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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ
VIEN EHTOJEN LAKISÄÄTEISISTÄ HOITOVAATIMUKSISTA SEKÄ NIIDEN JA HYVÄN 
MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISEN VALVONNASTA AN
NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN LIITTEEN 1 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 lakisääteisistä hoitovaati- 
muksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen 
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta ja perustelu
muistio

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt
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JAKELU
Ympäristöministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto
Maaseutuvirasto
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi ry
Natur och Miljö rf

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa-ja metsätalousministeriön arkistossa.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Neuvotteleva virkamies

Muistio
2.10.2018

Liite 1

Suvi Ruuska

VALTIONEUVOSTON ASETUS TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN LAKISÄÄTEISISTÄ 
HOITO VAATIMUKSISTA SEKÄ NIIDEN JA HYVÄN MAATALOUDEN JA 
YMPÄRISTÖN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISEN VALVONNASTA ANNETUN 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN LIITTEEN 1 MUUTTAMISESTA

1. Yleisperustelut

Lainsäädäntö

Euroopan unionin suorien tukien järjestelmän sekä eräiden maaseudun kehittämisohjelmien 
perusteella maksettavien maataloustukien ehtoina on noudatettava täydentäviä ehtoja, joihin 
kuuluvat lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset.

Täydentävistä ehdoista säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) 
N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (horisontaaliasetus) 91—95 artiklassa 
sekä liitteessä II. Lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset 
koskevat seuraavia aloja:
a) ympäristö, ilmastonmuutos ja maan hyvä maatalouskunto; 
h) kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys; 
e) eläinten hyvinvointi.

Horisontaaliasetuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaan täydentävien ehtojen säännöt ovat kansallisella 
tasolla vahvistetut horisontaaliasetuksen liitteessä II luetellut unionin lainsäädännön mukaiset 
lakisääteiset hoitovaatimukset. Horisontaaliasetuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaan lakisääteisiin 
hoito vaatimuksiin liittyviä säännöksiä sovelletaan niiden voimassa olevassa muodossapa kun on 
kyse direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot ovat panneet ne täytäntöön.

Horisontaaliasetuksen nojalla on annettu seuraavat säädökset:
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn 
hallinto-ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin 
ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten 
osalta annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä 
yhdennetyn hallinto-ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien 
ehtojen osalta annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014.

Horisontaaliasetuksessa ja edellä mainituissa komission antamissa asetuksissa säädetään 
täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnasta sekä ehtojen laiminlyöntiin liittyvistä 
seuraamuksista.
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Täydentäviä ehtoja koskevien säännösten kansallista täytäntöönpanoa koskee Euroopan unionin 
suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 4 §, johon sisältyvän asetuksenantovaltuuden 
mukaan täydentävistä ehdoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
Täydentävien ehtojen valvonnan suorittamisesta säädetään unionin lainsäädännön lisäksi 
maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013). Laissa säädetään muun muassa 
valvonnan suorittavista viranomaisista. Täydentävien ehtojen noudattaminen on edellytyksenä myös 
tiettyjen eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014) säädettyjen 
tukien saannille. Myös mainitun lain 4 §:n 5 momenttiin sisältyy valtuus säätää ehdoista tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.

Edellä mainittujen lakien nojalla on annettu valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen 
lakisääteisistä hoito vaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten 
noudattamisen valvonnasta (7/2015). Asetuksen liitteissä 1 - 3 yksilöidään
horisontaaliasetuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti Suomessa noudatettava täydentävien ehtojen 
sääntöjen kokonaisuus, joka sisältää suoraan sovellettavia EU-asetusten säännöksiä, eräitä sellaisia 
näiden säännösten kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä, jotka ovat olennaisia EU-säännöksen 
vaatimuksen soveltamiseksi, sekä kansallisia direktiivien täytäntöönpanosäännöksiä.

Ehdotettu muutos

Täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoito vaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja 
ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä 1 
ehdotetaan muutettavaksi. Liitteeseen 1 ehdotetaan lisättäväksi eräitä täydentävien ehtojen 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevien EU-direktiivien kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä, 
jotka ovat välttämättömiä täydentävien ehtojen järjestelmän toimeenpanon kannalta.

2. Yksityiskohtaiset perustelut

Asetuksen liitettä 1 ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskevista 
lakisääteisistä hoitovaatimuksista ehdotetaan muutettavaksi hoitovaatimuksen 2 osalta. 
Taitovaatimuksen 2 osalta ehdotetaan lisättäväksi lakisääteisinä hoitovaatimuksina noudatettaviin 
kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 ja 30 §:t suojelluista 
luontotyypeistä. Säännösten lisääminen on tarpeellista, koska ne ovat lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina noudatettavia luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY, jäljempänä lintudirektiivi, kansallisia 
täytäntöönpanosäännöksiä, jotka kuuluvat täydentävien ehtojen alaan. Lintudirektiivin säännöksistä 
täydentävien ehtojen lakisääteisinä hoitovaatimuksina on noudatettava nimenomaan lajien 
elinympäristön suojelua koskevia säännöksiä.

Voimaantulo
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x.x.2019.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.



3

4. Lausunnot

Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto ympäristöministeriöltä, Elintarviketurvallisuusvirastolta, 
Maaseutuvirastolta, aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksilta, Maa-ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:Itä, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund 
SLC rfrltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Suomen 
Eläinlääkäriliitto ry:Itä, Eläinsuojeluliitto Animalia ry:Itä, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto ry:Itä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:ltä ja WWF Suomi ry:ltä.

5. Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
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Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä 
niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 
annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (7/2015) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 108/2017, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta 2019.

Helsingissä x päivänä x kuuta 2019

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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Liite 1

Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskevat lakisääteiset 
hoitovaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen 
täytäntöönpanosäännös tai 
täydentävä säännös

1 Neuvoston direktiivi
91/676/ETY vesien 
suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien 
aiheuttamalta pilaantumiselta
4 ja 5 artikla

Valtioneuvoston asetus 
eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014)
5 §, 7 §:n 1 ja 5—8 momentti,
8 §, 10 §:n 1—3, 5—8 ja 10 
momentti sekä 11—13, 15 ja
16 §

2 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi
2009/147/EY 
luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 3 artiklan 1 kohta, 3 
artiklan 2 kohdan b alakohta, 4 
artiklan 1, 2 ja 4 kohta

Luonnonsuoj elulaki 
(1096/1996)9, 13, 15 ja 17 §,
24 ja 25 §:n nojalla tehdyt 
suojelupäätökset, 29 ja 30 §,
47 §:n nojalla tehdyt lintuja 
koskevat suojelupäätökset,
64 aja 65 b § sekä 65 e §:n 
nojalla tehdyt päätökset

3 Neuvoston direktiivi
92/43/ETY luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston 
suojelusta 6 artiklan 1 ja 2 
kohta

Luonnonsuojelulaki 9, 13, 15 
ja 17 §, 24 ja 25 §:n nojalla 
tehdyt suojelupäätökset 64 §:n
1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden osalta,
64 a ja 65 b § sekä 65 e §:n 
nojalla tehdyt päätökset


