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N:o 942

Valtioneuvoston päätös
kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998
—————

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt maa- ja puutarhata-
louden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 § diittiyhtiölle, osuuskunnalle tai osakeyhtiöl-

Soveltamisala maa- tai puutarhatalouden harjoittaminen.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista poiketen voidaan 8 §:ssä tarkoitettua tukea
tuista annetun lain (1059/1994) 7 §:n 1 mo- maksaa avomaan puutarhatuotannon osalta
mentissä tarkoitettuna kansallisena erityistu- myös  sellaiselle  yhteisölle, jonka osakkaina
kena maksetaan maa- ja puutarhataloustuot- tai jäseninä on muita kuin luonnollisia hen-
tajille vuodelta 1999 pinta-alaperusteista kas- kilöitä, tai säätiölle.
vinviljelyn kansallista tukea siten kuin tässä Tukea voidaan maksaa myös maa- tai puu-
päätöksessä määrätään. Tuet maksetaan näi- tarhataloutta harjoittavalle maatalous- tai
hin tarkoituksiin valtion talousarviossa osoi- puutarhaoppilaitokselle tai tutkimuslaitok-
tettujen määrärahojen rajoissa. selle sekä keinosiemennystoimintaa harjoitta-

2 § nisteriö erityisistä syistä myöntää siihen lu-

Puolisot yhteisölle. Maa- ja metsätalousministeriö voi

Tässä päätöksessä tarkoitetaan puolisoilla tannolle, jota tuen hakija on harjoittanut en-
aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuh- nen vuotta 1995. Luvan myöntämisen edel-
teissa eläviä, tuloverolain (1535/1992) 7 §:n lytyksenä on, että tuotantoon liittyvät ympä-
3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. ristökysymykset on järjestetty maa- ja met-

sätalousministeriön hyväksymällä tavalla.
3 §  

Tuen saajat

Tukea voidaan maksaa:
1) yksityiselle viljelijälle; Tukea voidaan maksaa tuen saajalle, joka
2) usealle viljelijälle yhteisesti; sekä asuu vakinaisesti Suomessa. Suomessa asu-
3) sellaiselle luonnollisten henkilöiden vaksi katsotaan myös yhteisö ja säätiö, jonka

muodostamalle avoimelle yhtiölle, komman- kotipaikka on Suomessa.

le, jonka pääasiallisena tarkoituksena on

Edellä 1 momentin 3 kohdassa sanotusta

valle yhteisölle. Jos maa- ja metsätalousmi-

van, tukea voidaan maksaa myös muulle

myöntää luvan tuen maksamiseen vain tuo-

4 §

Tuen saamisen edellytykset
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Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kauden 1999 aikana. Tukea ei makseta sel-
tuen saaja hallitsee toukokuun 28 päivänä laisen pellon osalta, jota koskee luopumise-
1999 omistajana, vuokramiehenä taikka po- läkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 koh-
rotilalain (590/1969) mukaiseen hallintasopi- dassa tai maatalousyrittäjien luopumiskor-
mukseen, testamenttiin tai muuhun saanto- vauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä
kirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta
maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu
vuonna 1999 käytettävää peltoa. Sukupol- sitoumus   tai  josta on voimassa maatalous-
venvaihdoksissa ja muissa koko tilan hallin- tuotannon tasapainottamisesta annetun lain
taoikeuden muutostapauksissa sekä yksittäi- (1261/1989) tai vastaavan aikaisemman lain-
sen peruslohkon hallinnansiirtotapauksissa säädännön mukainen sopimus peltokasvien
pellon hallint a-ajankohdaksi hyväksytään viljelystä luopumisesta taikka jolta makse-
myöhäisempikin ajankohta maa- ja metsäta- taan omenapuiden raivauspalkkiota. 
lousministeriön tarkemmin määräämin perus- Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta,
tein. Tukikelpoisen kasvulohkon vähim- jota viljellään vähintään paikkakunnan ta-
mäispinta-ala on yksi aari. vanomaisen viljelytavan mukaisesti. Maa- ja

