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Neuvotteleva virkamies 3.10.2022  

Suvi Ruuska    

 
 

VALTIONEUVOSTON ASETUS EHDOLLISUUDEN HYVÄN MAATALOUDEN JA 

YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA 

1. Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet 

Euroopan unionin suorien tukien järjestelmän ja eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien 

korvausten ehtoina on noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. Ehdollisuuteen kuuluvat sekä 

lakisääteiset hoitovaatimukset että hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset. 

 

Ehdollisuudesta säädetään yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden 

tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

(maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 

koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja 

(EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2021/2115, jäljempänä suunnitelma-asetus, 12 ja 13 artiklassa sekä liitteessä III. Suunnitelma-

asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimukset koskevat seuraavia aloja: 

a) ilmasto ja ympäristö, mukaan lukien vesi, maaperä, ekosysteemien biologinen monimuotoisuus; 

b) kansanterveys ja kasvien terveys; 

c) eläinten hyvinvointi. 

 

Suunnitelma-asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki 

maatalousmaa, myös maa, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin, säilytetään hyvässä maatalous- 

ja ympäristökunnossa. Suunnitelma-asetuksen liitteen III mukaan hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimuksiin kuuluu yhdeksän erilaista toimenpidevaatimusta. Toimenpidevaatimusten tarkempi 

sisältö on määriteltävissä kansallisella lainsäädännöllä. Toimenpidevaatimuksia asettaessaan 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon tapauksen mukaan kyseessä olevien alueiden erityispiirteet, 

mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, käytössä olevat viljelyjärjestelmät, viljelykäytännöt, 

tilakoko, tilarakenteet, maankäyttö ja syrjäisimpien alueiden erityispiirteet. 

 

Kansallisesti ehdollisuudesta ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista säädetään 

Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetussa laissa (xx/202x). Laki sisältää perussäännökset 

ehdollisuudesta ja valtuuden säätää tarkemmin hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 

valtioneuvoston asetuksella. Myös eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annettu laki 

(x/202x) sisältää valtuuden säätää tarkemmin hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 

valtioneuvoston asetuksella. 

 

2. Asetuksen valmistelu 

 

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä 

Ruokaviraston kanssa.  
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Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunto ympäristöministeriöltä, Ahvenanmaan maakunnan 

hallitukselta, Ruokavirastolta, Luonnonvarakeskukselta, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska 

Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska 

lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Suomen luonnonsuojeluliitolta, WWF Suomelta, Natur och 

Miljö rf:ltä. 

 

3. Asetuksen pääasiallinen sisältö  

Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ehdotetaan säädettäväksi 

Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain 7 §:n 2 momentin, eräistä maaseudun 

kehittämisen korvauksista annetun lain 4 §:n 6 momentin ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista 

tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:n 3 momentin nojalla valtioneuvoston asetus ehdollisuuden 

hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Asetuksella säädettäisiin hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimuksiin kuuluvien suunnitelma-asetuksen liitteessä III tarkoitettujen 

toimenpidevaatimusten tarkemmasta sisällöstä. 

 

4. Pykäläkohtaiset perustelut 

 

1 § Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin soveltamisalasta. Asetuksessa säädettäisiin 

suunnitelma-asetuksen 12 ja 13 artiklassa sekä liitteessä III tarkoitetuista hyvän 

maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Asetusta sovellettaisiin myönnettäessä 

Euroopan unionin kokonaan rahoittamia suoria tukia ja eräitä maaseudun 

kehittämiseen liittyviä korvauksia sekä maa- ja puutarhatalouden kansallista 

kasvintuotannon tukea. 

2 § Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin asetuksen soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. 

Asetusta sovellettaisiin Ahvenanmaan maakunnassa myönnettäessä 1 §:ssä 

tarkoitettuja tukia, jos asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla 

valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Asetus vastaisi tältä osin sisällöltään nykyisin 

voimassa olevaa asetusta (Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän 

maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (4/2015)). 

3 § Asetuksen 3 §:ssä säädettäisiin määritelmistä. Pykälän 1 kohdan mukaan turvemaalla 

tarkoitettaisiin maata, jonka muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on 

vähintään 40 prosenttia. Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin vesistö. Vesistöllä 

tarkoitettaisiin vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 

vesistöä ja Ahvenanmaan maakunnan vesilain (1996:61) 3 §:n 1 momentin 30 

kohdassa tarkoitettua vesistöä sekä viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän (LPIS) 

Vesistöt-karttatasossa olevaa uomaverkostomallia (Vipu-vesistöt). Pykälän 3 kohdassa 

määriteltäisiin nurmikasvi, jolla tarkoitettaisiin heinäkasveja ja muita 

nurmirehukasveja, joihin kuuluvat sellaiset heinä- ja nurmirehukasvilajit, joita 

Suomessa esiintyy perinteisesti luonnonlaitumilla tai nurmi-, laidun- tai 

niittysiemenseoksissa. Pykälän 4 kohdassa määriteltäisiin kesanto. Kyseisen 

määritelmän mukaan kesannolla tarkoitettaisiin tuotantoon käyttämätöntä 

maatalousmaata, joka on viher-, sänki- tai avokesantoa. Pykälän 5 -7 kohdassa 

määriteltäisiin tarkemmin viher-, sänki- ja avokesanto. Pykälän 8 kohdassa 

määriteltäisiin peruslohko, jolla tarkoitettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä yhteisen maatalouspolitiikan yhdennetyn 
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hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä ehdollisuuden hallinnollisten seuraamusten 

soveltamisen ja laskennan osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2022 

/1172 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viitelohkoa. Pykälän 9 kohdassa 

määriteltäisiin peltolohkorekisteri, jolla tarkoitettaisiin yhteisen maatalouspolitiikan 

rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 

kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 

68 artiklassa tarkoitettua viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää. Pykälän 10 kohdassa 

määriteltäisiin kasvulohko, jolla tarkoitettaisiin peltolohkorekisterissä sijainniltaan ja 

tukikelpoiselta enimmäisalaltaan rajattuun yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä 

maatalousmaahan tai muuhun alaan kuuluvaa aluetta, jossa viljellään yhtä kasvilajia, 

kasvilajiketta, useamman kasvilajin seosta tai jota kesannoidaan tai joka on 

erityiskäytössä maataloustoiminnalle tai muulle alalle asetettujen vaatimusten 

mukaisesti. Pykälän 10 kohdan mukaan välikasvilla tarkoitettaisiin samana vuonna 

kasvaneen satokasvin jälkeen kylvettävää toissijaista kasvia, joka on eri kasvi kuin 

satokasvi ja joka muodostaa kasvuston. Pykälän 11 kohdassa määriteltäisiin puu, jolla 

tarkoitettaisiin vähintään neljä metriä korkeaa yksi- tai monirunkoista, monivuotista, 

ikivihreää tai lehtensä pudottavaa puuvartista kasvia tai latvuksellista puumaista 

pensasta, jonka runko ja haarat kasvavat pystyyn tai yläviistoon ja jonka puumaiset 

varret kasvavat paksuutta ja pituutta. 

4 § Asetuksen 4 §:ssä säädettäisiin muusta käytöstä maatalousmaaksi otetusta turvemaa-

alasta. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan 

hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 2 (GAEC-

vaatimus 2). Kyseinen GAEC-vaatimus koskee kosteikkojen ja turvemaiden suojelua. 

Pykälän 1 momentin mukaan vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä 

raivaamalla tai muilla keinoin otetulla turvemaalla sekä aiemmin turvetuotannossa 

olleilla aloilla olisi oltava pysyvästi nurmikasvusto. Edellä mainittuja aloja ei saisi 

kyntää. Nurmikasvusto voitaisiin uusia vain suorakylvönä tai kevennetyllä 

muokkauksella niin, että uusi kasvusto kylvetään välittömästi aiemman kasvuston 

muokkauksen jälkeen. Alan nurmipeitteisyys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

verrattuna siihen, jos ala olisi yksivuotisten kasvien viljelyssä. Pykälän 2 momentissa 

olisi määritelty ne alat, joita vaatimus pysyvästä nurmikasvustosta ei koskisi. Pykälän 

3 momentissa määriteltäisiin, mitä pykälässä tarkoitetaan tilusjärjestelyllä. Pykälän 4 

momentin mukaan muusta käytöstä maatalousmaaksi otetulta turvemaa-alalta ei saisi 

ottaa maa-ainesta eikä turvemaa-alaa tai sillä olevaa kasvustoa saisi polttaa. 

Maatalousmaaksi otetulle turvemaa-alalle ei saisi kaivaa uusia avo-ojia paitsi, jos 

uuden avo-ojan kaivuu liittyy rakennettavan kosteikon perustamiseen tai useita 

maanomistajia koskevaan peruskuivatus- tai tilusjärjestelyhankkeeseen. 

Peruskuivatuksella tarkoitetaan purojen ja valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien 

rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi 

paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle. Pykälän 5 momentin mukaan muusta 

käytöstä maatalousmaaksi otetulla turvemaa-alalla olevan pysyvän nurmen saisi 

kyntää kerran neljän vuoden ajanjaksolla. 

5 § Asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin muusta käytöstä maatalousmaaksi otetuista muista 

maa-aloista kuin turvemaa-aloista. Näihin muihin maa-aloihin, jotka on otettu vuoden 

2022 jälkeen maatalousmaaksi, sovellettaisiin, mitä 4 §:n 1-3 momentissa säädetään. 

Pykälässä säädettäisiin tarkemmin suunnitelma-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan 

mukaisesta toimenpidevaatimuksesta. Suunnitelma-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan 

perusteella jäsenvaltiot voivat liitteessä III vahvistettujen päätavoitteiden osalta asettaa 

kyseisessä liitteessä vahvistettujen toimenpidevaatimusten lisäksi muita 



4 
 

toimenpidevaatimuksia kyseisiin päätavoitteisiin pääsemiseksi. Tällaisten muiden 

toimenpidevaatimusten on oltava syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja niiden on 

vastattava yksilöityjä tarpeita. Pykälässä ehdotetun toimenpidevaatimuksen avulla 

voitaisiin vähentää uuden maa-alan ottamista maatalousmaaksi esimerkiksi 

raivaamalla ja lisätä nurmipeitteisiä aloja ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.  

 

6 § Asetuksen 6 §:ssä säädettäisiin sängenpolttokiellosta. Pykälässä säädettäisiin 

tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 3 (GAEC-vaatimus 3). 

Kyseinen GAEC-vaatimus koskee sängen polttoa koskevaa kieltoa. Pykälän mukaan 

viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja 

siemenmausteiden sänkeä ei saisi polttaa. Sängen polttokiellon avulla voidaan 

säilyttää maaperän orgaanista ainetta.  

 

7 § Asetuksen 7 §:ssä säädettäisiin suojakaistoista. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin 

suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 

koskevasta toimenpidevaatimuksesta 4 (GAEC-vaatimus 4). Kyseinen GAEC-

vaatimus koskee suojakaistojen perustamista vesistöjen varrelle. Pykälän 1 momentin 

mukaan vesistöjen varrella sijaitsevalla maatalousmaan peruslohkolla olisi oltava 

vesistöön rajoittuvalla lohkon rajalla muokkaamaton kasvipeitteinen vähintään kolmen 

metrin levyinen suojakaista, jolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. 

Muokkaamaton kasvipeitteinen suojakaista suojelee vesistöjä pilaantumiselta ja 

valumilta. Momentissa säädettäisiin tarkemmin siitä, mitä tarkoitetaan 

kasvipeitteisyydellä ja siitä, milloin peruslohkon ei katsottaisi rajoittuvan vesistöön. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa suojakaistan kasvuston 

hävittäminen olisi mahdollista. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toimenpiteistä, 

joihin on ryhdyttävä, kun suojakaistan kasvillisuus on vaurioitunut tai tuhoutunut.  

