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Valtioneuvoston asetus
ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon 
korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta 

vuonna 2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä maaseudun kehittämisen kor-
vauksista annetun lain (1333/2022) nojalla:

1 §

Ympäristösitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2023 antaa eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista an-
netun lain (1333/2022) 5 §:ssä tarkoitetun ympäristösitoumuksen. Sitoumukseen voidaan
viljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi peltoalaksi eräiden maatalouden
pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (77/2023) 14, 15 ja 17 §:ssä tarkoitettua alaa. 

2 §

Ympäristösopimukset

Viljelijä voi vuonna 2023 tehdä seuraavia eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista
annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ympäristösopimuksia:

1) maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskeva ympäristösopi-
mus;

2) kosteikkojen hoitoa koskeva ympäristösopimus;
3) alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoa koskeva ympäristösopimus;
4) alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus.
Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoi-

tettu rekisteröity yhdistys ja 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu korvauksen saaja voivat
vuonna 2023 tehdä tämän pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.
Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä tämän py-
kälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetut kasvigeenivaraohjelmaa tai eläingeenivaraohjelmaa koordinoivat tahot voivat vuon-
na 2023 tehdä alkuperäiskasvien varmuuskokoelmia koskevan ympäristösopimuksen ja
alkuperäisrotujen perimän säilytystä koskevan ympäristösopimuksen.
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3 §

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2023 antaa eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista an-
netun lain 6 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukai-
sen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hy-
väksyä korvauskelpoiseksi alaksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myön-
tämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 14, 15 ja 17 §:ssä tar-
koitettua alaa.

4 §

Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua luonnon-
haittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2023 hyväksyä
aktiiviviljelijän hakemuksesta eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntä-
misen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 14, 15 ja 17 §:ssä tarkoi-
tettua alaa.

5 §

Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakeminen

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakija voi vuonna 2023 hakea
korvausta kosteikkoinvestoinneista. 

6 §

Korvauskelvottoman alan lisääminen korvauskelpoiseen peruslohkoon

Korvauskelpoiseen maankäyttölajiltaan peltoa olevaan peruslohkoon voidaan vuonna
2023 lisätä eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edel-
lytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua korvaus-
kelvotonta olemassa olevan peruslohkon muotoa parantavaa maatalousmaata peltolohko-
rekisterin päivityksen yhteydessä.

Eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä
annetun valtioneuvoston asetuksen 14, 15 ja 17 §:ssä tarkoitettuun korvauskelpoiseen
maankäyttölajiltaan peltoa olevaan ja peltolohkorekisteriin sisältyvään peruslohkoon voi-
daan peltolohkojen digitoinnista vastaavan viranomaisen hyväksynnän perusteella lisätä
viljelytoimia hankaloittavien esteiden poistosta tai peruslohkon rajojen muutoksista syn-
tyvää peruslohkon muotoa parantavaa korvauskelvotonta alaa, joka: 

1) rajautuu edellä mainittuun peruslohkoon; 
2) on kooltaan enintään 4 hehtaaria ja 50 prosenttia edellä mainitusta peruslohkosta;
3) on ilmoitettu tukihakemuksessa vuonna 2022; ja
4) on vuonna 2022 ilmoitettu saman tuenhakijan tukihakemuksessa kuin edellä mainit-

tu peruslohko. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettua alaa voidaan hyväksyä korvauskelpoiseksi enintään

yhteensä 15 500 hehtaaria vuonna 2023. Alat hyväksytään korvauskelpoisiksi koon perus-
teella siten, että etusijalla ovat kooltaan pienimmät alat.
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7 §

Alan lisääminen muunnettuun sitoumukseen ja ympäristösopimukseen

Jos eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukai-
nen sitoumus tai ympäristösopimus muunnetaan eräistä maaseudun kehittämisen korva-
uksista annetun lain mukaiseksi sitoumukseksi tai ympäristösopimukseksi, tuen hakija saa
lisätä sitoumukseen tai sopimukseen uusia lohkoja. Uusien lohkojen sitoumus- tai sopi-
muskausi on sama kuin sitoumuksella tai sopimuksella, johon lohkot lisätään.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2023.

Helsingissä 2.2.2023

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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