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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ
VIEN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA ANNETUN 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 3 JA 12 §:N MUUTTAMISESTA

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.11.2018 ensisijaisesti sähköpostilla osoittee
seen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuo
dossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248, sähköposti: 
suvi.ruuska@mmm.fi ja neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori p. 0295 16 2207, sähköposti 
pia.lehmusvuori@mmm.fi.

Osastopäällikkö

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska

LIITTEET:
-luonnos valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta ja perustelumuistio
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Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös internet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

JAKELU
Y mpäristöm inisteriö 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
Maaseutuvirasto 
Elintarviketurvallisuusvirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu-ja energia -yksiköt
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas Centralforbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.
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luonnos 2.10.2018

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1
Neuvotteleva virkamies 2.10.2018
Suvi Ruuska

VALTIONEUVOSTON ASETUS TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN 
JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 3 
JA 12 §:N MUUTTAMISESTA

1 Yleistä

Euroopan unionin suorien tukien järjestelmän ja eräiden maaseudun kehittämisohjelmien 
perusteella maksettavien korvausten ehtoina on noudatettava täydentäviä ehtoja. Täydentäviin 
ehtoihin kuuluvat sekä lakisääteiset hoitovaatimukset että hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimukset.

Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista säädetään yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) Nro 
352/78, (EY) Nro 165/94, (EY) Nro 2799/98, (EY) Nro 814/2000, (EY) Nro 1290/2005 ja (EY) Nro 
485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 
1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, 94 artiklassa ja liitteessä II. Horisontaaliasetuksen 
liitteen II mukaan hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin kuuluu seitsemän erilaista 
toimenpidevaatimusta, jotka liittyvät ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja maan hyvään 
maatalouskuntoon. Toimenpidevaatimusten tarkempi sisältö on määriteltävissä kansallisella 
lainsäädännöllä.

Kansallisesti täydentävistä ehdoista ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista säädetään 
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa (193/2013). Laki sisältää 
perussäännökset täydentävistä ehdoista ja valtuuden säätää tarkemmin hyvän maatalouden ja 
ympäristön vaatimuksista valtioneuvoston asetuksella. Myös eräistä ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista annettu laki (1360/2014) sisältää valtuuden säätää tarkemmin hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista valtioneuvoston asetuksella. Lakien nojalla on annettu 
valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 
(4/2015).

Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annettua valtioneuvoston 
asetusta ehdotetaan muutettavaksi.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x.x.2019.

2. Asetuksen yksityiskohtaiset perustelut

3§
Asetuksen 3 §:ää muutettaisiin siten, että 3 kohdan määritelmää viherkesannosta tarkennettaisiin. 
Nykyisen määritelmän mukaan viherkesannoksi katsotaan riista-, maisema-, niitty- tai 
nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvetty pelto.
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Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan 
tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä 
annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2017/2393, jäljempänä neuvoston asetus, muutettiin muun muassa 
viherryttämistuen ekologista alaa koskevia säännöksiä.

Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista 
säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, 
jäljempänä tukiasetus, 46 artiklan 2 kohdassa säädetään niistä aloista, joita jäsenvaltio voi päättää 
pitää viherryttämistukeen liittyvänä ekologisena alana. Neuvoston asetuksella tukiasetuksen 
46 artiklan 2 kohtaan lisättiin kolme uutta kohtaa ekologisen alan tyyppien luetteloon sellaisiksi 
aloiksi, joita jäsenvaltio voi päättää pitää ekologisena alana. Tällaisia aloja voivat olla alat, joilla 
kasvaa elefanttiheinää; alat, joilla kasvaa leveäkompassikukkaa sekä mesikasveille kylvetyt 
kesantoalat. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 23 §:ää 
ehdotetaan muutettavaksi (HE x/2018) siten, että tukiasetuksen 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna 
ekologisena alana pidettäisiin Suomessa myös mainitun artiklan 2 kohdan m alakohdassa 
tarkoitettuja mesikasveille kylvettyjä kesantoaloja eli mesikasvikesantoja.

Edellä mainitun x.x.201x voimaan tulleen lain muutoksen (x/2018) perusteella asetuksen 3 §:n 3 
kohdan mukaiseen viherkesannon määritelmään ehdotetaan lisättäväksi mesikasvit. Mesikasvit ovat 
runsaasti siitepölyä ja mettä sisältäviä kasveja. Tällaisia kasveja ovat muun muassa apilat, mesikät 
ja aitohunaj akukka.

12 §
Asetuksen 12 §:n 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että kaikkea laidunnukseen 
käytettävää nurmea koskisivat vaatimukset maanpinnan säilyttämisestä pääosin kasvipeitteisenä ja 
maaperän eroosion vähäisyydestä. Nykyisin vaatimukset koskevat vain pysyviä nurmia ja pysyviä 
laitumia.

3. Taloudelliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.

4. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto ympäristöministeriöltä, Ahvenanmaan maakunnan 
hallitukselta, Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, elinkeino-, liikenne-ja 
ympäristökeskuksilta, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska 
Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska 
lantbrukssällskapens förbund rf:ltä ja Maaseudun Kehittäjät ry:ltä.



5. Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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luonnos 2.10.2018

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön 
vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (4/2015) 3 §:n 3 kohta ja 12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne 
ovat, 3 §:n 3 kohta asetuksessa 1/2018 ja 12 §:n 3 momentti asetuksessa 122/2017, 
seuraavasti:

3§
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

3) viherkesannolla yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-, niitty- tai nurmikasveilla 
tai näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, öljy- tai 
valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa;

12 §
Viljellyn maatalousmaan hoito

Pysyviä nurmia ja pysyviä laitumia voidaan lannoittaa ja laiduntaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Tarvittaessa niiden kasvuston voi uusia muokkaamalla ja kylvämällä heinä-ja 
nurmirehukasvien siemenillä. Kylvö on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädettynä 
määräpäivänä. Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut poikkeukselliset sääolosuhteet estävät 
kylvämisen viimeistään mainittuna määräpäivänä, kylvö on tehtävä heti olosuhteiden 
salliessa. Jos pysyvää laidunta,^a pysyvää nurmea ja muuta nurmea käytetään laidunnukseen, 
maanpinnan on säilyttävä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä. 
Niiton ajankohdassa ja toteuttamisessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja 
nisäkkäiden suojelu.

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta 2019.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2019
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Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska


