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L a k i

N:o 1364

verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 12 § ja väliaikai-

sesti 12 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 1221/2006 ja 12 a § laissa 352/2009, seuraavasti:

12 §

Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 76,26 prosenttia,
kuntien jako-osuus on 21,99 prosenttia ja
seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia
yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seura-
kuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja
ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on
0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,6285 prosenttia ja seurakun-
tien osuus 7,3715 prosenttia.

12 a §

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuo-
sina 2010 ja 2011

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään,
valtion jako-osuus on 65,46 prosenttia, kun-
tien jako-osuus 31,99 prosenttia ja seurakun-
tien jako-osuus 2,55 prosenttia yhteisöve-
rosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten
seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
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tien osuus on 92,6173 prosenttia ja seurakun-
tien osuus 7,3827 prosenttia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Lain 12 a § on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2011 ja sitä sovelletaan verovuosien
2010 ja 2011 yhteisöveron tilityksiin ja mai-
nituilta vuosilta tehtäviin tilityksien oikaisui-
hin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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L a k i

N:o 1365

tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 mo-

mentti ja väliaikaisesti 124 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 3 momentti laissa 1218/2006 ja 124 a § laissa 353/2009,

seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,1724.
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kun-
nan ja seurakunnan kesken säädetään veronti-
lityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tar-
koitetun yhteisön tuloveroprosentti on
5,7174.
— — — — — — — — — — — — —

124 a §

Veron määräytyminen verovuosina 2010 ja
2011

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa
säädetään, 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä
saadun tulon tuloveroprosentti on 8,9804.
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kun-
nan ja seurakunnan kesken säädetään veronti-
lityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tar-
koitetun yhteisön tuloveroprosentti on
8,3174.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Lain 124 a § on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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L a k i

N:o 1366

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina
2005—2009 annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuo-

sina 2005—2009 14 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1094/2004) nimike, 4 §:n 2
momentti, 7 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

L a k i
työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina

2005—2011

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Työnantajan tämän lain ja työnantajan so-
siaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä
kunnissa vuosina 2003—2011 annetun lain
(1200/2002) nojalla tekemien maksuvapau-
tusvähennysten määrä ei saa ylittää 30 000
euroa kultakin palkanmaksuvuodelta määräy-
tyvästä sosiaaliturvamaksusta.

7 §
— — — — — — — — — — — — —

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus antaa pyynnöstä Verohallinnolle tie-
toja 4 ja 5 §:n soveltamisen perusteista sekä
avustaa maksuvapautuksesta tiedottamisessa
työnantajille.

17 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005, ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan vuosina 2005—2011
maksettavien palkkojen perusteella määräyty-
vään työnantajan sosiaaliturvamaksuun.
Maksuvapautus koskee ensimmäisen kerran
tammikuussa 2005 maksettujen palkkojen pe-
rusteella määräytyvää helmikuussa 2005 suo-
ritettavaksi tulevaa sosiaaliturvamaksua ja
viimeisen kerran joulukuussa 2011 maksettu-
jen palkkojen perusteella määräytyvää tam-
mikuussa 2012 suoritettavaksi tulevaa sosiaa-
liturvamaksua.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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L a k i

N:o 1367

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009
annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina

2003—2009 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1200/2002) nimike, 3 §:n 1 momentti,
4 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, lain
nimike, 4 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1112/2005, 3 §:n 1 momentti
laissa 1034/2008 ja 7 §:n 2 momentti laissa 1056/2006, seuraavasti:

L a k i
työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2011

3 §
Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun

työnantajaan, jolla on tuloverolain
(1535/1992) 13 a §:ssä tarkoitettu kiinteä toi-
mipaikka jossakin seuraavista kunnista (ko-
keilualue):

1) Lapin maakunta: Enontekiö, Inari, Ke-
mijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosen-
niemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodan-
kylä, Utsjoki tai Ylitornio;

2) Pohjois-Pohjanmaan maakunta: Hai-
luoto;

3) Pohjois-Karjalan maakunta: Ilomantsi,
Juuka, Lieksa, Nurmes tai Valtimo; tai

4) Pohjois-Savon maakunta: Rautavaara.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Työnantajan tämän lain ja työnantajan so-
siaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun
maakunnassa vuosina 2005—2011 annetun
lain (1094/2004) nojalla tekemien maksuva-
pautusvähennysten määrä ei saa ylittää
30 000 euroa kultakin palkanmaksuvuodelta
määräytyvästä sosiaaliturvamaksusta.

7 §
— — — — — — — — — — — — —

Kokeilualueen elinkeino-, liikenne ja ym-
päristökeskukset antavat pyynnöstä Verohal-
linnolle tietoja 4 ja 5 §:n soveltamisen perus-
teista sekä avustavat maksuvapautusta koske-
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vasta kokeilusta tiedottamisessa kokeilun pii-
riin kuuluville työnantajille.

17 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2003, ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan vuosina 2003—2011
maksettavien palkkojen perusteella määräyty-
vään työnantajan sosiaaliturvamaksuun.
Maksuvapautus koskee ensimmäisen kerran
tammikuussa 2003 maksettujen palkkojen pe-
rusteella määräytyvää helmikuussa 2003 suo-

ritettavaksi tulevaa sosiaaliturvamaksua ja
viimeisen kerran joulukuussa 2011 maksettu-
jen palkkojen perusteella määräytyvää tam-
mikuussa 2012 suoritettavaksi tulevaa sosiaa-
liturvamaksua.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1368

vuoden 2010 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992)
83 §:n nojalla opetusministeriön esityksestä säätänyt:

1 §
Tässä asetuksessa mainitut kilpailut ovat

sellaisia tuloverolain (1535/1992) 83 §:ssä
tarkoitettuja taiteen alalla vuonna 2010 järjes-
tettäviä taiteellisesti merkittäviä valtakunnal-
lisia tai kansainvälisiä kilpailuja, joista saa-
tuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tu-
loiksi.

2 §

Elokuvataide

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskes-
kus AVEKin järjestämä D2 ideasta demoksi
–kilpailu;

Oulun Elokuvakeskus ry:n järjestämä Ou-
lun kansainvälinen lastenelokuvien festivaa-
lin elokuvakilpailu;

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n järjes-
tämä Kotimainen musiikkivideokilpailu –
Finnish Music Video Contest;

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry:n järjes-
tämä Kansainvälinen musiikkivideokilpailu
MusiXine – International Music Film Contest
MusiXine;

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film
festival ry:n ja Suomen elokuvasäätiön jär-
jestämä Risto Jarva 2010 -palkintokilpailu;

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere filma
festival ry:n järjestämä Kansainvälinen kil-

pailu – Den internationella tävlingen – Inter-
national competition 2010;

Tampereen elokuvajuhlat ry:n järjestämä
Kotimainen kilpailu 2010.

3 §

Kirjallisuus

Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Runo-
viikko Sana ja Sävel järjestämä Maakunnat
kohtaavat –kilpailu;

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakir-
jaston järjestämä Kouvolan Dekkaripäivien
novellikilpailu 6 —Murhattu mieli;

Mikkelin ammattikorkeakoulun, Suomen
Nuoriso-opiston ja Mikkelin kaupungin jär-
jestämä J.H. Erkon kirjoituskilpailu;

Nuoren Voiman Liitto ry:n, Gummerus
Oy:n, Xerox Oy:n ja Image-lehden järjestämä
Suuri runokilpailu;

Nuoren Voiman liitto ry:n, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura ry:n ja Nuorisotutki-
musseura ry:n järjestämä Nuoruuteni suku-
polvet;

Suomen Tieteiskirjoittajat ry:n ja Turun
Science Fiction Seura ry:n järjestämä Nova
2010 kirjoituskilpailu science fiction ja fanta-
sian kirjoittajille;

Svenska folkskolans vänner rf:n järjestämä
Arvid Mörne –kilpailu —skönlitterär tävling
för ungdomar under 30 år;
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Svenska folkskolans vänner rf:n järjestämä
Solveig von Schoultz –kilpailu —skönlitterär
tävling för personer över 30 år;

Tampereen Science Fiction Seura ry:n jär-
jestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoitus-
kilpailu 2010;

Työväen Sivistysliitto TSL ry:n, Lauri
Viita seura ry:n, Väinö Linnan seura ry:n ja
F.E. Sillanpää Seura ry:n järjestämä valta-
kunnallinen kirjoituskilpailu Työ, leikki ja
luominen;

Veikko Sinisalon stipendirahaston, Suo-
men Lausujain Liitto ry:n, Kajaanin kaupun-
gin sekä Kajaanin Runoviikko Sana ja Sävel
-tapahtuman järjestämä Veikko Sinisalo -kil-
pailu;

Vesaisten keskusliiton, Maaseudun sivis-
tysliitto ry:n, Maahenki Oy -kustantamon ja
Suomenmaa-lehden järjestämä Lapsena ker-
ran –kirjoituskilpailu.

4 §

Kuvataide

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n järjestämä
Mitalitaiteen vuosimitalikilpailu 2010;

Taidekeskus Salmelan järjestämä Taide-
keskus Salmelan Nuorten taiteilijoiden kuva-
taidekilpailu.

5 §

Muotoilu

Grafia ry:n järjestämä Vuoden Huiput —
Parasta suomalaista mainontaa ja graafista
suunnittelua –kilpailu;

Lapponia Jewelry Oy:n järjestämä The
Next Episode — Lapponia International Je-
welry Design Competition;

Kemin sarjakuvakeskus ry:n järjestämä
Kemin pohjoismainen sarjakuvakilpailu.

6 §

Näyttämötaide

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto
ry:n järjestämä Thalia-gaala

Turun kaupunginteatterin, Suomen Näytel-
mäkirjailijaliitto ry:n ja Turku 2011 –säätiön
järjestämä New Baltic Drama 2011.

7 §

Rakennustaide

Europan Suomi Finland järjestämä Euro-
pan 10 –suunnittelukilpailu;

Helsingin kaupungin järjestämä Kirjava
satama, Eteläsatama Helsinki -suunnittelukil-
pailu;

Helsingin kaupungin ja Helsingin Energian
järjestämä Hanasaaren voimalaitosalueen
suunnittelukilpailu;

Helsingin kaupungin järjestämä Jätkäsaa-
ren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipienta-
lotyypit –suunnittelukilpailu;

Helsingin kaupungin järjestämä Kalasa-
tama, Sörnäistenniemen asemakaava-alue,
kortteli 10586 -suunnittelukilpailu

Jyväskylän kaupungin järjestämä Vaaja-
kosken keskusta-alueen suunnittelukilpailu;

Kolarin kunnan järjestämä Ylläksen mat-
kailualueen suunnittelukilpailu.

Turun kaupungin järjestämä Pennisilta
suunnittelu- ja taidekilpailu;

Vantaan kaupungin järjestämä Keimolan-
mäen alakoulun ja päiväkodin arkkitehtuuri-
kilpailu;

Varkauden kaupungin järjestämä varkau-
den Kämärin alueen suunnittelukilpailu.

8 §

Säveltaide

Jazzaimaa ry:n, Jazzrytmit-lehden ja Ka-
jaanin kaupungin järjestämä Lady Summer-
time -jazzlaulukilpailu;

Kangasniemen Musiikinystävät ry:n ja
Kangasniemen Musiikkiviikot järjestämä
Kangasniemen laulukilpailu;

Karjalaisseurojen Tampereen Piirin mu-
siikkitoimikunnan järjestämä Karjalaisen lau-
lumusiikin kansainvälinen sävellyskilpailu;

Keski-Suomen konservatorion säätiön, Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylä
Sinfonian järjestämä Ilmari-Hannikainen
–Pianokilpailu 2010;

Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry:n
järjestämä Kuopion XI viulukilpailu;

Kuopion kaupungin järjestämä Valtakun-
nallinen IV Kuopio – sävellyskilpailu;

Nokian kaupungin ja Tapsan Tahdit järjes-
tämä Iskelmä-Finlandia –kilpailu;
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Nokian kaupungin ja Tapsan Tahdit järjes-
tämä Iskelmä-karaoekilpailu;

Paimion Elävän Musiikin Yhdistys ry:n
järjestämä Paimio soi – valtakunnallinen mu-
siikkikilpailu;

Pieksämäen kaupungin, Kangasniemen
Musiikinystävät ry:n ja Kangasniemen Mu-
siikkiviikot järjestämä Valtakunnallinen lied-
pianistikilpailu;

Savonlinnan musiikkiopiston järjestämä V
valtakunnallinen Erkki Melartin kamarimu-
siikkikilpailu;

Sibelius-Seura ry:n ja Sibelius-Akatemian
järjestämä Kansainvälinen Jean Sibelius
–viulukilpailu;

Suomen Big Band –yhdistys ry:n ja Imatra
Big Band Festival ry:n järjestämä 18. Suo-
men Big Band –mestaruuskilpailu;

Suomen Jazzliitto ry:n järjestämä Young
Nordic Jazz Comets – Suomen osakilpailu;

SULASOL, Suomen Laulajain ja Soitta-
jain Liitto ry:n järjestämä Kuoromusiikin sä-
vellyskilpailu;

Turun soitannollinen seura ry:n järjestämä
Turun XI Sellokilpailu.

9 §

Tanssitaide

Balettipedagogit ry:n, Keravan Tanssiopis-
ton ja Keravan kaupungin järjestämä Valta-
kunnallinen Balettikilpailu;

Kajaanin kaupungin, Kajaanin Tanssiteat-
terin, Kaukametsän kongressi- ja kulttuuri-

keskuksen ja Routa-Kajaanin tanssin edistä-
misyhdistys ry:n järjestämä Uudet tanssit —
valtakunnallinen koreografiakilpailu;

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja
Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n järjestämä
Arktiset Askeleet –kilpailu.

10 §

Valokuvataide

Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n järjes-
tämä Vuoden Muotokuvaaja ja Haastajasar-
jan voittaja -kilpailu;

Suomen Lehtikuvaajat ry:n järjestämä
Vuoden lehtikuvat 2009 -kilpailu;

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjes-
tämä Vuoden luontokuva 2010 -kilpailu.

11 §

Muut kilpailut

Assembly organizing Oy:n järjestämä As-
sembly Summer 2010 –kilpailu;

Turku 2011 –säätiön järjestämä Live
2011.com Grand Prix — Digital Media Art
Challenge.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010. Asetusta sovelletaan vuodelta
2010 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Ylitarkastaja Sari Siegberg
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1369

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintar-
kastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 8 §:n ja 9 §:n 5 momentin,
sellaisina kuin ne ovat, 8 § laissa 370/2005 ja 9 §:n 5 momentti laissa 1033/2008, nojalla:

1 luku

JHTT-tilintarkastajan hyväksymistä kos-
kevat vaatimukset

1 §

JHTT-tutkintoon hyväksyminen

Sen lisäksi, mitä oikeudesta osallistua tut-
kintoon säädetään julkishallinnon ja -talou-
den tilintarkastajista annetun lain (467/1999)
9 §:ssä, henkilö hyväksytään JHTT-tutkin-
toon, jäljempänä tutkinto, jos hänellä on tä-
män asetuksen 2 luvun mukaiset opinnot sekä
3 luvussa tarkoitettu käytännön kokemus. Oi-
keus osallistua tutkintoon on myös sillä, joka
täyttää 12 §:ssä tarkoitetut vaatimukset poik-
keuksellisesta tutkintoon hyväksymisestä.

2 luku

Opintoja koskevat vaatimukset

2 §

Yleistä

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä

on, että hakija on suorittanut yliopistolaissa
(558/2009) tarkoitetussa yliopistossa tai am-
mattikorkeakoululain (351/2003) mukaisessa
ammattikorkeakoulussa opinnot laskentatoi-
messa, oikeustieteissä ja muissa oppiaineissa
siten kuin 3–5 §:ssä säädetään.

Poikkeuksista opintoja koskeviin vaati-
muksiin säädetään 6 ja 7 §:ssä.

3 §

Tutkintoon edellytettävät tilintarkastuksen ja
laskentatoimen opinnot

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä
on, että hakijalla on vähintään 52 opintopis-
teen tai 35 opintoviikon laajuiset tilintarkas-
tuksen ja laskentatoimen opinnot.

Opintoihin tulee sisältyä ainakin seuraavat
aihealueet:

1) kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet;
2) tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkas-

tuksen sekä arvioinnin periaatteet;
3) julkisyhteisöjen meno- ja tulotalous,

budjetointi ja muut talouden ohjausjärjestel-
mät; sekä

4) johdon laskentatoimi ja sisäinen val-
vonta.
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4 §

Tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opin-
not

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä
on, että hakijalla on vähintään 30 opintopis-
teen tai 20 opintoviikon laajuiset oikeustie-
teen opinnot. Opintoihin tulee sisältyä:

1) vero-oikeutta, eri yhteisömuotoja koske-
vaa sääntelyä, kauppa- ja varallisuusoikeutta
sekä työlainsäädäntöä käsittäviä opintoja;

2) opintoja julkisyhteisöjen varainkäytön
ja varainkäytön valvonnan oikeudellisesta
sääntelystä, varainkäyttöön ja varainkäytön
valvontaan liittyvistä tehtävistä ja tehtävien
muutoksesta sekä julkisyhteisöjen varainhan-
kinnasta;

3) Euroopan unionin varainkäyttöä ja va-
rainhoidon valvontaa koskevia opintoja.

5 §

Tutkintoon edellytettävät muut opinnot

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä
on, että hakijalla on yhteensä vähintään 22
opintopisteen tai 15 opintoviikon laajuiset
opinnot seuraavissa oppiaineissa:

1) hallintotieteet;
2) kansantaloustiede;
3) rahoitus;
4) tilastotiede; sekä
5) tietojärjestelmätiede.

6 §

Hakijan hyväksi luettavat muut opinnot

Tässä luvussa tarkoitettujen opintojen si-
jasta hakijan hyväksi voidaan lukea muita
vastaavia opintoja korkeakoulussa Suomessa
tai muussa maassa, jos ne laajuudeltaan ja
sisällöltään vastaavat 3—5 §:ssä tarkoitettuja
opintoja.

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus-
lautakunta, jäljempänä JHTT-lautakunta,
päättää JHTT-tilintarkastajaksi hyväksymistä
hakevan opintojen hyväksi lukemisesta.

7 §

Opintojen korvaaminen lisätehtävillä

Julkishallinnon ja – talouden tilintarkasta-
jista annetun lain 9 §:n 3 momentin perus-
teella tutkinto-oikeuden saava henkilö voi
korvata osan 3—5 §:ssä tarkoitetuista opin-
noista lisätehtävillä.

Lisätehtävillä voi korvata enintään yhdek-
sän opintopistettä tai kuusi opintoviikkoa ti-
lintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja,
yhdeksän opintopistettä tai kuusi opintoviik-
koa oikeustieteen opintoja ja kuusi opinto-
pistettä tai neljä opintoviikkoa muita opin-
toja.

JHTT-lautakunta päättää hakijalta vaaditta-
vien lisätehtävien sisällöstä ja laajuudesta.
Lisätehtävien sisällön ja laajuuden tulee vas-
tata niillä korvattavien opintojen sisältöä ja
laajuutta.

8 §

Vaatimusten täyttymisen osoittaminen

Hakijan tulee esittää korkeakoulun antama
todistus hakijan suorittamien opintojen sisäl-
löstä, laajuudesta ja ajankohdasta sekä siitä,
että hakijan opinnot vastaavat tämän asetuk-
sen mukaisia opintovaatimuksia.

JHTT-lautakunta voi erityisestä syystä hy-
väksyä hakijan tutkintoon, vaikka hakijalla ei
ole 1 momentissa tarkoitettua todistusta, jos
hakijan antaman selvityksen perusteella suo-
ritetut opinnot laajuudeltaan ja sisällöltään
vastaavat tämän asetuksen mukaisia opinto-
vaatimuksia.

3 luku

Käytännön kokemusta koskevat vaati-
mukset

9 §

Yleistä

JHTT-tilintarkastajan hyväksymistä hake-
valla on oltava julkishallinnon ja -talouden
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tilintarkastajista annetun lain 9 §:n 1 momen-
tin mukaan vähintään kolmen vuoden koke-
mus julkishallinnon ja -talouden tehtävistä
sekä vähintään kolmen vuoden kokemus ti-
lintarkastustehtävistä tai Valtiontalouden tar-
kastusviraston tarkastustehtävistä.

Henkilöllä, joka on toiminut julkishallin-
non ja -talouden tehtävissä tämän asetuksen
10 §:n mukaisesti ja tilintarkastustehtävissä
11 §:n mukaisesti, on oikeus osallistua tut-
kintoon.

Hakijalla on oikeus osallistua tutkintoon
myös julkishallinnon ja -talouden tilintarkas-
tajista annetun lain 9 §:n 3 momentissa tar-
koitetuilla perusteilla, jos hän täyttää 12 §:ssä
tarkoitetut poikkeuksellista tutkintoon hyväk-
symistä koskevat vaatimukset.

10 §

Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä han-
kittu kokemus

Hakija on saanut riittävän kokemuksen jul-
kishallinnon ja -talouden tehtävistä, jos hän
on toiminut vähintään kolme vuotta:

1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayh-
tymän tai seurakuntayhtymän taikka luonteel-
taan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön
talousjohtajana, talouspäällikkönä, laskenta-
päällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuun-
nittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tar-
kastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana
taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtä-
vissä;

2) 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä yh-
teisössä, jossa valtiolla, kunnalla, seurakun-
nalla, kuntayhtymällä tai seurakuntayhty-
mällä on määräämisvalta;

3) JHTT-yhteisössä taikka KHT- tai HTM-
yhteisössä julkishallinnon ja -talouden tarkas-
tustehtävissä; tai

4) KHT- tai HTM-tilintarkastajana julkis-
hallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä.

Jos 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoi-
tettu kokemus on saatu muun julkisoikeudel-
lisen yhteisön tai säätiön kuin Euroopan
unionin, valtion, kunnan, seurakunnan, kun-
tayhtymän tai seurakuntayhtymän palveluk-
sessa, kokemukseksi luetaan enintään puolet
vaadittavasta kolmen vuoden kokemuksesta.

Yli puolet 1 momentissa tarkoitetusta ko-
kemuksesta on oltava viimeisen kymmenen
vuoden ajalta.

Luonteeltaan julkisoikeudellisella yhtei-
söllä tai säätiöllä tarkoitetaan 1 momentin
1 kohdassa muun muassa sellaista muuta yh-
teisöä tai säätiötä, jolle on lain nojalla annettu
julkinen hallintotehtävä.

Myös osa-aikainen kokemus luetaan haki-
jan hyväksi, jos se vastaa kestoltaan vähin-
tään kolmen vuoden päätoimista työskentelyä
tässä pykälässä tarkoitetuissa tehtävissä.

11 §

Tilintarkastustehtävissä ja Valtiontalouden
tarkastusviraston tarkastustehtävissä han-

kittu kokemus

Hakija on saanut riittävän tilintarkastusko-
kemuksen, jos hän on toiminut vähintään
kolme vuotta:

1) 10 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetun yhteisön tilintarkastustehtävissä
tai muissa taloudenhoidon tarkastustehtävissä
taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa tehtävissä;

2) julkisyhteisön tai kirjanpitolain
(1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen
yhteisön sisäisenä tarkastajana; taikka

3) tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain
mukaan kirjanpitovelvollisessa, toimivassa
yhteisössä tai säätiössä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu kokemus
ole päätoimisista tehtävistä, hakija on saanut
riittävän tilintarkastuskokemuksen myös toi-
mimalla vähintään kolme vuotta sivutoimi-
sesti julkisyhteisön tai muun yhteisön tilintar-
kastajana siten, että tilintarkastuskokemus on
monipuolista sekä määrältään ja laadultaan
riittävän vaativaa.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoi-
tetusta työkokemuksesta, joka on hankittu la-
kisääteisestä tilintarkastuksesta, tulee olla vä-
hintään kaksi kolmasosaa suoritettuna JHTT-,
KHT- tai HTM-tilintarkastajan ohjauksessa.

Yli puolet tässä pykälässä tarkoitetusta
kolmen vuoden tilintarkastuskokemuksesta
tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta-
jista annetun lain 9 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetusta Valtiontalouden tarkastus-
viraston tarkastustehtävissä saadusta koke-
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muksesta on oltava viimeisen kymmenen
vuoden ajalta.

12 §

Poikkeuksellinen hyväksyminen tutkintoon

Tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on
vähintään seitsemän vuoden kokemus vaati-
vissa tehtävissä julkishallinnon laskentatoi-
messa, rahoituksessa ja oikeudellisissa kysy-
myksissä. Lisäksi vaaditaan vähintään kol-
men vuoden kokemus tilintarkastuksesta
11 §:n 1, 2 ja 4 momentin mukaisesti tai
vähintään kolmen vuoden kokemus Valtion-
talouden tarkastusviraston tarkastustehtä-
vissä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vaati-
vana tehtävänä pidetään päätoimista toimin-
taa esimiehenä tai asiantuntijana yhteisön tai
säätiön itsenäisissä ja vastuullisissa tehtä-
vissä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna koke-
muksena pidetään myös toimimista KHT- tai
HTM-tilintarkastajana.

Tutkintoon hyväksytään hakija, joka on
viidentoista vuoden ajan toiminut päätoimi-
sesti ammattimaisesti:

1) 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuissa tehtävissä;

2) Valtiontalouden tarkastusviraston tar-
kastustehtävissä;

3) julkisyhteisön sisäisenä tarkastajana;
4) KHT- tai HTM-tilintarkastajana; tai
5) muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan

1—4 kohtaa vastaavissa tehtävissä.

4 luku

JHTT-tutkintoa koskevat vaatimukset

13 §

Tutkinnon rakenne

Tutkinto sisältää seuraavat osa-alueet:
1) tilintarkastustietous ja tekniikka;
a) yleinen osuus;
b) julkishallinnon osuus;
c) yksityisen sektorin osuus;
2) tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuk-

seen liittyvät muut raportit; sekä
3) tuloksellisuuden mittaus ja arviointi.

Tutkinnossa hyväksyminen edellyttää kun-
kin osa-alueen hyväksyttyä suoritusta. Tut-
kintoon osallistuvan KHT- tai HTM-tilintar-
kastajan tarvitsee kuitenkin suorittaa hyväk-
sytysti vain 1 momentin 1 kohdan b alakoh-
dassa ja 3 kohdassa tarkoitetut osa-alueet.

Tutkinto-oikeus on voimassa myöntämis-
vuoden lisäksi neljän seuraavan kalenterivuo-
den ajan.

14 §

Tutkinnon sisältö ja laajuus

JHTT-lautakunta päättää tutkinnon sisäl-
löstä ja laajuudesta. Tutkintotehtävät laadi-
taan tilintarkastuksen näkökulmasta.

Tutkinnon tehtävien tulee liittyä hakijan
valmiuksiin hoitaa itsenäisesti julkishallinnon
kohteiden tilintarkastustehtäviä.

15 §

Tutkinnon järjestäminen

Tutkinto järjestetään sekä suomen että
ruotsin kielellä.

JHTT-lautakunnan toimivallasta päättää
tutkinnon ajankohdasta, paikasta ja muusta
järjestämisestä säädetään julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajista annetun lain
13 §:ssä.

5 luku

Hyväksymismenettelyä koskevat vaati-
mukset

16 §

Vaatimusten täyttymisen ajankohta

Tässä asetuksessa tarkoitettuina opintoina
otetaan tutkintoon hyväksyttäessä huomioon
hakijan tutkintovuonna 1 päivään heinäkuuta
mennessä suorittamat opinnot.

Edellä 10—12 §:ssä tarkoitetuissa tehtä-
vissä saaduksi kokemukseksi luetaan hakijan
tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä
saama käytännön kokemus.

Edellä 10 §:n 3 momentissa ja 11 §:n
4 momentissa tarkoitetut ajat lasketaan tämän
pykälän 1 momentissa tarkoitetusta ajankoh-
dasta taaksepäin.
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6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäädökset

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta vuonna 2010.

Tällä asetuksella kumotaan julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tut-
kintoon vaadittavista opinnoista 15 päivänä
joulukuuta 2005 annettu valtiovarainministe-
riön asetus (1051/2005) siihen myöhemmin

tehtyine muutoksineen sekä JHTT-tutkintoon
vaadittavasta käytännön kokemuksesta 4 päi-
vänä marraskuuta 2005 annettu valtiovarain-
ministeriön asetus (862/2005) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

18 §

Siirtymäsäädökset

Jos hakijan tutkintosuoritusta ei ole tämän
asetuksen voimaantullessa kokonaisuudes-
saan hyväksytty, sovelletaan tutkinto-oikeu-
den voimassaoloon tämän asetuksen 13 §:n 3
momenttia.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Budjettineuvos Petri Syrjänen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1370

maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen
erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäris-

tötuen erityistuista 26 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (503/2007) 3 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 25 §:n 3 momentti, 26 §:n 2
momentti, 27 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 35 §, 37 §:n 5 momentti, 38 §:n 4 momentti,
45 §:n 2 momentti, 47 §:n 3 momentti, 49 c §:n 1 momentti ja 49 d §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 25 §:n 3 momentti, 26 §:n
2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 38 §:n 4 momentti ja 49 c §:n 1 momentti
asetuksessa 246/2009, 35 § ja 49 d § asetuksessa 339/2008 ja 37 §:n 5 momentti asetuksessa
662/2007, sekä

