotoimenpiteet (vesiensuojelu- tai 

monimuotoisuustavoitetavoite)

VNA Ympäristökorvauksesta 49 §



• Hoidossa on huolehdittava:
• pohjapadoista, eroosiosuojauksista ja muista veden virtaamaa hidastavista 

rakenteista, 

• uoman ja tulva-alueiden vedenjohtokyvystä sekä 

• uoman reuna-alueiden kasvillisuuden hoidosta tai 

• tulvatasanteiden avoimuudesta. 

• Tulva-alueilta on poistettava tarvittaessa kasvillisuutta tai sille laskeutunutta maa-
ainesta.

• Kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi hoidettavilla kosteikoilla eli soiden 
ennallistamisalueilla on huolehdittava tarkoituksenmukaisesta 
vedenpinnankorkeudesta. 

Luonnonmukaisten uomien ja kaksitasouomien sekä 
tulva-alueiden hoitotoimenpiteet
(ilmastotavoite)

VNA Ympäristökorvauksesta xx/xx 49 §



• Sopimusalueella ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita.

• Laidunnus ei saa aiheuttaa eroosiota eikä haitata vesiensuojelua eikä 
luonnonmonimuotoisuutta

• Sellaiset toimenpiteet, joiden sopimuskäsittelijä arvioi aiheuttavan 

• haittaa Natura-alueille, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston lajeille, ¹

• haittaa luonnonvaraisten lintujen uhanalaisille lajeille tai luontotyypeille, ²

• viljeltävien alueiden kuivatustilanteen heikkenemistä tai 

• muuta vastaavaa haittaa toimenpidealueen ulkopuolella.³

Kielletyt toimenpiteet

¹Neuvoston direktiivin 92/43/ETY liite 2, 4 ja 5
²Neuvoston direktiivin 79/409/ETY liite 1
³VNA Ympäristökorvauksesta 49 §



Maastokatselmoinnit



Maastokatselmoinnit

• Maastokatselmointi on osa sopimushakemuskäsittelyä -> ELY-keskuksen 
sopimuskäsittelijä tekee hallinnollisen tarkastuskäynnin eli 
maastokatselmoinnin. ¹ 

• Sopimukseen haettujen lohkojen pinta-alat mitataan ja tehdään 
tukikelpoisuusarviointi.¹
• voidaan poistaa sopimukseen sisältyviä lohkoja ja hoitosuunnitelmaan 

sisältyviä tarpeettomia toimenpiteitä. ²

• otetaan paikkaan sidottuja valokuvia

• voidaan myös rajata tai lisätä sopimukseen sisältyvää hyväksyttävää alaa. ²

• Dronea käytettäessä ja paikkatiedon sisältäviä valokuvia otettaessa ei saa 
vaarantaa henkilöitä koskevia oikeuksia eikä yksityiselämän suojaa -> 
dronen käyttöoikeus on virkavastuulla toimivalla viranomaisella.³

¹Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 20 §
²VNA Ympäristökorvauksesta xxx/xxx 40 §
³Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 24 §



Maastokatselmoinnit

• Tuenhakijalle ilmoitetaan enintään14 vuorokautta ennen tarkastuksen 
suorittamista.¹

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

ja ilmakuvien perusteella.²

• Koskee myöhempinä vuosina myös lisäaloja ²

• Tarkastuskäynti tehdään viimeistään ennen toisen sopimusvuoden 
ensimmäistä maksua.¹

¹ Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xxxx/xxxx 5§
² VNA Ympäristökorvauksesta xx/xx 37§



Sopimusalan muuttaminen 



• Tuenhakija voi siirtää osan sopimuksesta toiselle, jos alan hallinta siirretään 
toiselle tai se jää omaan hallintaan ¹
• Jos tukikelpoinen ala vähenee siirtämisen takia alle vähimmäismäärän (0,30 ha), 

sopimus raukeaa.²

• Tuenhakija voi siirtää sopimuksen tai osan siitä toiselle alkuperäisen 
sopimuskauden loppuajaksi²
• Spv, koko maatilan hallinnan siirto, osa alasta siirtyy toiselle, tilan tuotantosuunta ²

vaihtuu tai muuttamiseen on muu vastaava syy.

• siirto tai jako saman tai toisen tilan osalliselle

• ehtoja noudatettava koko loppuajan

• Voi lisätä alaa määrärahan puitteissa määriteltävän enimmäismäärän¹
• Lisäalan on oltava sopimuksen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista

Sopimusalan lisääminen/väheneminen ja 
siirtäminen

¹ VNA ympäristökorvauksesta 37 §
² Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 12 §



• Toimenpiteitä voi muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana esim. tilanteessa, jossa 
eläimet poistuu tilalta, eikä sopimusalan hoitoa voida enää jatkaa laidunnuksella. 

-> muutos voidaan tehdä tuenhakijan hakemuksesta tai ELY-keskuksen aloitteesta 
ennen seuraavan sopimuskauden alkua. ¹

-> muutosta haetaan toimeenpanolain 3 luvun mukaisella tavalla²

-> jos suunnitelman mukainen laiduntaminen f.m tilanteessa ei ole mahdollista tai se 
aiheuttaisi haittaa sopimusalueen luontoarvoille, tuenhakija on yhteydessä ELY-
keskukseen kohteen korvaavasta hoidosta tai sopimuksen päättämisestä ¹

Sopimuksen toimenpiteiden muuttaminen

¹VNA Ympäristökorvauksesta xx/xx  38 §
²Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 3 luku



• Hallinto voi muuttaa sopimusalaa sopimuskauden aikana 
• valvonnan, 

• peltolohkorekisterin ajantasaistuksen ja 

• korvauksen saajan hakemuksen perusteella 

• sopimuksen alaa ja ehtoja maastokatselmointien perusteella.

• Ympäristösopimus voidaan purkaa, jos tuenhakija on 
• salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavan seikan tai 

• antanut sellaisesta olennaisesti virheellisen tiedon taikka 

• jos hän tai maatilan myöhempi omistaja, jolle sopimus on siirretty, olennaisesti 
rikkoo sopimusehtoja.

• jos sopimuksen kohteena oleva ala ei täytä korvauksen myöntämisen edellytyksiä.

Sopimuksen alan muuttaminen ja sopimuksen 
purkaminen

Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 13 §



• Jos sopimukseen hyväksytty ala siirrossa vähenee alle vähimmäismäärän

• Jos tuenhakija poistaa alaa sopimuksesta ja se vähenee alle vähimmäismäärän 

• Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteissa¹

• Ylivoimaiseksi esteeksi voitaisiin katsoa esimerkiksi sitoumuksen tai 
ympäristösopimuksen toteuttamiseen olennaisesti vaikuttava petovahinko, 
joka on yllättävä ja ennalta odottamaton.

Sopimuksesta luopuminen

¹ Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista xx/xx 13§



Kiitos!




