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Ei-tuotannolliset investoinnit säädöksissä
• Vain pieniä muutoksia voimassa oleviin säädöksiin

• Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista korvaa 
vastaisuudessa voimassa olevan lain eräistä 
ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014)

• Entiseen tapaan tullaan valtioneuvoston asetuksella 
säätämään tarkemmin ei-tuotannollisten investointien 
korvauksen myöntämisen edellytyksistä, rahoituksesta, 
korvauksen määrästä ja korvauksen muista ehdoista. Uusi 
asetus tulee korvaamaan nyt voimassa olevan  
valtioneuvoston asetuksen ei-tuotannollisia investointeja 
koskevasta korvauksesta (238/2015).



Ei-tuotannolliset investoinnit säädöksissä

• Pääkohdat hallituksen esityksessä (He 125/2022) laiksi 
eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista: 
✓Ei-tuotannollisten investointien korvausta voitaisiin myöntää viljelijälle sekä 

rekisteröidylle yhdistykselle tai vesilain 12 luvussa tarkoitetulle 
vesioikeudelliselle yhteisölle kosteikkoinvestoinneista. 

✓Kosteikkoinvestoinnin pinta-alan olisi oltava vähintään 0,3 hehtaaria ja 
korvauksen kohteen olisi oltava korvauksen hakijan hallinnassa koko 
investointihankkeen toteuttamisen ajan.

✓korvauksen edellytyksenä olisi, että investoinnin kohteen hoidosta tehdään 
lainmukainen ympäristösopimus. 

✓Kosteikkoinvestoinnin osalta olisi tehtävä toimeenpanolain 20 §:n 5 
momentissa tarkoitettu hallinnollinen tarkastuskäynti, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta.

✓Korvauksen käyttämisestä tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä urakalla 
teettämiseen olisi voimassa, mitä julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädännössä säädetään. 



Ei-tuotannolliset investoinnit säädöksissä

• Alustavat pääkohdat valtioneuvoston asetuksesta tulevalle 
ohjelmakaudelle: 
✓Ei-tuotannollisten investointien määritelmä muuttuu hieman, nyt kosteikkojen lisäksi 

kaksitasouomat ja turvepellot (>= 40 % orgaanisen aineksen osuus ts. multavuus)

✓Vastaisuudessa investointikorvausta voidaan myöntää myös viljelyksessä olevien 
turvepeltojen muuttamiseen kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi nykyisen asetuksen 
3 § investointikohteiden lisäksi. 

✓Korvauskelvottomat hankkeet, jos pääasiallinen tarkoitus on:
1) käsitellä muualta kuin peltoalueelta tulevaa vesistökuormitusta;

2) rakentaa kasteluallas tai muodostaa järvi tai lampi; taikka

3) toteuttaa peruskuivatushanke, jossa ei ole luonnonmukaistettua uomaa.



Ei-tuotannolliset investoinnit säädöksissä
• Alustavat pääkohdat valtioneuvoston asetuksesta tulevalle 

ohjelmakaudelle: 
✓4 § kosteikon ja tulva-alueen perustamista koskevat nykyiset vaatimukset säilyvät, 

uutena lisäyksenä:
1) Luonnon monimuotoisuutta edistävän kosteikon, kaksitasouoman ja turvepellolle ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

perustettavan kosteikon yläpuolisella valuma-alueella peltoa voi olla alle 10 prosenttia.

2) Kosteikkohankkeeseen voidaan yhdistää myös fosforin saostus erilaisilla kemiallisilla aineilla.

3) Turvepeltoa koskevassa kosteikkohankkeessa kohteen vesitaloutta on muutettava siten, että pohjaveden pinta nousee 
pysyvästi tasolle, joka tehokkaasti ehkäisee turpeen hajoamista.

4) Kosteikkohankkeen valmistuttua investointikorvauksen kohteena oleva ala ei ole enää eräistä maaseudun kehittämisen 
korvauksista annetun lain 2 §:n tarkoitettua maatalousmaata.

✓5 § kosteikon pinta-alavaatimus kaksinkertaistuu, tulva-alueet mukaan lukien, on pinta-
alan oltava vähintään yksi prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. 6 §
poikkeukset pinta-alavaatimuksista.

✓Perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia koskevat kohdat poistuvat asetuksesta.

✓Investointihankkeen suunnitelmia koskevat vaatimukset säilyvät, lisänä kosteikoissa 
turvepeltoja koskevat vaatimukset mm. turvekerroksen paksuudesta



Ei-tuotannolliset investoinnit säädöksissä
• Alustavat pääkohdat valtioneuvoston asetuksesta tulevalle 

ohjelmakaudelle: 
✓Korvattavien kustannusten sisältö säilyy muuten, mutta alustavasti 

kosteikkosuunnitelmat poistuvat korvattavista kustannuksista viimeistään vuonna 2024, 
sillä ovat vastaisuudessa maatilojen neuvontapalveluissa korvattavia kustannuksia.

✓Korvauksen enimmäismäärän luonne yksinkertaistuu, vastaisuudessa yli 0,5 ha 
kosteikoissa korvaus 12 000€/ha; 0,3-0,5 ha kosteikoissa 4 100€ per kohde. 
Investointikorvausta uoman luonnontilan parantamisesta ja kaksitasouomista maksetaan 
hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan enintään 21 euroa metriltä.

✓Kustannustehokkuuden arviointi mukaan hankkeen merkityksen arvioinnissa. Hankkeen 
toteuttamisaika ja ympäristösitoumusvaatimus säilyy

✓Korvauksen maksamisessa entiset vaatimukset, kertakorvaus poistuu



Tuleva rahoituskausi
• Yleiskuva säilyy, painotus entistä vahvemmin vesiensuojeluun 

ja muihin ympäristövaikutuksiin

• Tulevina vuosina ei-tuotannollisten investointien rahoitusta 
alustavasti varattu 3 milj. € per vuosi

• Neuvonnan mahdollisuuden laajenevat ja suunnitelmat 
vastaisuudessa maatilojen neuvontapalveluissa, 
kosteikkoneuvojen saatavuus kysymysmerkkinä.

• Kysyttävää?
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