lisätään 11 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

3 §

Näytteenotto

Kunkin viljavuustutkimukseen sisältyvän
näytteen on koostuttava vähintään seitse-
mästä osanäytteestä. Näytteet on otettava
koko muokkauskerroksen syvyydeltä. Vilja-
vuustutkimukseen sisältyviä näytteitä on otet-
tava vähintään yksi näyte peruslohkoa kohti,
jos peruslohko on yli 0,5 hehtaarin suuruinen.
Jos peruslohko on suurempi kuin viisi heh-
taaria, on otettava yksi näyte jokaista alkavaa
viittä hehtaaria kohti. Peruslohkoista, jotka
ovat enintään 0,5 hehtaarin suuruisia, on otet-
tava yksi näyte jokaista alkavaa kahta pelto-
hehtaaria kohti. Linjanäytteenotossa, jossa
näytteet on otettava joka kolmas vuosi, näyt-
teenoton tiheydeksi riittää yksi näyte jokaista
alkavaa kymmentä hehtaaria kohti.

7 §

Monimuotoisuuspeltojen perustaminen

Monimuotoisuuspellot on perustettava niit-
tykasvien, riistakasvien tai maisemakasvien
siemenseoksilla kylvämällä viimeistään 30
päivänä kesäkuuta. Riista- ja maisemakasvit
on kylvettävä vuosittain. Kylvettäessä on py-
rittävä riittävän kasvuston aikaansaamiseen.
Monimuotoisuuspellon kasvustoa ei saa en-
simmäisenä vuonna perustaa suorakylvämällä
edellisen vuoden nurmeen. Sänkeen kylvö ja
kotimaisten siementen käyttö on suositelta-
vaa.

Niittykasvien siemenseoksessa on oltava
nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja
vähintään yhden monivuotisen niittykasvin
siemeniä. Niittykasvi voi olla harakankello,
valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo,
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ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki,
purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara,
ruusuruoho, särmäkuisma tai muu vastaava
niittykasvi. Apilat eivät ole hyväksyttäviä
niittykasveja. Lisäksi niittykasvien siemense-
oksessa voi olla yksivuotisten kasvien kuten
ruisvirnan tai hunajakukan siemeniä. Maise-
makasvien siemenseoksessa on oltava vähin-
tään kahden seuraavan kasvin siemeniä: au-
ringonkukka, hunajakukka, sinimailanen,
persianapila, keltalupiini, ruisvirna, ruiskau-
nokki, malva, kehäkukka, silkkiunikko,
valko- ja keltamesikkä. Maisemakasviseok-
sessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasvien
siemeniä, mutta niiden osuus siemenseok-
sessa saa olla enintään 30 prosenttia. Riista-
kasviseoksessa on oltava vähintään kahden
seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, au-
ringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi,
sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, re-
hujuurikkaat (rehusokerijuurikas, naattinauris
tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat. Heinäkas-
vien ja apilan riistakasviseoksessa on aina
oltava myös jonkun yksivuotisen kasvin, joka
ei ole heinäkasvi tai apila, siemeniä. Riista-
kasvit voidaan kylvää kasvilajeittain kais-
toina. Riistasiemenseoksella perustettuja mo-
nimuotoisuuspeltoja ei saa perustaa vilkaslii-
kenteisten teiden läheisyyteen.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Monimuotoisuuspeltojen hoito

— — — — — — — — — — — — —
Monimuotoisuuspelloilla ei saa käyttää

kasvinsuojeluaineita. Monimuotoisuuspeltoja
ei saa muokata muutoin kuin kasvuston pe-
rustamisen ja päättämisen yhteydessä. Mai-
sema- ja riistakasvikasvuston saa päättää kyl-
vöä seuraavana keväänä. Niittysiemenkas-
vuston saa päättää toisen vuoden jälkeen elo-
kuun 31 päivästä alkaen tai 15 päivästä hei-
näkuuta alkaen, jos kasvusto päätetään syys-
kylvöisten kasvien kylvöön. Niittykasvuston
päättäminen syksyllä on tehtävä mekaani-
sesti, kyntämällä tai muokkaamalla. Jos syk-
syllä ei kylvetä uutta kasvustoa, muokkaus
on tehtävä mahdollisimman myöhään syk-
syllä. Niittykasvusto on suositeltavaa päättää
vasta seuraavana keväänä.

11 §

Lannoitusmäärät

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettu satota-

son perusteella tehtävä typpi- tai fosforilan-
noitteiden käyttömäärien lisäys voidaan to-
teuttaa myös portaattomasti.

25 §

Typpilannoituksen tarkentaminen peltokas-
veilla

— — — — — — — — — — — — —
Analysoitavat näytteet on otettava ensisi-

jaisesti niiltä kasvulohkoilta, joille edellisenä
syksynä on levitetty lantaa tai joiden esikas-
vina on ollut nurmi, viherlannoitusnurmi tai
palkokasvi ja lohko on kynnetty tai muokattu
edellisenä syksynä. Mikäli 30 prosentin ala-
vaatimus ei täyty edellä mainituista tapauk-
sista, viljelijä voi ottaa näytteet haluamistaan
lohkoista. Suositeltavaa on tällöin selvittää
liukoisen typen määrä esimerkiksi niiltä loh-
koilta, joissa edellisen vuoden sato on jäänyt
paljon niukemmaksi kuin mihin toteutetulla
lannoituksella oli suunniteltu päästävän tai
jos sato on jäänyt märkyyden takia kokonaan
korjaamatta tai jos lohkolla on viljelty kasvia,
jonka jälkeen maahan on mahdollisesti jäänyt
tavallista runsaammin typpeä. Näytteet on
otettava mittausta edellyttäviltä kasvuloh-
koilta, mutta kuitenkin niin, että näytteitä ote-
taan vähintään yksi näyte viittä hehtaaria
kohden. Kunkin näytteen on koostuttava
15—25 osanäytteestä. Näytteet on otettava
koko muokkauskerroksen syvyydeltä
(20—30 cm).
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja ke-
vennetty muokkaus

— — — — — — — — — — — — —
Tässä tarkoitettua kasvipeitteisyyttä täyttä-

vät seuraavat lohkot:
1) monivuotiset viljellyt nurmet ja ruoko-

helpi sekä viherlannoitusnurmi, jota ei muo-
kata syksyllä;
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2) pellolle perustetut luonnonhaittakorva-
uksista ja maatalouden ympäristötuista vuo-
sina 2007—2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen (366/2007) 40, 51, 54 a tai
54 c §:ssä tarkoitetut monivuotista nurmea
edellyttävät sopimusalat;

3) luonnonhoitopellot, joiden kasvusto
päätetään keväällä;

4) monivuotiset puutarhakasvit kuten mo-
nivuotiset marjakasvit ja hedelmäpuut, tyrni,
marja-aronia, monivuotiset taimitarhakasvit,
koristekasvit, maustekasvit, lääkekasvit, sie-
menmausteet ja leikkovihreä;

5) alus- ja pyydyskasvien viljely, jos lohko
kynnetään tai muokataan vasta seuraavana
keväänä;

6) viljan, öljykasvien, siemenmausteiden ja
kuitupellavan sänki sekä sänkikesanto, ei kui-
tenkaan silloin, jos sänkeen tai sänkikesan-
toon on syksyllä kylvetty syysruis, ruisvehnä,
syysvehnä tai spelttivehnä, syysrypsi tai
syysrapsi,

7) keväällä korjattava pellava tai hamppu;
ja

8) tilatukijärjestelmän mukainen hoidettu
viljelemätön pelto, jos pelto säilytetään nur-
mipeitteisenä talven yli.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
— — — — — — — — — — — — —

Tässä tarkoitettua kasvipeitteisyyttä täyttä-
vät seuraavat lohkot:

1) monivuotiset viljellyt nurmet ja ruoko-
helpi sekä viherlannoitusnurmi, jota ei muo-
kata syksyllä;

2) pellolle perustetut luonnonhaittakorva-
uksista ja maatalouden ympäristötuista vuo-
sina 2007—2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen 40, 51, 54 a tai 54 c §:ssä tarkoite-
tut monivuotista nurmea edellyttävät sopi-
musalat;

3) luonnonhoitopellot, joiden kasvusto
päätetään keväällä;

4) monivuotiset puutarhakasvit kuten mo-
nivuotiset marjakasvit ja hedelmäpuut, tyrni,
marja-aronia, monivuotiset taimitarhakasvit,
koristekasvit, maustekasvit, lääkekasvit, sie-
menmausteet ja leikkovihreä;

5) viljan, öljykasvien, siemenmausteiden ja
kuitupellavan sänki sekä sänkikesanto, ei kui-

tenkaan silloin, jos sänkeen tai sänkikesan-
toon on syksyllä kylvetty syysruis, ruisvehnä,
syysvehnä tai spelttivehnä, syysrypsi tai
syysrapsi;

6) keväällä korjattava pellava tai hamppu;
ja

7) tilatukijärjestelmän mukainen hoidettu
viljelemätön pelto, jos pelto säilytetään nur-
mipeitteisenä talven yli.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Peltojen tehostettu talviaikainen kasvi-
peitteisyys

— — — — — — — — — — — — —
Tässä tarkoitettua kasvipeitteisyyttä täyttä-

vät seuraavat lohkot:
1) monivuotiset viljellyt nurmet ja ruoko-

helpi sekä viherlannoitusnurmi, jota ei muo-
kata syksyllä;

2) pellolle perustetut luonnonhaittakorva-
uksista ja maatalouden ympäristötuista vuo-
sina 2007—2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen 40, 51, 54 a tai 54 c §:ssä tarkoite-
tut monivuotista nurmea edellyttävät sopi-
musalat;

3) luonnonhoitopellot, joiden kasvusto
päätetään keväällä;

4) monivuotiset puutarhakasvit kuten mo-
nivuotiset marjakasvit ja hedelmäpuut, tyrni,
marja-aronia, taimitarhakasvit, koristekasvit,
maustekasvit, lääkekasvit, siemenmausteet ja
leikkovihreä;

5) viljan, öljykasvien, siemenmausteiden ja
kuitupellavan sänki sekä sänkikesanto, ei kui-
tenkaan silloin, jos sänkeen tai sänkikesan-
toon on syksyllä kylvetty syysruis, ruisvehnä,
syysvehnä tai spelttivehnä, syysrypsi tai
syysrapsi;

6) keväällä korjattava pellava tai hamppu;
ja

7) tilatukijärjestelmän mukainen hoidettu
viljelemätön pelto, jos pelto säilytetään nur-
mipeitteisenä talven yli.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Typpilannoituksen tarkentaminen puutarha-
kasveilla

Viljelijän on mitattava liukoisen typen
määrä keväällä ennen kevätlannoitusta ja kas-
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vukaudella ennen lisälannoituksia. Jokaiselta
kasvulohkolta on tehtävä oma analyysi. Näyt-
teet on otettava koko muokkauskerroksen sy-
vyydeltä (20—30 cm). Jos maassa olevan
liukoisen typen määrä on ennen kevätlannoi-
tusta yli 20 kg/ha, yli 20 kg:n menevä typpi-
osuus on vähennettävä lohkon vuosittaisesta
typpilannoitusmäärästä. Vähennys on tehtävä
maatilalla noudatettavista 4 luvun mukaisista
lannoitusehtojen mukaisista määristä. Vilje-
lijä voi tehdä tai teettää analyysin liukoisen
typen määrästä käyttämällä pikamääritysme-
netelmää eli niin sanottua typpisalkkua, tai
viljelijä voi teettää liukoisen typen määrästä
laboratorioanalyysin. Pikamääritysmenetel-
mällä tarkoitetaan tarvikkeistoa, joka on tar-
koitettu vesiliukoisen typen määrittämiseen
peltomaasta ja jonka analyysitulos kertoo ve-
siliukoisen typen määrän peltomaassa kiloina
hehtaaria kohti. Laboratorioanalyysi on tee-
tettävä laboratoriossa, joka on erikoistunut
typpianalyysien tekoon. Mittausten tulokset
on merkittävä 4 §:ssä tarkoitettuihin lohko-
kohtaisiin muistiinpanoihin.

37 §

Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö

— — — — — — — — — — — — —
Torjuntamenetelmien käyttö on perustut-

tava havainnoinnista tehtyihin kirjauksiin.
Seurantaa on tehtävä 1 päivästä toukokuuta
31 päivään elokuuta asti aina silloin, kun
viljeltävälle kasville tuhoja aiheuttavia tuho-
hyönteisiä esiintyy ja kun viljeltävä kasvi on
taimettunut tai istutettu lohkolle. Viljelijän on
hankittava Kasvinsuojeluseuran vuonna 2002
julkaisema opas ″Avomaavihannesten taudit
ja tuholaiset″ tai ″Aktuella växtskyddsanvis-
ningar″ -opas tai Kasvinsuojeluseuran
vuonna 1997 julkaisema ″Hedelmä- ja marja-
kasvien tuhoeläimet″ tai Kasvinsuojeluseuran
julkaisu nro 100 ″Ajankohtaisia kasvinsuoje-
luohjeita″.

38 §

Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito
— — — — — — — — — — — — —

Suojavyöhykkeiden uusimisessa on pyrit-
tävä mahdollisimman nopeaan kasvipeittei-
syyden aikaansaamiseen. Vaikeiden rikka-
ruohojen poistamisessa on ensisijassa käytet-

tävä mekaanisia keinoja. Erityisistä syistä
voidaan sallia pesäkekäsittely. Pesäkekäsitte-
lystä on ilmoitettava ennen toimenpidettä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Tällaisessa tapauksessa kasvillisuuden uusi-
misessa on pyrittävä mahdollisimman nope-
aan kasvipeitteisyyden aikaansaamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Perinnebiotooppien hoito
— — — — — — — — — — — — —

Perinnebiotooppia ei saa muokata, lannoit-
taa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi ta-
pauskohtaisesti hyväksyä vesakon kemiallisen
torjunnan kantokäsittelynä. Laidunnus on to-
teutettava niin, ettei se aiheuta alueen kasvil-
lisuuden haitallista rehevöitymistä tai maape-
rän eroosiota. Laidunnettava perinnebiotooppi
on yleensä erotettava aidalla muista laidun-
nurmista. Aluetta ei saa ojittaa tai metsittää.
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden
edistäminen

— — — — — — — — — — — — —
Sopimusaluetta ei saa metsittää, lannoittaa

eikä käsitellä torjunta-aineilla. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi tapauskohtai-
sesti sallia lannoituksen luonnonvaraisten lin-
tujen levähdys- ja ruokailualueilla sekä tor-
junta-aineen käytön esimerkiksi niitettävien
alueiden kantokäsittelyssä. Tapauskohtaisesti
sallittu laidunnus on toteutettava niin, että se ei
aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehe-
vöitymistä tai eroosiota. Eläimille voidaan an-
taa kivennäisiä ja vitamiineja, jos ne sisältävät
vähän fosforia ja niiden käytöstä ei aiheudu
alueen rehevöitymistä. Kivennäisten ja vita-
miinien syöttö on järjestettävä katetusti siten,
ettei niitä pääse leviämään sateen tai eläinten
mukana syöttöpaikan lähiympäristöön. Syöttö
paikka tulisi sijoittaa metsän laitaan tai lajistol-
taan vähäarvoiseen kohtaan aluetta.
— — — — — — — — — — — — —

49 c §

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
Sopimusalueella on kasvatettava monivuo-

tisia nurmi- tai heinäkasveja koko sopimus-
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kauden ajan. Nurmi- tai heinäkasvusto voi-
daan perustaa suojakasvin kanssa tai ilman
sitä sopimusta edeltävänä kasvukautena tai se
voidaan perustaa ensimmäisenä sopimusvuo-
tena. Kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla
sopimuskauden aikana. Nurmikasvusto voi-
daan kuitenkin uusia ilman muokkausta suora-
kylvömenetelmällä. Sopimusalueen salaojitus
on sallittua. Salaojituksen yhteydessä rikkou-
tunut tai tuhoutunut kasvusto on heti ojituksen
jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla.
— — — — — — — — — — — — —

49 d §

Kasvinsuojeluasioiden koulutus
Maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaati-

muksiin liittyvän ajankohtaisten kasvinsuojelu-
asioiden koulutuksen, jäljempänä kasvinsuoje-
lukoulutus, järjestäjänä voi olla yksityinen hen-
kilö, yritys, yhdistys, yhteisö, oppilaitos, neu-
vontajärjestö tai muu vastaava taho. Kasvinsuo-
jelukoulutukset hyväksyy elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, jonka alueella koulutus jär-
jestetään. Kasvinsuojelukoulutuksen voi yksit-
täistapauksessa hyväksyä myös se elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueen
viljelijöille koulutus on kohdennettu.

Koulutuspäivälle on oltava nimettynä pää-
vastuullinen kouluttaja. Kaikilla kouluttajilla on
oltava vähintään opistotason tai ammattikorkea-
koulun luonnonvara-alan tai ympäristöalan kou-
lutus tai muu koulutus, jonka elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus hyväksyy riittäväksi
käsiteltävänä oleva aihe huomioon ottaen.

Koulutuksen järjestäjän on annettava vilje-
lijälle todistus koulutukseen osallistumisesta.
Todistuksesta on käytävä ilmi koulutuspäivän
ajankohta, pituus, sisältö ja tieto siitä, että
kyseessä on ollut elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen hyväksymä ympäristötuen
vähimmäisvaatimukset täyttävä koulutus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Asetuksen 7 §:n 2 momenttia siltä osin
kuin se koskee apilan hyväksyttävyyttä niit-
tykasviksi sekä nurmi- ja heinäkasvien sie-
menien osuutta maisemakasviseoksessa so-
velletaan vuonna 2010 tai myöhemmin pe-
rustettaviin kasvustoihin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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