8 § Asetuksen 8 §:ssä säädettäisiin suojakaistoista kaltevilla mailla.  Pykälässä 

säädettäisiin tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 5 (GAEC-vaatimus 5). 

Kyseinen GAEC-vaatimus koskee maanmuokkauksen hallintaa maaperän 

köyhtymisen ja eroosion vaaran pienentämiseksi ottaen huomioon rinteen kaltevuus. 

Vesistöjen varrella sijaitsevalla maatalousmaan lohkolla tai lohkon osalla, jonka 

kaltevuus on vesistöön päin Manner-Suomessa vähintään 15 prosenttia ja 

Ahvenanmaalla vähintään 10 prosenttia, olisi oltava 7 §:ssä tarkoitettu suojakaista, ja 

sillä olisi noudatettava 7 §:ssä säädettyjä ehtoja. Maatalousmaan lohkon tai lohkon 

osan kaltevuustieto on saatavissa viljelijöiden verkkoasiointipalvelusta (Vipu-palvelu).  

9 § Asetuksen 9 §:ssä säädettäisiin vähimmäismaanpeitteestä. Pykälässä säädettäisiin 

tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 6 (GAEC-vaatimus 6). 

Kyseinen GAEC-vaatimus koskee vähimmäismaanpeitettä paljaan maan välttämiseksi 

herkimpinä ajanjaksoina. Pykälän 1 momentin mukaan tuenhakijan hallinnassa 

tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä olevasta pellon ja pysyvien kasvien 

yhteenlasketusta alasta vähintään 33 prosenttia olisi oltava kasvipeitteistä 31 päivästä 

lokakuuta 15 päivään maaliskuuta. Momentissa säädettäisiin siitä, mitä kasvipeitteeksi 

hyväksytään. Pykälän 2 momentin mukaan tuensaajan olisi ilmoitettava alat, jotka hän 

säilyttää kasvipeitteisenä 1 momentissa tarkoitetun ajan. Pykälän 3 momentin mukaan 
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nurmikasvien sängen ja 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun sängen saisi tuhota 

kemiallisesti. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kesannoista. Kesantojen olisi oltava 

pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantoa 30 päivästä kesäkuuta 31 päivään elokuuta.  

Pykälän 5 momentissa tilanteista, joissa kasvulohko saisi olla avokesantoa. Pykälän 6 

momentissa säädettäisiin tarkemmin siitä, mitä 5 momentin 2 kohdan mukaisilla 

lyhytaikaisilla kunnostustoimenpiteillä tarkoitetaan. Pykälän 7 momentissa 

säädettäisiin tilanteista, kesantojen viher- tai sänkipeitevaatimuksesta saa poiketa. 

Pykälän 8 momentin mukaan kesantoa ei saisi lannoittaa muutoin kuin 7 momentissa 

tarkoitetussa tapauksessa. Kesannolla saisi käyttää kasvinsuojeluaineita 1 syyskuuta 

alkaen. Jos on kyse 7 momentissa tarkoitetuista syyskylvöisistä kasveista, 

kasvinsuojeluaineita saisi käyttää kylväessä 15 heinäkuuta alkaen. 

10 §  

Asetuksen 10 §:ssä säädettäisiin viljelykierrosta. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin 

suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 

koskevasta toimenpidevaatimuksesta 7 (GAEC-vaatimus 7). Kyseinen GAEC-

vaatimus koskee viljelykiertoa peltoalalla, lukuun ottamatta veden alla kasvavia 

kasveja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vuotuisesta viljelykiertovaatimuksesta.  

Ensimmäisen kerran vuotuisen viljelykierron tarkastelu tehtäisiin vuonna 2024. 

