
Kysymykset ja vastaukset: CAP-koulutus, Ei-tuotannolliset investoinnit ja 

kosteikkojen hoitosopimukset (27.9.2022) 

 

1. Kai liitteen Hyväksyttävät investointikorvauksen 

enimmäiskustannukset päivitetään lähemmäs nykykustannuksia?  

Kyllä, investointikorvausten enimmäiskustannuksia päivitetään lähemmäs tämänhetkisiä 
kustannuksia. Se minkä suuruisia nämä korvattavat kustannukset tulevat vastaisuudessa 

olemaan selviää tarkemmin, kun Vna on valmis. 

Pitää tehdä ympäristösopimus kosteikkojen hoidosta. Ympäristösitoumusta ei vaadita.  

2. Pro Argia kaipasi juuri kosteikkokoulutusta neuvojille. Järjestättekö 

valtakunnallisesti? 

Tämä koulutus on tarkoitettu myös koko maan neuvojille, esitykset koulutuksesta tulee 

Ruokaviraston Neuvokorvauksen sivuille. 

 

3. Entä jos hakija ei ole maatila eikä Neuvo rahoitusta ole käytettävissä. Onko 

silloin mahdollista saada mistään tukea ETI-kosteikkosuunnitelman tekoon? 

 

Tätä asiaa selvitetään. Se on kuitenkin jo varmaa, että rekisteröityjä yhdistyksiä ja 

vesioikeudellisia yhteisöjä ei olla ottamassa maatiloille korvattavien neuvontapalveluiden 

piiriin, mutta poissuljettua ei ole toisenlaisen tavan löytäminen suunnitelmien 

kohtuullisten kustannusten korvaamiseen edellä mainituille tahoille. Mahdollista on 

kuitenkin myös se, että rekisteröityjen yhdistysten ja vesioikeudellisten yhteisöjen 

suunnittelukustannuksia ei vastaisuudessa korvata. 

 

4. Jos suunnitelmien teko korvataan neuvosta 2024 alkaen, niin milloin ETI-

kosteikkoja voi alkaa tehdä ja markkinoida?  

 

Ei-tuotannollisten investointien kosteikkoja voi alkaa tehdä uudella rahoituskaudella heti, 

kun ei-tuotannollisia investointeja koskeva säädöspohja on valmis, sillä vuodelle 2023 

tultaneen tekemään sellainen poikkeus Vna:han, että vielä vuoden 2023 aikana 

kohtuulliset suunnittelukustannukset voidaan ei-tuotannollisissa investoinneissa korvata, 

mikäli niitä ei ole korvattu maatilojen neuvontapalveluiden kautta. 

 

5. Suunnittelun voi varmaankin rahoittaa Neuvon lisäksi hankkeiden tai omalla 

rahalla?  

Kyllä voi, mutta hankkeella rahoitettuna on huomioitava kaksinkertaisen rahoituksen riski 

ja varmistettava sen toteutumattomuus. 

 



 

6. Mikä on perusteena pinta-ala vaatimuksen kasvuun?  

Yhden prosentin pinta-alavaatimus tulee siitä, että vesiensuojelukosteikot ovat olleet 

tutkijoiden mukaan liian pieniä, joten vesiensuojelukosteikkojen pinta-alavaatimusta on 

nostettu puolesta prosentista yhteen prosenttiin. 

 

7. Aukeaako haku milloin ja onko samalla tavalla kuin nyt kerran vuodessa?  

Vuoden 2023 haun on tarkoitus aueta entiseen tapaan kesällä, mutta tarkemmin 

ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. 

8. Vanhat turvetuotantoalueet ilmeisesti kelpaavat myös ETI kosteikoksi, jos 

voidaan katsoa kosteikon lisäävän alueen monimuotoisuutta?  

Kyllä, mutta vain siinä erityistapauksessa, että sille on todella perusteltu ja toteennäytetty 
syy ja luonnon monimuotoisuutta merkittävästi parantava vaikutus. Etiä ei siis voi käyttää 
takaporttina turvetuotantoalueiden mukaan ottamiseksi. 

9. Jatkokysymys Annalle. Jos ei ETI käy niin voiko tehdä kosteikon 

hoitosopimuksen, jos kosteikko lisää alueen monimuotoisuutta? Jos kosteikko 

rakennetaan muulla rahoituksella. 

