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

vuonna 2020

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

1 §

Ympäristösitoumus

Kunnat eivät vuonna 2020 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorva-
uksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2020 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hake-
muksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi
hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä pelto-
ala voi olla enintään yksi hehtaari.

Vuonna 2015 ympäristösitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa sitoumuksensa
voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

2 §

Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2020 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan so-
pimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopi-
muksen, jos kyseessä on sopimus, jonka:

1) sopimusalaa on koskenut toimenpiteiltään vastaava vuonna 2018 tai 2019 päättynyt
tai vuonna 2020 päättyvä maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätök-
sen (760/1995) 10 §:ssä tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista
vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 39 §:ssä tarkoitettu
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus; tai

2) sopimusalalla on toteutettu eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista anne-
tun lain 9 §:ssä tarkoitettu ei-tuotannollinen investointi.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5§:n 5 momentissa tar-
koitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2020 tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikko-
jen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman
hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudelli-
nen yhteisö voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuk-
sen.
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Aktiiviviljelijä tai 2 momentissa tarkoitettu yhdistys tai yhteisö, jolla on ympäristökor-
vauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu ympäristösopimus, jon-
ka voimassaolo päättyy vuonna 2020, voi jatkaa ympäristösopimuksen voimassaoloa vuo-
della 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tar-
koitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä ja 7 momentissa tarkoitetut kasvi- ja eläingee-
nivarojen säilytyksestä vastaavat tahot voivat jatkaa vuonna 2020 päättyvän sopimuksen
voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

3 §

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2020 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
annetun lain 8§:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmu-
kaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuk-
sesta hyväksyä:

1) luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(237/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa;

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

Vuonna 2020 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnon-
mukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää
ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja peltoaloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala
on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on
enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

Vuonna 2015 luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tai luonnonmukaisen koti-
eläintuotannon sitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassa-
oloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

4 §

Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luon-
nonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2020 hy-
väksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

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

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

5 §

Ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus

Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei voida vuonna 2020 myöntää uu-
siin kosteikkoinvestointeja eikä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja
aitaamista koskeviin hankkeisiin.

6§

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2020.
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