Tuen maksamisen edellytyksenä 3 §:n 1 metsätalousministeriö voi antaa tarkempia
momentin 1 kohdassa tarkoitetuille tuen saa- määräyksiä hyväksyttävästä viljelytavasta.
jille on, että viljelijä on  31 päivänä joulu-
kuuta 1998 alle 65-vuotias tai, että hänen 6 §
puolisonsa on tuolloin alle 65-vuotias.  Edel-
lä 3 §:n 1 momentin  2 ja 3 kohdassa tarkoi- Aluejako
tetuissa tapauksissa edellytyksenä on, ettei
kukaan viljelijöistä, osakkaista, yhtiömiehis- Tuki maksetaan tämän päätöksen liitteenä
tä tai jäsenistä ole täyttänyt 65 vuotta ennen 1 olevan aluejaon mukaisena.  Maa- ja met-
vuoden 1999 alkua, tai että vähintään yksi sätalousministeriö määrittelee kuntien ne
heistä asuu tilalla tai sen hoidon kannalta osat, jotka katsotaan saaristoksi.
sopivalla etäisyydellä siitä ja täyttää ikää
koskevan edellytyksen. 7 §

Tuen maksamisen edellytyksenä 3 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille tuen Ympäristötuen ehdot
saajille on, että viljelijät, avoimen yhtiön
yhtiömiehet, kommandiitt iyhtiön vas- Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voi-
tuunalaiset yhtiömiehet tai osuuskunnan jä- daan maksaa viljelijälle, joka noudattaa ym-
senet itse työhön osallistuen harjoittavat päristönsuojelun ja maaseutuympäristön hoi-
maa- tai puutarhataloutta ja että osakeyhtiön don vaatimusten kanssa sopusointuisista
osalta yli puolet sen äänivallasta on suoraan maatalouden tuotantomenetelmistä annetussa
tai omistamiensa yhtiöiden kautta sellaisten neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2078/92
henkilöiden omistuksessa, jotka itse työhön tarkoitettuja Suomessa noudatettavien ympä-
osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhata- ristöohjelmien mukaisia ympäristötuen pe-
loutta. rustuen ehtoja ja joka on antanut ympäristö-

Jos tilalla on tapahtunut hakuvuoden aika- tuen perustukea koskevan sitoumuksen vuon-
na sukupolvenvaihdos tai muu koko tilan na   1995,   1996,  1997,  1998  tai  1999
hallintaoikeuden muutos, tilan nurmituen taikka joka antaa yksivuotisen sitoumuksen
perusteena olevat eläimet määräytyvät maa- vastaavien ehtojen noudattamisesta vuonna
ja metsätalousministeriön tarkemmin mää- 1999.
räämin perustein.

5 §

Tuen perusteena oleva peltoala

Tässä päätöksessä tarkoitetun tuen perus- maksetaan vuoden 1999 kasvukauden ajan
teena on tuottajan hallinnassa toukokuun 28 tuotantoon käytetystä pellosta seuraavasti
päivänä 1999 oleva peltoala, jota käytetään (mk/ha):
pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn kasvu-

8 §

Tuen määrä

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea
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Tukialue Alueiden A ja B      Muu    Alue C1   Alueet C2 ja Alue C3 
saaristo ja muu      B-alue C2 pohj. ja 

A-alue sekä saaristo
Ahvenanmaa

vehnä 594 514 - - -
ruis 1 050 850 400 400 -
mallasohra 250 75 - - -
rehuvilja 250 75 185 300 250
EU-peltokasvien 
tukeen oikeuttavat 
kasvit  lukuun 
ottamatta em. 
kasveja ja 
kesantoa 250 75 - - -
tärkkelysperuna 400 300 - - -
sokerijuurikas 750 750 - - -
omenat 550 550 - - -
avomaavihannekset 2 200 1 500 - - -

Lisäksi maksetaan tukea tukikelpoisen 9 §
nurmialan perusteella seuraavasti (mk/ha): 

Ahvenanmaa ja alueiden 
A ja B saaristo . . . . . . . . 900
Muu A- ja B-alue sekä C-alue . 550

