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Uudet ympäristösopimukset 2021
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Vuoden 2021 hakuasetus on vielä luonnosvaiheessa

Uudet vuonna 2021 haettavat sopimukset

• Kosteikon hoito (lomake 262)

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (lomake 253)

• Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (lomake 214)

• Uutta sopimusta haetaan ELY-keskuksesta, sopimushakemukset liitteineen

• Haku päättyy 15.6.2021
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Uutta sopimusta voi hakea

• Uusille aloille

• Kohteille, jotka on aiemmin perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella

• Jos jatkovuosi jäi viime vuonna hakematta, ja sopimus päättyi keväällä 2020

• Jos sopimus alkoi 2015 tai 2016, eikä edellinen tuenhakija halua jatkaa sopimusta eikä 

sopimusta siirretä uudelle hakijalle. Uutta sopimusta voi ko. alasta hakea uusi hakija ja 

ottaa siihen mukaan myös lisäalaa.

• Vuonna 2020 päättyneen vanhan erityistukisopimuksen alalle, jos ala täyttää kuluvan 

ohjelmakauden ympäristösopimuksen ehdot

• 30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, kun tuenhakija 

pysyy samana. Tällöin voi hakea ainoastaan 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.

• 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



Huomioitavaa uutta ympäristösopimusta haettaessa
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• Hakemuksen liitteenä on oltava hoitosuunnitelma

• Suunnitelmaan on yksilöitävä vuosittaiset tai määräajoin tehtävät toimenpiteet 

lohkoittain ja niiden toteutusaikataulu

• Lisätietoja hoitosuunnitelmaan sekä neuvojien yhteystietoja voi kysyä ELY-

keskuksesta

• 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



Ei-tuotannollisten investointien korvaus 2021
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• Ei-tuotannollisten investointien korvausta voi hakea kosteikon perustamiseen

• Korvausta voi hakea aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen 

yhteisö

• Korvausta haetaan ELY-keskuksesta

• Hakuaika tarkentuu myöhemmin Ruokaviraston verkkosivuille ruokavirasto.fi -> 

Viljelijä -> Tuet ja palvelut -> Ei-tuotannolliset investoinnit

• Korvausta haetaan Hyrrä-palvelussa tai lomakkeella 195

• Sähköinen haku Hyrrässä avautuu kesäkuussa

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ei-tuotannolliset-investoinnit/
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Viljelijätuki-info 30.3.20217

• Yhden vuoden jatkoa voi hakea vuosina 2015 ja 2016 alkaneille sopimuksille, 

jotka päättyvät 30.4.2021

• Jatkovuotta haetaan päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B, jos 

tuenhakija pysyy samana

• Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa, mutta jatkoa tulee 

kuitenkin hakea

• 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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• Päättyvää sopimusta ei tarvitse jatkaa. Tällöin sopimus päättyy 30.4.2021 eikä 

tästä aiheudu seuraamuksia.

• Jos sopimus on päättynyt, eikä jatkovuotta enää haeta, ilmoitetaan pysyvästi 

viljelemättömäksi sellaiset lohkot, joita ei aiota enää hoitaa. Jos hoitoa 

jatketaan, ilmoitetaan sellaiset lohkot, jotka eivät saa muita tukia, esimerkiksi 

metsälaitumina. Lohkot, joille maksetaan perustukea tai ovat LHK-kelpoisia, 

ilmoitetaan esimerkiksi kasvikoodilla hakamaa avoin tai luonnonlaidun ja -niitty.



