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Lak i

N:o 69

Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan
opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan
Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa
oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja
liiketoiminta Yliopistojen palvelukeskuksen
toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyh-
tiölle.
Yhtiön toimialana on talous- ja henkilöstö-

hallinnon tukipalveluiden ja muiden tukipal-
veluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin
liittyvä muu liiketoiminta.
Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa

kaikki sen osakkeet.

2 §

Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla

luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää
myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja
yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjeste-
lyistä.
Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuu-

desta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §

Verotus

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin
osin elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liike-
toimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §

Vastuu sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa velka-, vuokra-, pal-
velu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä
muista vastaavista sitoumuksista, joihin Yli-
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opistojen palvelukeskus on toimintansa ai-
kana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyh-
tiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimin-
taa.
Valtion toissijainen vastuu perustettavalle

yhtiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä si-
toumuksista jää voimaan, jollei vastapuoli
hyväksy vastuun siirtämistä yhtiölle. Yhtiö
on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä
valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa
perusteella suorittaa.

5 §

Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Yliopistojen palvelukeskuksen virat lak-
kaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä
määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman ir-
tisanomista 30 päivänä huhtikuuta 2010.
Henkilöstö otetaan työsuhteeseen osakeyh-
tiöön 1 päivästä toukokuuta 2010. Virkojen
lakkaaminen ja virkasuhteiden päättyminen
ei edellytä virkamiehen suostumusta. Yliopis-
tojen palvelukeskuksen työsopimussuhteiset
tehtävät ja niissä oleva henkilöstö siirtyy työ-
suhteeseen osakeyhtiöön 1 päivästä touko-
kuuta 2010. Määräaikainen virka- ja työsopi-
mussuhteinen henkilöstö otetaan tai siirtyy
osakeyhtiön palvelukseen määräaikansa
osoittamaksi ajaksi määräaikaiseen työsuh-
teeseen.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin
sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen no-
jalla säädetään tai määrätään sekä mitä työeh-
tosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.
Tällä lailla kumotaan Yliopistojen palvelu-

keskuksesta 17 päivänä tammikuuta 2008 an-
nettu valtioneuvoston asetus (29/2008).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja
2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain
voimaantuloa. Opetusministeriö ja Yliopisto-
jen palvelukeskus voivat tehdä 5 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen virkojen lakkaamiseen
ja virkoihin perustuvien virkasuhteiden sekä
määräaikaisten virkasuhteiden päättymiseen
liittyviä toimenpiteitä ennen lain voimaantu-
loa.
Yliopistojen palvelukeskuksen viimeisen

toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpää-
tökseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mai-
nitussa asetuksessa ja valtion talousarviosta
annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla
säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin Yli-
opistojen palvelukeskuksen tehtävät.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin
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Lak i

N:o 70

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997)

7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 1 momentin 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 618/2007,
seuraavasti:

7 §

Talletettavat tiedot

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,

ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on
tarpeen, tallettaa:
1) 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta

hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka hake-
muksen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuu-
lemisesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta,
asiasta ja hakemuksen perusteista, maassa
oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta
sekä matkareitistä, maahantulon ja maasta-
lähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot
työnantajista ja työnteosta, työnantajan ve-
ronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja ve-
rojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä
sekä ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentissa
tarkoitetut työntekijän oleskelulupaan liitettä-
vät tiedot;
2) tiedot 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-

tujen asioiden käsittelystä, niihin liittyvistä
selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta

ja päätöksen perusteista, asian raukeamisesta
sekä muutoksenhausta;
3) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen per-

heenjäsenten, samassa taloudessa asuvien
henkilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja
yhteystiedot.

8 §

Ulkopuoliset tietolähteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada ulkomaalaisrekis-
teriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien
suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraa-
vasti:
— — — — — — — — — — — — —
9) Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja

varallisuutta koskevia tietoja sekä muita ve-
rotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen
tai siitä vapautumisen edellytysten sekä oles-
keluluvan toimeentuloedellytyksen selvittä-
miseksi sekä ulkomaalaisen oleskeluluvan
harkintaa varten tietoja ulkomaalaisen ilmoit-
taman työnantajan työnantajasuorituksista ja
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niiden ilmoittamisesta sekä verojen maksuun
liittyvästä maksujärjestelystä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
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Lak i

N:o 71

verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 18 §:ään,

sellaisena kuin se on osaksi laissa 1079/2005, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti
siirtyy 8 momentiksi, seuraavasti:

18 §

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa

(1270/1997) tarkoitetun rekisterinpitäjän on
toimitettava Verohallinnolle verotusta varten

tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisterissä ole-
van ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta,
työnantajasta ja palvelussuhteesta sekä elin-
keinotoiminnasta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 72

Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan
sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroo-

pan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Euroopan talousyhteisön ja San Marinon

tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan
sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen ta-
savallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroo-
pan unioniin liittymisen vuoksi Brysselissä
30 päivänä lokakuuta 1997 tehty pöytäkirja
on tullut voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002
niin kuin siitä on sovittu.
Tasavallan presidentti on hyväksynyt pöy-

täkirjan 4 päivänä huhtikuuta 1997 ja sitä

koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
huostaan 3 päivänä helmikuuta 1998.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä hel-

mikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 13/2010)
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 73

Eero Saarinen ja arkkitehtuuri -juhlarahasta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maalis-
kuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:

1 §
Eero Saarisen syntymän 100-vuotisjuhlan

kunniaksi lyödään hopeinen 10 euron Eero
Saarinen ja arkkitehtuuri -juhlaraha.