Tukikelpoisella nurmella tarkoitetaan 1) hakija on ilmoittanut hakemuksessa
maatalouden ympäristötuen perustuessa virheellisiä tai puutteellisia tietoja;
määriteltyä tukikelpoista nurmea. Tukea makse- 2) tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle
taan kuitenkin enintään tilan eläinyksiköiden tai toimenpiteelle on annettu sellainen muo-
määrää vastaavalta nurmihehtaarimäärältä. to, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta
Eläinyksiköitä laskettaessa otetaan huomioon tai tarkoitusta;
koko maassa 6 kuukautta ja sitä vanhemmat 3) hakija ei ole täyttänyt 7 §:ssä tarkoitet-
sonnit, uuhet ja kutut sekä alueilla A ja B tuja ehtoja; 
lisäksi emolehmät ja teuraaksi kasvatettavat 4) tukea koskeva hakemus on saapunut
vähintään 12 kuukauden  ikäiset mutta alle viranomaiselle myöhässä tai
24 kuukauden ikäiset hiehot.  Tukea määri- 5) eläimiä on hoidettu eläinsuojelusään-
teltäessä  yksi  nurmihehtaari   vastaa   yhtä nösten vastaisesti.
eläinyksikköä. Nurmituki maksetaan pienem- Maa- ja metsätalousministeriö antaa tar-
män yksikkömäärän perusteella. Maa- ja vittaessa tarkemmat määräykset tuen alenta-
metsätalousministeriö antaa tarkemmat oh- misesta ja epäämisestä.
jeet nurmituen määräytymisperusteista.

Tuen maksaminen edellyttää, että edellä 1 10 §
momentissa tarkoitettujen kasvien viljelyala
on yhteensä  vähintään 3 hehtaaria.  Nur- Menettelysäännökset
miala luetaan tähän alaan vain tiloilla, jotka
ovat nurmitukeen oikeutettuja.  Tuen mak- Tässä päätöksessä tarkoitettuja tukia hae-
saminen avomaan puutarhatuotannolle edel- taan kirjallisesti sen kunnan maaseutuelin-
lyttää, että avomaan puutarhatuotannon ala keinoviranomaiselta, jonka alueella maati-
on yhteensä vähintään 0,5 ha. lan talouskeskus sijaitsee.

Nurmialan perusteella tukea maksetaan Maa- ja metsätalousministeriö antaa tar-
koko maassa enintään 71 miljoonaa mark- kempia määräyksiä tuen ja 3 §:n 3 momen-
kaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perus- tissa tarkoitetun luvan hakuajasta, hakuajan
teella laskettava tuen määrä ylittää edellä jälkeen tapahtuvasta hakemuksen täydentä-
olevan enimmäismäärän, maa- ja metsäta- misestä sekä hakemuksessa noudatettavasta
lousministeriö päättää tuen alentamisesta. menettelystä.

Tukien alentaminen ja epääminen

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voi-
daan alentaa tai se voidaan jättää maksamat-
ta, jos:
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11 § vittaessa  tarkempia määräyksiä tässä pää-

Komission päätösten huomioon ottaminen noudatettavasta menettelystä, tukiperusteiden

Tukia maksettaessa on noudatettava ko- 7 §:ssä tarkoitetuista yksityiskohtaisista tuki-
mission 30 päivänä heinäkuuta 1996 perusteista sekä muusta tämän päätöksen
(97/428/EY) annetun päätöksen tässä päätök- täytäntöönpanosta.
sessä tarkoitettuja tukia koskevia määräyk-
siä. 13 §

Maa- ja metsätalousministeriö tarkistaa
tarvittaessa tukiperusteita komission päätös- Voimaantulo
ten edellyttämällä tavalla.

12 § tammikuuta 1999.

Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö  antaa  tar-

töksessä tarkoitettujen tukien valvonnassa

seurannassa  tarvittavasta kirjanpidosta, edellä

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä 

    Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998 

Maa- ja metsätalousministeri  Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila  
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Liite 1

ALUEJAKO Imatra, Jaala, Janakkala, Jokioinen, Juupajoki,

Alueiden A ja B saaristo, Ahvenanmaan
saaristoa lukuun ottamatta

Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Velkua peenranta, Lappi T1, Lavia, Lemi, Lempäälä,
sekä saaristo-osat seuraavista ulko- ja sisäsaa- Loppi, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Miehikkä-
ristokunnista: Dragsfjärd, Halikko, Hartola, lä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä,
Hauho, Inkoo, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Mäntyharju, Nakkila, Nastola, Nokia, Noor-
Kaarina, Kangasala, Kuhmoinen, Kustavi, markku, Nousiainen, Nummi-Pusula, Orimatti-
Kuusankoski, Lemu, Längelmäki, Merimasku, la, Orivesi, Pirkkala, Pomarkku, Pori, Punka-
Naantali, Padasjoki, Parainen, Pernaja, Piikkiö, laidun, Pyhtää, Pyhäranta, Rauma, Renko, Rii-
Porvoo, Pälkäne, Rymättylä, Sauvo, Sysmä, himäki, Sahalahti, Sammatti, Suodenniemi,
Särkisalo, Taivassalo, Tammisaari, Turku, Uu- Suomusjärvi, Säkylä, Tammela, Tampere,
sikaupunki ja Valkeala. Toijala, Tuulos, Ulvila, Urjala, Vahto, Val-

Muu A-alue

Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, sekä Oripään kunnasta luonnonhaittakorvauk-
Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, seen oikeutettu osa.
Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirk- Saaristo-osia lukuun ottamatta Hartola,
konummi, Koski T1, Kouvola, Kuusjoki, La- Hauho, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala,
pinjärvi, Lieto, Liljendal, Lohja, Loimaa, Loi- Kuhmoinen, Kustavi, Kuusankoski, Längelmä-
maan kunta, Loviisa, Marttila, Masku, Mellilä, ki, Merimasku, Padasjoki, Pälkäne, Rymättylä,
Mietoinen, Muurla, Myrskylä, Nurmijärvi, Ori- Sysmä, Taivassalo, Tammisaari, Uusikaupunki
pää lukuun ottamatta alueeseen B kuuluvaa ja Valkeala
osaa, Paimio, Perniö, Pertteli, Pohja, Pornai-
nen, Pukkila, Pöytyä, Raisio, Ruotsinpyhtää,
Rusko, Salo, Sipoo, Siuntio, Somero, Tarvasjo- Alahärmä, Anttola, Enonkoski, Hankasalmi,
ki, Tuusula, Vantaa, Vihti ja Västanfjärd sekä Haukivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Ja-
saaristo-osia lukuun ottamatta Dragsfjärd, Ha- lasjärvi, Joensuu, Joroinen, Jurva, Juva, Jyväs-
likko, Inkoo, Kaarina, Lemu, Naantali, Parai- kylä, Jyväskylän mlk, Jämsänkoski, Jäppilä,
nen, Pernaja, Piikkiö, Porvoo, Sauvo, Särkisalo Kangaslampi, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava,
ja Turku Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Korpilahti, Kors-

Ahvenanmaan maakunta 

Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, samaa sen alueeseen C2 pohjoinen kuuluvia
Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lem- osia lukuun ottamatta, Mikkeli, Mikkelin mlk,
land, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottun- Mustasaari sen alueeseen C2 pohjoinen kuulu-
ga, Sund ja V'rdö. via osia lukuun ottamatta, Muurame, Mänttä,

Muu B-alue

Anjalankoski, Artjärvi, Asikkala, Askainen, kolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Saari, Savitaipale,
Eura, Eurajoki, Forssa, Hamina, Hanko, Harja- Savonlinna, Savonranta, Seinäjoki, Siilinjärvi,
valta, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaa-
Huittinen, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, ri, Teuva, Tuusniemi, Uukuniemi, Uusikaarle-
Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Iitti, Ikaalinen, pyy, Vaasa, Varkaus, Vehmersalmi, Vilppula,