Ympäristösopimuksen jatkovuotta hakiessa
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• 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 2019, on toteutettava myös vuonna 2021

• Vakuutetaan, että sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen 

vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen 

saakka



Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus, jatkovuosi
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• Jos et hae muita päätukihaun tukia, hae alkuperäisrotujen kasvattamisen 

sopimukseen jatkovuotta lomakkeella 218M

• Jos jatkovuotta ei haeta, tulee palauttaa sopimuksen lisäysehdon tarkastelua 

varten lomake 254 (Ilmoitus rodun lisäämisestä alkuperäisrotujen 

kasvattamissopimuksessa) ELY-keskukseen viimeistään kuukauden kuluessa 

sopimuskauden päättymisestä



Ympäristösopimuksen siirto ja jatkovuosi
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• Jos sinulle on siirtymässä 30.4.2021 päättyvä sopimus toiselta tilalta, ilmoita 

sopimuksen siirrosta ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen päätukihaun 

päättymistä, jotta voit hakea siirrettävälle sopimukselle jatkovuotta ja maksua 

päätukihaussa 15.6.2021 mennessä

• Tukivuoden 2021 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa haetaan 

15.6. mennessä. Tämän jälkeen maksu menee aina sopimuksesta 

luopujalle, pois lukien kokotilan hallinnan siirtotilanteet.



Webinaarit ympäristösopimuksista
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ProAgria Etelä-Suomi järjestää yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa 

kaksi webinaaria ympäristösopimuksista huhtikuussa 2021:

Ympäristösopimusinfo – Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman hoito 12.4.2021

• Linkki ProAgrian tapahtumasivulle ja ilmoittautumiseen

• Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.4.2021

Ympäristösopimusinfo – Kosteikkojen perustaminen ja hoito 13.4.2021

• Linkki ProAgrian tapahtumasivulle ja ilmoittautumiseen

• Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.4.2021

https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/ymparistosopimusinfo-maatalousluonnon-monimuotoisuuden-ja-maiseman-hoito-webinaari-16436
https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/ymparistosopimusinfo-kosteikkojen-perustaminen-ja-hoito-16437


Yhteystiedot
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Hakemukset ja asiakirjat ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Ympäristösopimukset (paitsi alkuperäisrodut ja -kasvit)

Sari Björk p. 0295 025 175

Alkuperäisrotu- ja alkuperäiskasvisopimukset

Mauno Isola p. 0295 025 049

Ei-tuotannolliset investoinnit

Matti Salminen p. 0295 025 094

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Yleistä metsitystuesta
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Tavoitteena on metsitystä tukemalla lisätä metsäpinta-alaa ja hiilinieluja sekä 

vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä metsitettävillä kohteilla luonnon 

monimuotoisuutta heikentämättä.

• Määräaikainen tuki, haettavissa vuoden 2023 loppuun asti

• Tuetaan metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden metsittämistä 

(avoimet alueet, joutoalueet)

• Metsitystukea ei myönnetä

• Maatalousmaalle eikä metsämaalle

• Vähäpuustoisella tai vähäarvoista puustoa kasvavalla kohteella tehtävään 

metsänuudistamiseen



Yleistä metsitystuesta
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• Tukea voidaan myöntää vain yksityisille maanomistajille

• Tuen ehtona on, että ala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 

jälkeen

• Tuki myönnetään de minimis -tukena eli vähämerkityksisenä tukena

• Tuki muodostuu metsityksen kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta

• Metsitettävän alueen tulee olla yhtenäinen, kooltaan vähintään 0,5 ha 

suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 m leveä alue

• Tukea myönnettäessä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, maisema, 

kaavarajoitteet ja vesitalous

• Alueen tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva

• Esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita, joita ei pidä metsittää, 

ovat muun muassa niityt, ahot, kedot ja hakamaat



Metsitystuen hakeminen
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• Tukea haetaan Metsäkeskukselta

• Haku on avautunut 1.3.2021

• Lomakkeet Metsäkeskuksen verkkosivuilla

• Metsitystuen sähköinen hakupalvelu

metsäkeskus.fi -> Metsitystuen hakupalvelu

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta

Linkkejä:

• Lisätietoa metsitystuesta (Metsäkeskus)

• Joutoalueiden metsitys (Maa- ja metsätalousministeriö)

https://metsitystuki.metsakeskus.fi/
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metsitystuki
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys

