
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 N:o 711—715

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
711 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun

valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4321
712 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisä-

osasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4322
713 Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta . . . . . . . . . . 4323
714 Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 4326
715 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4331

Valtioneuvoston asetus

N:o 711

vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 23 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 29 päivänä
tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2009) 23 §:n 1 momentti, sellaisena
kuin se on asetuksessa 87/2009, seuraavasti:

23 §

Kasvihuonetuotannon tuen määrä

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään
enintään seuraavasti:

Viljelykausi euroa/m²
Lyhyt: vähintään 2 kk
mutta enintään 7 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5
Pitkä: yli 7 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
syyskuuta 2009.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 712

vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta 29
päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (43/2009) 3 §:n 2 momentti
seuraavasti:

3 §

LFA-lisäosan myöntämisen perusteet

— — — — — — — — — — — — —
LFA-lisäosa voidaan myöntää enintään tu-

kikertoimella kerrotulle osuudelle muutoin

myönnettäväksi tulevasta LFA-lisäosan mää-
rästä. Tukikerroin on 0,983.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
syyskuuta 2009.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 713

eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, sääde-
tään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 29 päivänä toukokuuta 2009
annetun lain (383/2009) 16 §:n, 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain
(1096/1996) 5 a §:n 3 momentin, 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain
(86/2000) 84 b §:n, 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 21 luvun 3 c §:n
4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat luonnonsuojelulain 5 a §:n 3 momentti laissa
384/2009, ympäristönsuojelulain 84 b § laissa 385/2009 ja vesilain 21 luvun 3 c §:n 4
momentti laissa 386/2009:

1 §

Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään:
1) luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:n

1 momentissa tarkoitetulle suojellulle lajille
ja luontotyypille aiheutuneen haitallisen vai-
kutuksen merkittävyyden arvioinnissa huo-
mioon otettavista seikoista;

2) ympäristönsuojelulain (86/2000)
84 a §:ssä tarkoitetun vesistön pilaantumisen
merkittävyyden ja vesilain (264/1961) 21 lu-
vun 3 c §:ssä tarkoitetun vesistön ja pohjave-
den haitallisen muutoksen huomattavuuden
arvioinnissa huomioon otettavista seikoista;

3) eräiden ympäristölle aiheutuneiden va-
hinkojen korjaamisesta annetun lain
(383/2009) 5 §:ssä tarkoitetuista korjaavista
toimenpiteistä ja 6 §:ssä tarkoitetussa toimen-
piteiden valinnassa huomioon otettavista sei-
koista; sekä

4) eräiden ympäristölle aiheutuneiden va-
hinkojen korjaamisesta annetun lain 10 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettujen viran-

omaisille aiheutuneiden kustannusten määrit-
tämisessä huomioon otettavista seikoista.

2 §

Lajille tai luontotyypille aiheutuneen haitalli-
sen vaikutuksen merkittävyyden arviointi

Sen lisäksi mitä luonnonsuojelulain
5 a §:ssä säädetään, lajin tai luontotyypin
suotuisalle suojelutasolle aiheutuneen haital-
lisen vaikutuksen merkittävyyttä arvioitaessa
otetaan huomioon:

1) lajin yksilöiden lukumäärä, niiden esiin-
tymistiheys tai esiintymisalue;

2) vahingoittuneiden yksilöiden tai vahin-
goittuneen alueen merkitys lajin tai luonto-
tyypin suojelun tasoon, ottaen huomioon lajin
elinvoimaisuus tai luontotyypin luontainen
levinneisyys sekä niiden tavanomainen luon-
nollinen vaihtelu;

3) lajin leviämiskyky tai luontotyypin
luontainen uudistumiskyky;

4) lajin tai luontotyypin kyky luontaisesti
palautua vähintään vahingon tapahtumishet-
kellä vallinneeseen tilaan; sekä
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5) vaikutukset ihmisten terveyteen.
Merkittävänä haitallisena vaikutuksena ei

pidetä vaikutuksia, jotka ovat aiheutuneet
alueen luonnonsuojelutavoitteen mukaisesta
hoitamisesta.

3 §

Vesille aiheutuneen vahingon merkittävyyden
arviointi

Sen lisäksi mitä ympäristönsuojelulain
84 a §:ssä ja vesilain 21 luvun 3 c §:ssä
säädetään, vesistön pilaantumisen ja muun
haitallisen muutoksen sekä pohjaveden hai-
tallisen muutoksen huomattavuutta arvioita-
essa otetaan huomioon:

1) vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-
sista aineista annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (1022/2006) 3 §:ssä tarkoitetun vesiym-
päristölle vaarallisen tai haitallisen aineen pi-
toisuus vesistössä;

2) vesienhoidon järjestämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen (1040/2006)
9 §:ssä mainitun pintaveden ekologista tilaa
kuvaavan tekijän huomattava heikentyminen;

3) vesienhoidon järjestämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen 7 kohdassa
A mainitun pilaavan aineen pitoisuus pohja-
vedessä, vesiympäristölle vaarallisista ja hai-
tallisista aineista annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:ssä tarkoitetun pohjavedelle
vaarallisen aineen pitoisuus pohjavedessä,
pohjaveden suolaantuminen tai pohjaveden
pinnankorkeuden huomattava aleneminen
sekä näiden vaikutukset maa- tai pintavesi-
ekosysteemeihin taikka pohjaveden nykyi-
seen tai tulevaan käyttöön;

4) vaikutukset eräiden ympäristölle aiheu-
tuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun
lain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin luonnon-
varapalveluihin.

Arvioinnissa otetaan huomioon 1 momen-
tissa tarkoitetun muutoksen tai vaikutuksen
suuruus, kesto ja laajuus vesistössä taikka
pohjavedessä.

4 §

Täydentävä ja korvaava korjaaminen

Eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahin-
kojen korjaamisesta annetun lain 5 §:n mu-

kainen täydentävä ja korvaava korjaaminen
kohdistetaan ensisijaisesti luonnonvaraan tai
luonnonvarapalveluun, joka vastaa mahdolli-
simman hyvin tyypiltään, laadultaan ja mää-
rältään vahingoittunutta luonnonvaraa tai
luonnonvarapalvelua. Jos tämä ei ole mah-
dollista, korjaaminen kohdistetaan vaihtoeh-
toisiin luonnonvaroihin ja luonnonvarapalve-
luihin.

Täydentävien ja korvaavien toimenpiteiden
laajuus määritetään ottaen huomioon vahin-
gossa menetetyn luonnonvaran ja luonnonva-
rapalvelun arvo. Jos täydentävien ja korvaa-
vien toimenpiteiden laajuutta ei voida yksi-
tyiskohtaisesti määrittää kohtuullisessa ajassa
tai kohtuullisin kustannuksin, toimenpiteiden
laajuus voidaan määrittää harkinnan mukaan.
Tällöinkin toimenpiteistä aiheutuvien kustan-
nusten tulee vastata menetetyn luonnonvaran
ja luonnonvarapalvelun arvoa.

Täydentävät ja korvaavat toimenpiteet va-
litaan siten, että ne lisäävät luonnonvaroja ja
luonnonvarapalveluja vahinkopaikalla tai
muualla. Toimenpiteiden valinnassa otetaan
huomioon toimenpiteiden ajallinen tärkeys-
järjestys ja toteutumiseen kuluva aika. Jos
täydentäviä toimenpiteitä tehdään vahinko-
paikan ulkopuolella, alueen tulisi mahdolli-
suuksien mukaan olla maantieteellisessä yh-
teydessä vahinkopaikkaan.

5 §

Vaihtoehtoisten korjaavien toimenpiteiden
arviointi

Viranomaisen on korjaavien toimenpitei-
den määräämiseksi arvioitava mahdollisia
vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Sen lisäksi mitä eräiden ympäristölle ai-
heutuneiden vahinkojen korjaamisesta anne-
tun lain 6 §:ssä säädetään, vaihtoehtoisten
toimenpiteiden arvioinnissa otetaan huo-
mioon:

1) vaikutukset kansanterveyteen ja ylei-
seen turvallisuuteen;

2) toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset;
3) onnistumisen todennäköisyys;
4) mahdollisuus ehkäistä tulevia vahinkoja

ja välttää muille kohteille aiheutuvia vahin-
koja;

5) hyödyt vahingoittuneille luonnonva-
roille ja luonnonvarapalveluille;
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6) sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat,
kulttuurinäkökohdat sekä sijaintiin liittyvät
erityistekijät;

7) vahingon korjaamisen toteutumisaika-
taulu;

8) mahdollisuudet vahinkoa edeltäneen ti-
lan palautumiseen; sekä

9) maantieteellinen yhteys vahingoittunee-
seen alueeseen, jos toimenpiteet tehdään
muualla.

6 §

Korjaavien toimenpiteiden valinta

Ensisijaisista toimenpiteistä voidaan valita
toimenpide, joka ei palauta vahingoittunutta
luonnonvaraa ja luonnonvarapalvelua täysin
perustilaan tai palautuminen kestää tavan-
omaista kauemmin, jos tämän lisäksi valitaan
täydentäviä ja korvaavia toimenpiteitä, joilla
saavutetaan perustilaa vastaava luonnonvaro-
jen ja luonnonvarapalveluiden taso. Täyden-
tävien ja korvaavien toimenpiteiden valin-
nasta säädetään 4 ja 5 §:ssä.

7 §

Viranomaiselle aiheutuneet kustannukset

Määritettäessä eräiden ympäristölle aiheu-
tuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun
lain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tuja viranomaiselle aiheutuneita kustannuk-
sia, huomioon voidaan ottaa kustannukset:

1) vahingon ja sen välittömän uhan määrit-
tämiseksi välttämättömistä selvityksistä;

2) vaihtoehtoisten korjaavien toimenpitei-
den arvioimiseksi välttämättömistä selvityk-
sistä;

3) korjaavien toimenpiteiden valitsemi-
seksi välttämättömistä selvityksistä;

4) toteutettujen korjaavien toimenpiteiden
tarpeellisesta seurannasta.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2009. Asetusta sovelletaan kuitenkin
1 päivästä heinäkuuta 2009.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri Satu Sundberg
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Valtioneuvoston asetus

N:o 714

luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteet

2 ja 3(a), sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 913/2005, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2009.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri Satu Sundberg
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Liite 2

RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

Matelijat

kangaskäärme, Coronella austriaca
rantakäärme, Natrix natrix
sisilisko, Lacerta vivipara
vaskitsa, Anguis fragilis

Sammakkoeläimet

rupikonna, Bufo bufo
rupilisko, Triturus cristatus
sammakko, Rana temporaria
vesilisko, Triturus vulgaris
viitasammakko, Rana arvalis

Nilviäiset

jokihelmisimpukka, Margaritifera margariti-
fera
kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii
kapeasiemenkotilo, Vertigo angustior
lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri
vuollejokisimpukka, Unio crassus

Luteet

palolatikka, Aradus angularis

Perhoset

etelänpurohopeatäplä, Boloria thore ssp.
thore (Clossiana t.)
harjusinisiipi, Scolitantides vicrama
(Pseu-dophilotes baton)
isoapollo, Parnassius apollo
isokultasiipi, Lycaena dispar
juovapunatäplä, Zygaena osterodensis
juurilasisiipi, Bembecia ichneumoniformis
kalliosinisiipi, Scolitantides orion
kirjopapurikko, Pararge achine (Lopinga a.)
kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna
(Hypodryas m.)
kääpiöhopeatäplä, Boloria improba
(Clossiana i.)

lehtohopeatäplä, Boloria titania
(Clossiana t.)
luhtakultasiipi, Lycaena helle
muurahaissinisiipi, Glaucopsyche arion
(Maculinea a.)
neidonkielikoisa, Cynaeda dentalis
pikkuapollo, Parnassius mnemosyne
pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis
pohjantäpläpaksupää, Hesperia comma ssp.
catena
punakeltaverkkoperhonen (keltaverkkoperho-
nen), Euphydryas aurinia (Eurodryas a.)
raunikkivyökoi (raunikkikoi), Caryocolum
petryi
ruijannokiperhonen, Erebia polaris
rusoharmoyökkönen, Xestia brunneopicta
sinilehtimittari, Scopula decorata
suomenlehtovähämittari, Chloroclystis v-ata
ssp. relicta
tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina
tundrasinisiipi, Plebeius glandon
(Agriades g.)
varjotäpläkoi, Ethmia terminella

Kovakuoriaiset

erakkokuoriainen, Osmoderma eremita
haavansahajumi, Xyletinus tremulicola
havuhuppukuoriainen, Stephanopachys
linearis
isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus
jättisukeltaja, Dytiscus latissimus
kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis
korpikolva, Pytho kolwensis
korukeräpallokas, Agathidium pulchellum
kulonyhäkäs, Corticaria planula
lahokapo, Boros schneideri
meriuposkuoriainen, Macroplea pubipennis
mustatattiainen, Oxyporus mannerheimii
mäntyhuppukuoriainen, Stephanopachys
substriatus
punahärö, Cucujus cinnaberinus
vennajäärä, Mesosa myops
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Korennot

idänkirsikorento, Sympecma paedisca
kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia
lummelampikorento, Leucorrhinia
caudalis

sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons
täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis
viherukonkorento (kievanakorento),
Aeshna viridis
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Liite 3(a)

KOKO MAASSA RAUHOITETUT KASVILAJIT

Putkilokasvit

alppivuokko, Anemone trifolia
arnikki, Arnica angustifolia
baltiantoukokämmekkä (leveälehtikäm-
mekkä), Dactylorhiza majalis
hajuheinä, Cinna latifolia
hentokatkero, Gentianella tenella
hentonäkinruoho, Najas tenuissima
hietaneilikka, Dianthus arenarius
hukkariisi, Leersia oryzoides
hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens
(Anemone p.)
hämeenkylmänkukan ja kangasvuokon
risteymä, Pulsatilla patens x vernalis
idänkurho, Carlina biebersteinii
idänkynsimö, Draba cinerea
idänverijuuri, Agrimonia pilosa
isokissankäpälä, Antennaria villifera
(A. lanata)
isokrassi, Lepidium latifolium
isolinnunruoho, Polygala vulgaris
isopukinjuuri, Pimpinella major
jääleinikki, Ranunculus glacialis
kalliorikko, Saxifraga adscendens
kalliosirkunjyvä, Lappula deflexa
kangasraunikki, Gypsophila fastigiata
kangasvuokko, Pulsatilla vernalis,
(Anemone v.)
karvamaksaruoho, Sedum villosum
kellokanerva, Erica tetralix
keltalehdokki, Planthera chlorantha
keminängelmä, Thalictrum minus ssp.
kemense
kenttäorakko, Ononis arvensis
ketonukki, Androsace septentrionalis
ketunsara, Carex vulpina
kiiltovalkku, Liparis loeselii
kiirunankello, Campanula uniflora
kimalaisorho, Ophrys insectifera
kultakynsimö, Draba alpina
kuusamonnokkasara, Carex lepidocarpa ssp.
jemtlandica
kuusamonsarake, Kobresia simpliciuscula

kynäjalava, Ulmus laevis
laaksoarho, Moehringia lateriflora
lapinalppiruusu, Rhododendron lapponicum
lapinhilpi, Arctagrostis latifolia
lapinkaura, Trisetum subalpestre
lapinkämmekkä, Dactylorhiza lapponica
lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
laukkaneilikka, Armeria maritima
lehtokattara, Bromus benekenii
lehtolitukka, Cardamine impatiens
lehtonata, Festuca gigantea
lehtoneidonvaippa, Epipactis helleborine
lehtonoidanlukko, Botrychium virginianum
lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonum
lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium
lettorikko, Saxifraga hirculus
lietetatar, Persicaria foliosa (Polygonum
foliosum)
luhtaorvokki, Viola uliginosa
lumpeitten, Nymphaea, punakukkaiset
muodot
lähdesara, Carex paniculata
lännenkurho, Carlina vulgaris
masmalo, Anthyllis vulneraria
meriotakilokki, Salsola kali
meritatar, Polygonum oxyspermum
merivehnä, Elymus farctus
metsälitukka, Cardamine flexuosa
metsänemä, Epipogium aphyllum
metsäomenapuu, Malus sylvestris
myyränporras, Diplazium sibiricum
mäkiorvokki, Viola collina
neidonkenkä, Calypso bulbosa
nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla
norjanarho, Arenaria norvegica
notkeanäkinruoho, Najas flexilis
nummimatara, Galium saxatile
pahta-ailikki, Silene wahlbergella
pahtahanhikki, Potentilla nivea
pahtahietaorvokki, Viola rupestris ssp. relicta
pahtakeltto, Crepis tectorum ssp. nigrescens
patukkasara, Carex hartmanii
peltomaitikka, Melampyrum arvense
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perämerenmaruna, Artemisia campestris ssp.
bottnica
pesäjuuri, Neottia nidus-avis
pikkuhanhikki, Potentilla tabernaemontani
(P. neumanniana)
pikkunoidanlukko, Botrychium simplex
pohjanailakki, Silene involucrata (S. furcata)
pohjansorsimo, Arctophila fulva
pommerinvirna, Vicia cassubica
punavalkku, Cephalanthera rubra
päivännouto, Helianthemum nummularium
rantalitukka, Cardamine parviflora
rantaorvokki, Viola persicifolia
rantatyräkki, Euphorbia palustris
ruijanesikko, Primula nutans
ruijanpahtahanhikki, Potentilla chamissonis
ruosteheinä, Schoenus ferrugineus
rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes
sakarahanhikki, Potentilla neumanniana
(P. subarenaria)
seljakämmekkä, Dactylorhiza sambucina
serpentiiniraunioinen, Aspelenium
adulterinum
sinikuusama, Lonicera caerulea
siperiankärhö, Clematis alpina
soikkokaksikko, Listera ovata
soikkokämmekkä, Orchis militaris
sopulinkallioinen, Erigeron borealis
sorsanputki, Sium latifolium
suippohärkylä, Polystichum lonchitis
suolapunka, Samolus valerandi
suomukka, Latharea squamaria
suoneidonvaippa, Epipctis palustris
suovalkku, Hammarbya paludosa
sääskenvalkku, Microstylis monophyllos
taarna, Cladium mariscus
talvikkipaju, Salix pyrolifolia
taponlehti, Asarum europaeum

tikankontti, Cypridium calceolus
tummahorsma, Epilobium obscurum
tummaneidonvaippa, Epipactis atrorubens
tundrasara, Carex holostoma
tunturiarho, Arenaria pseudofrigida
tunturikeulankärki, Oxytropis lapponica
tunturiorho, Chamorchis alpina
tuoksualvejuuri, Dryopteris fragrans
tähkähelmikkä, Melica ciliata
upossarmio, Alisma wahlenbergii
valkokämmekkä, Pseudorchis albida
valkolehdokki, Platanthera bifolia
valkopärskäjuuri, Veratrum album
vanakeltto, Crepis praemorsa
varputädyke, Veronica fruticans
veripunakämmekkä, Dactylorhiza incarnata
ssp. cruenta
vuorijalava, Ulmus glabra
vuorikuisma, Hypericum montanum
värimaratti, Asperula tinctoria

Sammalet

hitupihtisammal, Cephalozia macounii
hiuskoukkusammal, Dichelyma capillaceum
idänlehväsammal, Plagiomnium drummondii
isonuijasammal, Meesia longiseta
isotorasammal, Cynodontium suecicum
katkokynsisammal, Dicranum viride
kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
(Drepanocladus v.)
korpihohtosammal, Herzogiella turfacea
kourukinnassammal, Scapania carinthiaca
(S. massalongi)
lahokaviosammal, Buxbaumia viridis
lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum
lapinsirppisammal, Hamatocaulis lapponicus
pohjankellosammal, Encalypta mutica
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 715

maitokiintiöistä

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä maidon toimitusten ja
suoramyynnin kiintiöistä säädetään maatalou-
den yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiet-
tyjä maataloustuotteita koskevista erityis-
säännöksistä annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1234/2007 luvun III jaksossa III,
jäljempänä neuvoston asetus, sekä Euroopan
yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiö-
järjestelmän täytäntöönpanosta annetussa
laissa (355/1995), noudatetaan tämän asetuk-
sen säännöksiä.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuotantojaksolla sitä 12 kuukauden jak-

soa, joka alkaa asianomaisen vuoden 1 päi-
vänä huhtikuuta;

2) viitemäärällä sitä neuvoston asetuksen
65 artiklan i alakohdan mukaista tilakohtaista
kiintiötä, jonka suuruinen määrä tuottajalla

on oikeus 65 artiklan f alakohdan mukaisesti
toimittaa maitoa 65 artiklan e alakohdassa
tarkoitetulle ostajalle tuotantojakson aikana
ilman ylitysmaksua;

3) suoramyynnin viitemäärällä sitä neu-
voston asetuksen 65 artiklan i alakohdan mu-
kaista tilakohtaista kiintiötä, jonka suuruinen
määrä tuottajalla on oikeus 65 artiklan g ala-
kohdan mukaisesti myydä tai siirtää maitoa
suoraan kuluttajalle taikka myydä tai siirtää
muita maitotuotteita tuotantojakson aikana il-
man ylitysmaksua;

4) kauppa-alueella 1 vuodelta 2009 mak-
settavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2009)
mukaisia tukialueita A ja B lukuun ottamatta
Ahvenanmaan maakunnan alueita;

5) kauppa-alueella 2 vuodelta 2009 mak-
settavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (41/2009) mukaisia tu-
kialueita C1 ja C2;

6) kauppa-alueella 3 vuodelta 2009 mak-
settavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (41/2009) mukaisia tu-
kialueita C3, C4 ja C2 pohjoinen;

7) kauppa-alueella 4 Ahvenanmaan maa-
kunnan alueita;

8) toimivaltaisella viranomaisella sitä työ-
ja elinkeinokeskusta, jonka toimialueella
maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla
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ei ole talouskeskusta, toimivaltainen viran-
omainen on se työ- ja elinkeinokeskus, jonka
alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

2 luku

Vaihdanta ja hallinnointi

3 §

Edellytykset viitemäärien ja suoramyynnin
viitemäärien kaupalle ja siirroille

Viitemäärä tai sen osa voidaan myydä
tuottajien välisellä kaupalla, jos ostajan ja
myyjän tilojen talouskeskukset sijaitsevat sa-
malla kauppa-alueella. Suoramyynnin viite-
määrien kauppaa ei ole rajoitettu alueellisesti.

Yhdelle ostajalle kaupalla siirtyvän viite-
määrän suuruuden tulee olla vähintään
10 000 litraa.

Viitemäärien ja suoramyynnin viitemää-
rien siirroista on ilmoitettava siirron rekiste-
röintiä varten toimivaltaiselle viranomaiselle.

Suoramyynnin viitemääriä käyttävän tuot-
tajan on ilmoitettava tuotantojakson päätyttyä
ja ennen seuraavan toukokuun 15 päivää
Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella
toimivaltaiselle viranomaiselle tuotekohtai-
nen yhteenveto kaikesta suoramyynnistään
kyseisen ajanjakson aikana.

Suoramyynnin viitemäärien kauppaa ja
siirtämistä koskevat soveltuvin osin muut tä-
män asetuksen ehdot ja rajoitukset.

4 §

Kansallinen varanto

Maaseutuvirasto hallinnoi viitemäärien ja
suoramyynnin viitemäärien kansallista varan-
toa. Maa- ja metsätalousministeriö voi päät-
tää varantoon kertyneiden viitemäärien siir-
rosta toimivaltaisille viranomaisille edelleen
jaettavaksi. Maaseutuvirasto määrittää siir-
rossa käytettävät yksityiskohtaiset perusteet.

Toimivaltainen viranomainen voi erityi-
sestä syystä vahvistaa viitemäärän alueellaan
toimivalle koe- tai tutkimustoimintaa harjoit-
tavalle laitokselle.

5 §

Viitemäärien hakeminen hallinnolta

Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää
viitemäärien haun avaamisesta. Hakuajan-
kohta ilmoitetaan erikseen. Viitemääriä kos-
keva hakemus on tehtävä Maaseutuviraston
vahvistamalla lomakkeella.

6 §

Viitemäärien hallinnollinen jako

Jos toimivaltaisen viranomaisen jaettavissa
oleva viitemäärien määrä ylittää haetun viite-
määrien määrän, maa- ja metsätalousministe-
riö voi päättää ylimääräisten viitemäärien
siirrosta muiden toimivaltaisten viranomais-
ten käyttöön. Tässä tapauksessa maa- ja met-
sätalousministeriö voi päättää poiketa kiinti-
öiden jakoperusteista tuottajille, jolloin 2—4
momentin kriteerejä ei noudateta. Maaseutu-
virasto määrittää siirrossa käytettävät yksi-
tyiskohtaiset perusteet. Jos haettujen viite-
määrien määrä ylittää jaettavissa olevien vii-
temäärien määrän toimivaltaisen viranomai-
sen toimialueella, toimivaltainen viranomai-
nen jakaa viitemäärät 2—4 momentissa tar-
koitettujen kolmen hakijaryhmän kesken.
Jaettavasta viitemäärien yhteismäärästä voi-
daan enintään puolet jakaa 3 momentissa tar-
koitetulle hakijaryhmälle. Jos kuitenkin sen
jälkeen, kun 2 ja 4 momentissa tarkoitetuille
hakijaryhmille on jaettu viitemäärät, jaetta-
vana on enemmän kuin puolet jaettavana ol-
leesta viitemäärien yhteismäärästä, voidaan
jäljellä oleva määrä jakaa 3 momentissa tar-
koitetulle hakijaryhmälle. Toimivaltainen vi-
ranomainen päättää viitemäärien saajista kus-
sakin hakijaryhmässä tasapuolisin perustein.

Ryhmä 1: Ryhmään kuuluvat tuottajat,
joilla on omistuksessaan vapaata tuotantoka-
pasiteettia. Tämän kohdan perusteella jaetaan
enintään se litramäärä, jolla tuotantokapasi-
teetti ylittää tilan viitemäärän. Viitemäärää ei
kuitenkaan jaeta, jos ylimääräinen tuotanto-
kapasiteetti johtuu siitä, että maatilan viite-
määrää on viimeisen kahden vuoden aikana
alennettu viitemäärän myynnillä.

Ryhmä 2: Ryhmään kuuluvat investointitu-
keen oikeutetut tuottajat, joiden investointitu-
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kihakemus on vireillä tai ovat saaneet inves-
tointitukipäätöksen ja suunniteltu investointi
täyttää investointituen myöntämisen ehdoksi
asetetun lypsylehmäpaikkojen vähimmäis-
määrän. Näihin tuottajiin rinnastetaan alle
65-vuotiaat tuottajat, jotka eivät ole hakeneet
investointitukea, mutta joiden vireillä oleva
investointi täyttää edellä tarkoitetun lypsyleh-
mäpaikkojen vähimmäismäärän. Viimeksi
mainittujen tuottajien on esitettävä investoin-
tisuunnitelma.

Ryhmä 3: Ryhmään kuuluvat tuottajat,
jotka tuottavat maitoa luomutuotteiden val-
mistukseen tai pitävät alkuperäisrotuja ja
joilla on omistuksessaan vapaata tuotantoka-
pasiteettia.

Tuottajan on hakemuksessaan ilmoitettava,
missä hakijaryhmässä hän hakee viitemäärää.
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä haki-
joille kirjallinen päätös hakukerran tuloksista.

7 §

Yhdistäminen peltoalan perusteella

Jos tuottaja, jolla on ennestään maatila, on
ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi
vuodeksi kulkukelpoista tietä pitkin mitattuna
enintään 60 kilometrin etäisyydellä talous-
keskuksesta sijaitsevan maatilan tai yli kaksi
kolmasosaa tällaisen maatilan pelloista, oste-
tun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai osa
siitä siirretään hakemuksesta ostajalle tai
vuokralaiselle osapuolten sopimuksen mukai-
sesti ja, jos ostajalla tai vuokralaisella on
ennestään viitemäärä, se yhdistetään aikai-
sempaan viitemäärään. Aviopuolisoiden ja
perintökaaren (40/1965) 2 luvun mukaisten
sukulaisten viitemäärät yhdistetään kuitenkin
riippumatta etäisyydestä talouskeskukseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat
ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi
vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa
sen pelloista. Maatilan viitemäärä tai sen osa
jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai
vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa.
Tästä jakoperusteesta voidaan poiketa, jos ja-
koperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotan-
torakennusten vapaa kapasiteetti huomioon
ottaen johtaisi epätarkoituksenmukaiseen lop-
putulokseen.

Jos kysymyksessä on maatilan tai sen pel-
tojen vuokraus, viitemäärät yhdistetään sen
tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuok-
rasopimus päättyy. Maatilan tai pellon vuok-
rasopimuksen perusteella viitemäärästä väli-
aikaisesti luopuvan maatilan viitemäärä tai
sen vuokrattu osa ei ole vuokranantajan käy-
tettävissä.

Koko viitemääränsä pysyvästi luovutta-
neen maatilan viitemäärä määrätään lakan-
neeksi.

8 §

Yhdistäminen yhteenliittymälle

Kahden tai useamman tuottajan muodosta-
man yhteenliittymän osakkaiden yhteenliitty-
män hallintaan asettamat viitemäärät voidaan
hakemuksesta yhdistää, jos:

1) yhteenliittymä on avoin yhtiö, komman-
diittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, rekiste-
röity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yh-
teisö taikka verotusyhtymä;

2) hakijat esittävät yhteenliittymän perus-
tamissopimuksen sääntöineen;

3) osakkaiden osuudet yhteenliittymässä
vastaavat kohtuullisessa määrin osakkaiden
yhteenliittymän hallintaan asettamia viite-
määriä; sekä

4) yhteenliittymän kestoksi on sovittu vä-
hintään kolme vuotta.

Osakkaan erotessa yhteenliittymästä hä-
nelle vahvistetaan hakemuksesta viitemää-
räksi hänen aikaisempi viitemääränsä ja yh-
teenliittymän viitemäärää alennetaan vastaa-
valla litramäärällä. Vahvistetut viitemäärät
tulevat voimaan eroa seuraavan tuotantojak-
son alusta.

9 §

Vuokraaminen

Maatilan viitemäärä tai sen osa voidaan
vuokrata, jos samalla vuokrataan maatila tai
yli kaksi kolmasosaa sen pelloista vähintään
viideksi vuodeksi.

10 §

Väliaikainen vuokraaminen

Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa,
voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi
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vuokrata vähintään 10 000 litran käyttämättä
olevan osuuden omistamastaan viitemäärästä
toiselle maidontuotantoa harjoittavalle tuotta-
jalle, jos hän ei poikkeuksellisesti tarvitse
viitemääräänsä kokonaisuudessaan kyseisen
tuotantojakson aikana. Väliaikainen vuokraa-
minen peräkkäisinä tuotantojaksoina on kui-
tenkin sallittua, jos lypsykarjatalouden raken-
tamisinvestointiin on myönnetty maaseutu-
elinkeinojen rahoituslain (329/1999) mukai-
nen investointitukipäätös ja vuokrattavan vii-
temäärän käyttämättä jättäminen johtuu in-
vestoinnin keskeneräisyydestä. Vuokraa-
minen on sallittua enintään kolmena peräk-
käisenä tuotantokautena. Vuokrasopimus voi-
daan kuitenkin vahvistaa vain yhden tuotan-
tojakson ajaksi kerrallaan.

Edellytyksenä viitemäärän osuuden väliai-
kaiselle vuokraamiselle on vuokranantajan ja
vuokralaisen tilojen talouskeskusten sijaitse-
minen samalla 2 §:ssä mainituissa valtioneu-
voston asetuksissa määritellyllä tukialueella
seuraavasti: A, B lukuun ottamatta Ahvenan-
maan maakuntaan kuuluvia kuntia, C1, C2,
C2 pohjoinen, C3, C4 ja Ahvenanmaan maa-
kunta.

11 §

Siirtäminen maatilan uudelle omistajalle
tai haltijalle

Viitemäärä siirretään hakemuksesta uuden
omistajan tai haltijan viitemääräksi, jos maa-
tilan omistus- tai hallintaoikeus viitemäärän
vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omista-
jalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan ti-
lalla maidontuotantoa. Tuottaja, joka vii-
meksi tuotantojakson aikana on toimittanut
tilalta maitoa rekisteröidylle ostajalle, on vas-
tuussa lisämaksun maksamisesta.

12 §

Siirtäminen toiselle maatilalle

Viitemäärä voidaan hakemuksesta siirtää
maatilalle, jolla maidontuotantoa siirrytään
pysyvästi harjoittamaan, jos maidontuottaja
muussa kuin 11 tai 13 §:ssä tarkoitetussa
tapauksessa siirtyy harjoittamaan maidontuo-
tantoa omistamallaan tai hallitsemallaan

muulla maatilalla kuin sillä, jota hänelle vah-
vistettu viitemäärä koskee.

13 §

Viitemäärä kuolinpesässä tai konkurssi-
pesässä

Maidontuottajan kuolinpesän tai konkurs-
sipesän viitemääränä pidetään tuottajalle vah-
vistettua viitemäärää enintään kahden vuoden
ajan kuolemasta tai konkurssin alkamisesta.
Mainitun ajan jälkeen viitemäärään sovelle-
taan, mitä 11 §:ssä säädetään viitemäärän
siirtämisestä hakemuksesta.

14 §

Toimivaltainen viranomaisen tehtävät

Se toimivaltainen viranomainen, jonka toi-
mialueella maatilan talouskeskus sijaitsee,
myöntää, jakaa, siirtää, yhdistää, alentaa,
muuntaa ja peruuttaa viitemäärät ja suora-
myynnin viitemäärät sekä vahvistaa viite-
määrien ja suoramyynnin viitemääriä koske-
vat muutokset.

Tässä asetuksessa toimivaltaiselle viran-
omaiselle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenan-
maalla maakunnan lääninhallitus.

15 §

Rajoitteet ja hallinta

Haettavan viitemäärän on oltava vähintään
15 000 litraa. Osasta viitemääräänsä luopu-
van maatilan viitemääräksi vahvistetaan tilan
aikaisemman viitemäärän ja siitä luovutetun
osan erotus niin, että alle 15 000 litran viite-
määrää ei vahvisteta.

Kun tuottaja myy viitemäärän kaupalla,
myyjä ja ostaja sopivat viitemäärän hallinnan
siirtymisestä. Kaupalla ostetusta viitemää-
rästä ja 7 §:n perusteella yhdistettävästä viite-
määrästä voidaan kulumassa olevalle tuotan-
tojaksolle yhdistää kuitenkin vain viitemää-
rän käyttämättä oleva osa.

Kun tuottaja vuokraa viitemäärää 9 §:ssä
mainituin tavoin, viitemäärä on vuokralaisen
hallussa sen tuotantojakson loppuun, jonka
aikana vuokrasopimus päättyy. Jos vuokraso-
pimus päättyy joko irtisanomisen tai purka-
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misen johdosta ennen vuokra-ajan päätty-
mistä, viitemäärä on vuokralaisen hallinnassa
sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana
vuokrasopimus irtisanotaan tai puretaan, jol-
leivät vuokranantaja ja vuokralainen sovi vii-
temäärän käyttämättä olevan osuuden osalta
toisin.

16 §

Muut määräajat

Kun viitemäärän siirtämistä haetaan 3 §:n
perusteella tai yhdistämistä 7—10 §:n perus-
teella koskemaan jo kulumassa olevaa tuotan-
tojaksoa, hakemus on toimitettava toimival-
taiselle viranomaiselle tuotantojakson päätty-
mistä edeltävän helmikuun loppuun men-
nessä.

Kun viitemäärien tilapäistä tai lopullista
muuntamista haetaan neuvoston asetuksen 67
artiklan 2 kohdan perusteella koskemaan jo
kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus
on toimitettava toimivaltaiselle viranomai-
selle tuotantojakson päättymistä edeltävän lo-
kakuun loppuun mennessä.

17 §

Rekisteri

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maidon
toimitusten viitemäärien seuraamiseksi ja
valvomiseksi on Maaseutuviraston hallin-
noima ja maa- ja metsätalousministeriön tie-
topalvelukeskuksen ylläpitämä rekisteri. Toi-
mivaltaiset viranomaiset ilmoittavat rekiste-
riin uusien viitemäärien vahvistamiset ja vah-
vistetuissa viitemäärissä tapahtuneet muutok-
set.

18 §

Tasaus

Maidon tilakohtaiset viitemäärien ylitykset
ja alitukset tasataan kansallisella tasolla sen
määrän perusteella, kuinka paljon kunkin
tuottajan viitemäärä on ylittynyt. Lisämaksun
määräämisestä ja perimisestä säädetään erik-
seen.

Jos tuottajalle ei ole vahvistettu viitemää-
rää tai se on siirretty toiselle tuottajalle tai

kansalliseen varantoon ja hän kuitenkin har-
joittaa maidon tuotantoa, tuottajan viitemää-
räksi katsotaan nolla, eikä hän saa hyväkseen
tämän pykälän mukaista tasausta.

3 luku

Erinäiset säännökset

19 §

Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitii-
kan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) 2 luvussa.

20 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta toimivaltaisen viran-
omaisen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen
päätökseen säädetään Euroopan yhteisön
maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän
täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995)
11 §:ssä.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2009 ja se on voimassa 31 päivään
maaliskuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan maidon toimi-
tusten viitemääristä 21 päivänä kesäkuuta
2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (562/2006) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

22 §

Siirtymäsäännökset

Muussa laissa tai asetuksessa olevan viit-
tauksen tällä asetuksella kumottavaan asetuk-
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seen katsotaan merkitsevän viittausta tähän
asetukseen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ta-
pahtuneisiin viitemäärien omistus- ja hallin-
taoikeuden siirtoihin sovelletaan luovutushet-
kellä voimassa olevia säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vas-
taanotettujen myynti- ja ostotarjousten käsit-

telyyn sovelletaan kuitenkin edelleen tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä. Ostotarjouksia voidaan ottaa kä-
siteltäväksi ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa voimassa olleen asetuksen 3 §:n mukai-
sesti siihen saakka, kunnes ennen tämän ase-
tuksen voimaantuloa hallinnolle tarjotut viite-
määrät on myyty hallinnollisessa kaupassa.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies
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