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

vuonna 2016

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijä-
korvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §

Ympäristösitoumus

Kunta ei vuonna 2016 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauk-
sista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2016 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hake-
muksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:ssä tarkoitettua peltoalaa. 

Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua peltoalaa saa liittää ympäristösitoumukseen enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuk-
sen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävää peltoalaa voi olla enintään
hehtaari.

2 §

Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2016 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan so-
pimuksen, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuk-
sen sekä alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan sopimuksen. 

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tar-
koitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2016 tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopi-
muksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuk-
sen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä kos-
teikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tar-
koitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi vuonna 2016 tehdä mainitun lain 5 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.
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3 §

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2016 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmu-
kaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuk-
sesta hyväksyä korvauskelpoiseksi alaksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 ja 7 §:ssä ja ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa. Ympäristökorvauk-
sesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa saa liit-
teen sitoumukseen enintään viisi hehtaaria.

Vuonna 2016 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnon-
mukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hy-
väksyä korvauskelpoisiksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aloja enintään viisi hehtaaria. Jos si-
toumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävää peltoalaa voi olla
enintään hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa
uuden sitoumuksen. 

Vuonna 2016 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnon-
mukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä
korvauskelpoiseksi ja liittää luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneu-
voston asetuksen 7 §:ssä tarkoitettua peltoalaa.

4 §

Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luon-
nonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2016 hy-
väksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä
tarkoitettu ala;

2) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä tarkoitettu
peltoala, joka on maankäyttömuodoltaan peltoa;

3)ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tar-
koitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §

Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakeminen

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tar-
koitettu korvauksen hakija voi vuonna 2016 hakea ei-tuotannollisia investointeja koske-
vaa korvausta kosteikkoinvestoinneista sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten al-
kuraivauksesta ja aitaamisesta.
2



152/2016  
6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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