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Valtioneuvoston asetus
luonnonhaittakorvauksesta

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laa-
dittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuun-
nitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten
(EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 71 artiklassa tarkoitetusta tuesta luonnonhait-
toihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin (luonnonhaittakorvaus) ja sen toimeenpanosta.
Luonnonhaittakorvaus on osa Euroopan komission hyväksymää Suomen yhteisen maata-
louspolitiikan strategiasuunnitelmaa vuosille 2023–2027. Luonnonhaittakorvausta voi-
daan myöntää ja maksaa strategiasuunnitelman voimassaoloaikana valtion talousarviossa
osoitettujen varojen rajoissa.

2 §

Korvausalueet

Luonnonhaittakorvausta myönnetään eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien,
suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien korvaus- ja tukialu-
eista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1379/2022) liitteessä 1 tarkoitetuilla tukialueilla AB ja C. 

3 § 

Luonnonhaittakorvauksen myöntämisen yleiset edellytykset

Luonnonhaittakorvausta voidaan myöntää eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten
tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (77/2023)
14 §:ssä tarkoitetusta korvauskelpoisesta alasta. Luonnonhaittakorvausta voidaan myön-
tää luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavasta maatalousmaasta, joka on ilmoitettu tukiha-
kemuksella Ruokaviraston määräämällä tavalla ja joka on aktiiviviljelijän hallinnassa tuen
myöntämistä koskevana vuonna viimeistään sinä päivänä, jolloin Euroopan unionin pinta-
alaperusteisia viljelijätukia koskeva vuosittainen tukihakemus voidaan viimeistään jättää.
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4 §

Luonnonhaittakorvauksen maksamisen yleiset edellytykset

Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavasta
maatalousmaasta. Kesannon ja luonnonhoitonurmien osuus maatilan korvauskelpoisesta
maankäyttölajltaan peltoa olevasta alasta voi olla enintään 25 prosenttia. Edellä mainitus-
sa osuudessa ei oteta huomioon Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1384/2022)
11 §:ssä tarkoitettuja tuottamattomia aloja. Jos osuus on tätä suurempi, kesannosta ja luon-
nonhoitonurmista voidaan kuitenkin maksaa korvausta siitä alasta, joka saadaan jakamalla
maatilan muiden korvaukseen oikeuttavien peltoalojen summa kolmella. 

5 §

Luonnonhaittakorvauksen maksamisen rajoitukset

Luonnonhaittakorvausta ei makseta:
1) kasvimaasta; 
2) puuvartisten energiakasvien alasta;
3) muun hampun kuin Euroopan unionin kokonaan rahoittamaan perustulotukeen oi-

keuttavan hampun alasta;
4) punontaan käytettävän koristepajun alasta;
5) eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) 5 §:n 1 mo-

mentin 1 kohdassa tarkoitettuihin ympäristösopimuksiin sisältyvästä alasta, joka ei ole
maatalousmaata;

6) eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 5 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuihin ympäristösopimuksiin sisältyvästä alasta;

7) viljelemättömänä ilmoitetusta alasta.

6 §

Luonnonhaittakorvauksen määrä

Luonnonhaittakorvausta voidaan myöntää tukialueittain seuraava euromäärä hehtaaril-
ta:

7 §

Maatilan koon vaikutus luonnonhaittakorvauksen määrään

Luonnonhaittakorvausta voidaan myöntää maatilan koon mukaan seuraavasti:

euroa ha
EU-osarahoitteinen luonnon-

haittakorvaus
kokonaan kansallisesti rahoitet-

tava luonnonhaittakorvaus
tukialue AB 68 149
tukialue C 93 149

tilan luonnonhaittakorvauksessa korvauskelpoinen ala myönnettävän korvauksen
osuus täydestä korvauksesta

150 hehtaariin asti 100 %
150 ha ylittävästä maatalousmaasta 300 hehtaariin asti 90 %
300 ha ylittävästä maatalousmaasta 80 %
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8 §

Euroopan komission päätöksen huomioon ottaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus myönnetään, jollei Euroopan komission sitä kos-
kevasta päätöksestä muuta johdu.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 26.1.2023

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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