Kalvola, Kankaanpää, Karjalohja, Karkkila,
Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kodisjoki, Koke-
mäki, Kotka, Kuhmalahti, Kullaa, Kylmäkoski,
Kärkölä, Köyliö, Lahti, Laitila, Lammi, Lap-

keakoski, Vammala, Vampula, Vehkalahti,
Vehmaa,  Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Virolah-
ti, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä ja Äetsä

Alue C1

näs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuorevesi,
Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa,
Leppävirta, Liperi, Maalahti, Maaninka, Mak-

Nurmo, Närpiö, Oravainen, Outokumpu, Parik-
kala, Pieksämäen mlk, Pieksämäki, Punkaharju,
Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruo-
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Virtasalmi, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä ja Ylis- P2
taro. Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa,

Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Tornio ja
Alue C2
Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haa-

pajärvi, Haapavesi, Halsua, Himanka, Hirven- P3
salmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juan- Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ra-
koski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannon- nua, Rovaniemen mlk, Rovaniemi, Suomussal-
koski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karttula, mi, Taivalkoski ja Ylitornio
Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Kestilä,
Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, P4
Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kortesjärvi, Kuusamo ja Posio
Kruunupyy, Kuru, Kyyjärvi, Kälviä, Kärsämä-
ki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lehtimäki, Leivon-
mäki, Lestijärvi, Liminka, Lohtaja, Luhanka,
Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Mu- P4
hos, Multia,  Nilsiä, Nivala, Oulainen, Oulun- Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski,
salo sen alueeseen C3 kuuluvia osia lukuun Kittilä ja Sodankylä lukuun ottamatta P5:een
ottamatta, Parkano, Pattijoki, Pedersören kun- kuuluvia osia
ta, Perho, Pertunmaa, Peräseinäjoki, Petäjävesi,
Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Piippola, P5
Polvijärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Py- Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki, Kittilästä
häntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Raahe, Rantsila, ja Sodankylästä maa- ja metsätalousministeriön
Rautalampi, Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sie- hyväksymät osat
vi, Siikainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Su-
miainen, Suolahti, Temmes, Tervo, Tohmajär-
vi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ul-
lava, Uurainen, Varpaisjärvi, Vesanto, Veteli, Saaristo-osat seuraavista alueiden C1 ja C2
Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, kunnista:
Värtsilä, Ylivieska, Ähtäri ja Äänekoski

Alue C2 pohjoinen
Eno, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Kiihtelys- Joroinen, Kangaslampi, Kerimäki, Kesälahti,

vaara, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Korpilahti, Kuopio, Leppävirta, Liperi, Maa-
Ristijärvi, Sotkamo, Tuupovaara, Vaala, Val- lahti, Mikkelin mlk, Punkaharju, Puumala,
timo ja Vuolijoki sekä Maksamaan ja Mus- Rantasalmi, Ristiina, Ruovesi, Rääkkylä, Sa-
tasaaren kunnista maa- ja metsätalousministeri- vonlinna, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki,
ön hyväksymät osat Taipalsaari, Teuva ja Vilppula.

Alue C3

P1 Kangasniemi, Kannonkoski, Karttula, Keuruu,
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Utajärvi, Yli- Kiuruvesi, Kivijärvi, Kontiolahti, Lapinlahti,

Kiiminki, Oulunsalon kunnasta ne osat, jotka Luhanka, Nilsiä, Pertunmaa, Pielavesi, Polvi-
ovat Ylikiimingin kunnan sisäpuolella järvi, Rautalampi, Saarijärvi, Tervo, Vesanto,

Vieremä, Virrat ja Äänekoski

Yli-Ii

Alue C4

Saaristo

C1-alue
Anttola, Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi,

C2-alue
Hirvensalmi, Iisalmi, Joutsa, Juankoski,
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Liite 2

ELÄINYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET

Eläinyksikkö = ey
ey

Emolehmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
Sonnit, 6 kk - alle 24 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,6
Sonnit, 2 v ja yli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
Hiehot, 12 kk - alle 24 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,6
Uuhet, vuohet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15

                                                                                       
                                                                                             