Vähintään 33 prosentilla viljelijän hallinnassa olevasta peltoalasta, joka on ilmoitettu 

kyseisen vuoden tukihakemuksessa ja jolla viljellään yksivuotista viljelykasvia, 

viljelykasvin olisi oltava eri kuin edeltävänä vuonna. Pykälän 2 momentissa ja usean 

vuoden viljelykiertovaatimuksesta. Samaa yksivuotista viljelykasvia voisi viljellä 

samalla peltoalalla enintään kolme vuotta peräkkäin. Ensimmäisen kerran usean 

vuoden viljelykierron tarkastelu tehtäisiin vuonna 2025. Asetuksen 3 momentissa 

säädettäisiin yksivuotisista viljelykasveista, joita viljelykiertovaatimukset eivät 

koskisi. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tarkemmin siitä, mitä tarkoitetaan 

viljelykasvilla. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tarkemmin siitä, mitkä kasvit 

katsottaisiin eri viljelykasveiksi. Pykälän 6 momentin mukaan viljelykierto ei koskisi 

suunnitelma-asetuksen liitteen III alaviitteen 4 a –c kohdassa tarkoitettuja tiloja.  

Tällaisia tiloja ovat tilat: 

a)  joilla yli 75 prosenttia peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 

tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai sitä käytetään näiden 

käyttötapojen yhdistelmään; 

(b)  joilla yli 75 prosenttia tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea tai sitä 

käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, merkittävän osan 

vuodesta tai merkittävän osan kasvukaudesta veden alla kasvavien kasvien viljelyyn 

tai kyseisten käyttötapojen yhdistelmään; tai 

(c)  joiden peltoala on enintään 10 hehtaaria. 

 

11 § Asetuksen 11 §:ssä säädettäisiin tuottamattomista aloista. Pykälässä säädettäisiin 

tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 8 (GAEC-vaatimus 8). 

Asetuksen 1 momentin mukaan maatilan peltoalasta vähintään 4 prosenttia olisi oltava 

kesantoa, jolla ei saa tuottaa maataloustuotteita eikä lannoittaa tai käyttää 

kasvinsuojeluaineita kesantokaudella 1 päivästä tammikuuta 31 päivään elokuuta. 
Kesantoa saisi käyttää laitumena ja sen kasvuston saisi korjata1 päivästä syyskuuta. 

Syyskylvöisten kasvien kylvöön liittyvät toimenpiteet olisivat sallittuja 1 päivästä 

elokuuta alkaen, jolloin kesantokausi näillä aloilla päättyisi. Pykälän 2 momentissa 

säädettäisiin kesantolohkon vähimmäiskoosta, joka olisi 0,01 hehtaaria. Pykälän 3 
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momentin mukaan suunnitelma-asetuksen liitteen III alaviitteessä 5 säädettyä 

poikkeusta (metsäisyyspoikkeama) ei sovellettaisi maatiloihin, jotka sijaitsevat 

Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakuntien alueilla. Näissä 

maakunnissa tulisi siten sovellettavaksi 1 momentissa säädetty kesannon määrää 

koskeva vaatimus. Pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa säädetty vaatimus ei 

koskisi maatiloja: 

1) joilla yli 75 prosenttia peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 

tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai sitä käytetään näiden 

käyttötapojen yhdistelmään; 

2)  joilla yli 75 prosenttia tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea tai sitä 

käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, merkittävän osan 

vuodesta tai merkittävän osan kasvukaudesta veden alla kasvavien kasvien viljelyyn 

tai kyseisten käyttötapojen yhdistelmään; tai 

3)  joiden peltoala on enintään 10 hehtaaria. 

 

12 § Asetuksen 12 §:ssä säädettäisiin maisemapiirteistä. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin 

suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 

koskevasta toimenpidevaatimuksesta 8 (GAEC-vaatimus 8), johon kuuluu yhtenä 

osana maisemapiirteiden säilyttäminen. Pykälän sisältö vastaisi nykyisin voimassa 

olevaa asetusta. Maisemapiirteinä olisi säilytettävä suojellut puuryhmät ja yksittäiset 

puut sekä luonnonmuistomerkit. 