Hoitosopimuksen voi saada kyseiselle alueelle, kriteerit eivät ole niin tiukat kosteikon 
hoitosopimuksessa. 

10. Suunnitelmat siis oltava uusiksi myös mukautetuilla? 

Hoitosuunnitelmat pitää vähintään päivittää vastaamaan uusia vaatimuksia 

hoitosuunnitelmasta. Jos tulee uusia lohkoja, tulee ne mainita myös hoitosuunnitelmassa. 

 

11. Tuleeko ympäristösopimusten hakijoiden jättää vuosittainen syysilmoitus, kun 

ehdollisuuden noudattaminen sopimuksen on vaatimuksena? 

Ehdollisuuden vaatimukset koskevat kosteikkojen hoitosopimuksia perustasojen osalta, 

jotka ovat lakisääteiset hoitovaatimukset (SMR 3 ja 4). Mutta, jos tila saa jostakin 

ehdollisuuden laiminlyönnistä ehdollisuuden seuraamuksia, silloin prosenttiseuraamukset 

ulottuvat myös kosteikon hoitosopimuksiin. 

Kasvipeitteisyysvaatimus ei koske pellon ulkopuolisia aloja. 

 

12. Jos kosteikko ei ole maataloustoimintaa, niin miten hakija, jolla vain kosteikon 

hoitosopimus, ei muuta, täyttikö hakijan ehdot vai meneekö sen perusteella, 

että on aikaisemmin kelvannut hakijaksi? 

Aikaisemman sopimuksen perusteella käy hakijaksi. 

 

13. Onnistuuhan neuvolla kuitenkin jo 2023 saada sekä ETI suunnitelma että 

hoitosuunnitelma, nyt jo osa jäi odottelemaan, että saa sitä kautta 

suunnitelmat.  



Kyllä onnistuu myös neuvossa jo vuonna 2023. 

 

14. Onko Neuvo 2023 käytettävissä suunnitteluun heti tammikuussa 23? 

Kyllä, mutta vain siinä tilanteessa, että sekä neuvoa koskevat säädökset, että Etiä koskevat 

säädökset ovat voimassa ja suunnitelmia koskevat materiaalit ovat valmiit. 

 

15. Miksi maastokatselmusten ilmoittamisessa on 14 vuorokauden aikaraja, kun ei 

ole varsinaista valvontaa? 

Maastokatselmointeja koskee vastaavat yleiset säännöt, kuten tilavalvontojakin. Asia tulee 

toimeenpanolakiluonnoksesta. 

 

16. Mitä tarkoitetaan voi vähentyä... tai jää omaan hallintaan kohta? 

Ala voi vähentyä, jos kosteikkoala otetaan muuhun käyttöön, eikä jatketa enää kosteikon 

hoitamista. Kosteikon hoitosopimuksesta ei voi luopua kuitenkaan ihan noin vain. 

 

17. Tuleeko Neuvon käyttöön per suunnitelma jokin katto? 

Neuvon kautta tehtäviin suunnitelmiin tullaan soveltamaan neuvontapalveluiden 

säädösten pohjalta muodostettavia rajoja, eli tulee katto, jonka suuruus tarkentuu 

myöhemmin. 

 

18. Siis jos poistaa sopimuslohkon kesken kauden ja jää itselle ei tak.perintää? 

Ei tule takaisinperintää, jos ala poistuu sopimuksen hoidon piiristä. 

19. Milloin tulee tämän vuoden eti varat? 

Eti-varat tulevat nyt syksyllä, tarkempi ajankohta selviää lähitulevaisuudessa. 

20. Kosteikkoja on yhdistyksillä, joilla ei muuta toimintaa ja lopettaneilla 

viljelijöillä, joilla ei muuta toimintaa kuin kosteikko. Nyt siis onnistuu sitä 

kautta, kun ennen kelvannut, mutta mitenhän tulevaisuudessa.  

Kosteikkojen hoitosopimuksen korvaus on ajateltu pääasiassa maatilojen käyttöön. Nyt 
hakijan kriteerin voi täyttää, jos on ollut kuluvan kosteikonhoitosopimus. 

 

 

 