 

13 § Asetuksen 13 §:ssä säädettäisiin puiden leikkauskiellosta. Pykälässä säädettäisiin 

tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 8 (GAEC-vaatimus 8), johon 

kuuluu yhtenä osana pensasaitojen ja puiden leikkauskielto lintujen pesimäaikaan. 

Pykälän mukaan maatalousmaalla olevia puita ei saisi kaataa eikä leikata 1 päivästä 

toukokuuta 31 päivään heinäkuuta. Edellä mainittu kielto ei koskisi pysyvien kasvien 

alaa eikä alaa, joka kuuluu maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa 

koskevaan ympäristösopimukseen.  

 

14 § Asetuksen 14 §:ssä säädettäisiin hukkakauran ja jättiputken torjunnasta. Pykälässä 

säädettäisiin tarkemmin suunnitelma-asetuksen liitteen III maan hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta 8 (GAEC-vaatimus 8), johon 

kuuluu lisämahdollisuutena toimenpiteet haitallisten vieraskasvilajien torjumiseksi. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hukkakauran torjunnasta ja pykälän 2 momentissa 

jättiputkien torjunnasta. Pykälän sisältö vastaisi nykyisin voimassa olevaa asetusta. 

 

15 § Asetuksen 15 §:ssä säädettäisiin pysyvistä nurmista Natura 2000 -alueilla. Natura 

2000 -alueella sijaitsevat pysyvät nurmet olisi säilytettävä eikä niitä saisi kyntää. 

Edellä mainitulla alueella sijaitsevien pysyvien nurmien kasvuston saisi uudistaa vain 

erityisestä syystä. Natura 2000 –alueilla sijaitsevien pysyvien nurmien säilyttämisellä 

ja niiden kyntökiellolla voidaan edistää luontotyyppien ja lajien suojelua. 

 

16 § Asetuksen 16 §:ssä säädettäisiin voimaantulosta. Asetuksen olisi tarkoitus tulla 

voiman x päivänä x kuuta 202x. Sen 4 §:n 4 ja 5 momenttia sovellettaisiin kuitenkin 

vasta 1 päivästä tammikuuta 2025.  
 

Mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään, sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2024. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2021/2115 koskevista poikkeuksista hyvää 
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maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien toimenpidevaatimusten (GAEC-

vaatimukset) 7 ja 8 soveltamisen osalta hakuvuonna 2023 annetun komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1317 1 artiklan 1 kohdan nojalla Suomessa ei 

sovellettaisi hakuvuonna 2023 GAEC-vaatimuksia 7 ja 8. 

 

17 § Asetuksen 17 §:n siirtymäsäännöksen mukaan 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun usean 

vuoden viljelykierron olisi toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2025. 

 

 

 

5. Taloudelliset vaikutukset 

 

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.  

 

 

6. Lausuntopalaute 

 

Asetusehdotuksesta antoivat lausunnon… 

 

 

 

7. Laintarkastus 

 

 

8. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

 

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voiman x päivänä x kuuta 202x. Sen 4 §:n 4 ja 5 momenttia 

sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2025.  Mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään, 

sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2024. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 

2021/2115 koskevista poikkeuksista hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien 

toimenpidevaatimusten (GAEC-vaatimukset) 7 ja 8 soveltamisen osalta hakuvuonna 2023 annetun 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1317 1 artiklan 1 kohdan nojalla Suomessa ei 

sovellettaisi hakuvuonna 2023 GAEC-vaatimuksia 7 ja 8. 
 

Asetuksen 17 §:n siirtymäsäännöksen mukaan 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun usean vuoden 

viljelykierron olisi toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2025. 

 

 

 

Esitys: Esitetään, että valtioneuvosto antaa asetuksen ehdollisuuden hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimuksista. 
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