2 §
Juhlaraha on hopeaseosta, jonka painosta

925 promillea on hopeaa ja 75 promillea
kuparia. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään
± 10 promilleyksikköä.

3 §
Juhlarahan halkaisija on 38,6 ± 0,1 milli-
metriä ja paino 25,5 ± 0,5 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa

halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 milli-
metriä.

4 §
Juhlarahan kuvat ja kirjoitukset laakapin-

noilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan
lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli
on oikein päin.

Rahassa on sen suunnitelleen taiteilijan su-
kunimen alkukirjain K, Rahapaja Oy:n tun-
nus sekä Eurooppa-yhteistunnus.

5 §
Juhlaraha on seuraavan selitelmän ja kuvan

mukainen.
Rahan tunnuspuolella on ulkokehällä va-

semmalta oikealle teksti EERO SAARINEN
1910 – 1961. Tunnuspuolen keskellä on kaari
ja kaaren alapuolella aaltoilevaa vettä.
Arvopuolen ulkokehällä on vasemmalta oi-

kealle teksti SUOMI FINLAND sekä vuosi-
luku 2010. Rahan keskellä on tuolin silhuetti.
Rahan alareunassa on arvomerkintä 10
EURO.

6 §
Osa juhlarahoista lyödään erikoislyöntinä,

jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja ja
mattapintainen kuvio.
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7 §
Juhlarahojen tarkemmat yksityiskohdat il-

menevät Rahapaja Oy:n hallussa olevista pe-
rusmalleista ja -työkaluista.

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä hel-

mikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Hallitusneuvos Raine Vairimaa
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 74

kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 11 §:n 5 momentin
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2010
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(37/2010) 5 luvussa sekä vuodelta 2010 mak-
settavasta pohjoisesta tuesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (38/2010) 5 luvussa tar-
koitetun kasvihuonetuotannon tuen täytän-
töönpanoon.

2 §

Kasvihuoneen hallinta

Kasvihuoneen, jossa tapahtuvan viljelyn
perusteella tukea haetaan, tulee olla hakijan
hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 2010.
Jos kasvihuone tulee hakijan hallintaan tai

siirtyy pois hallinnasta tuen hakemisen jäl-
keen, hallinnan siirrosta tulee ilmoittaa välit-
tömästi kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoi-
tuksella tilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahve-
nanmaan maakunnassa Ahvenanmaan val-
tionvirastolle. Tuki maksetaan sille, jonka
hallinnassa kasvihuone on 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

3 §

Kasvihuonetta koskevat tekniset vaatimukset

Kasvihuoneen rungon ja katteen tulee olla
sellaisessa kunnossa kuin viljelykausi edel-
lyttää ja paikoillaan ympäri vuoden kasvihuo-

neiden kunnostuksesta johtuvia ajanjaksoja
lukuun ottamatta. Kasvihuoneen katossa kat-
teena tulee olla lasi, kasvihuonekäyttöön tar-
koitettu kerroslevy taikka kaksinkertainen
muovikalvo. Seinissä katteena voi olla edellä
lueteltuja materiaaleja tai vaihtoehtoisesti
vastaavalla tavalla lämpöä eristävä, valoa lä-
päisemätön materiaali.
Kasvihuoneeseen tulee olla asennettuna:
1) harjatuuletusluukut;
2) kasvihuoneen kaarien avaamiseen pe-

rustuva tuuletusjärjestelmä;
3) sivukatteen nostamiseen perustuva tuu-

letusjärjestelmä;
4) koneellinen jäähdytysjärjestelmä; tai
5) ulkoilmaan johtava koneellinen tuule-

tusjärjestelmä, jonka puhallinteho on vähin-
tään neljä litraa sekunnissa jäähdytettävää
viljelyneliömetriä kohti.
Kaikissa viljelykäytössä olevissa kasvi-

huonetiloissa taimikasvatustiloja lukuun otta-
matta tulee olla niihin esteettömässä yhtey-
dessä oleva tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä.
Käytettävän tuuletus- tai jäähdytysjärjestel-
män tulee olla mitoitukseltaan riittävä ja toi-
mintakuntoinen sekä olla asennettuna paikal-
leen koko viljelykauden ajan.
Jos tukea haetaan lyhyen viljelykauden vil-

jelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu ve-
sikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehitti-
millä, joiden teho on vähintään 75 kW (65
Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti.
Jos tukea haetaan pitkän viljelykauden vil-

jelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu
vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmake-
hittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW
(165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti.

477

2 /14



Kasvihuoneen tulee lisäksi olla varustettu
lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatii-
kalla.
Jos kasvihuoneessa viljellään vihanneksia

ja tuen saantiin vaadittava viljelykausi jatkuu
31 päivän lokakuuta jälkeen, kasvihuoneen
tulee olla varustettu keinovalotuksella, jonka
asennusteho on vähintään 60 W/m².

4 §

Viljelykäyttö

Kasvihuonepinta-ala on viljelykäytössä sil-
loin, kun tukikelpoinen viljelykasvi on sijoi-
tettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypai-
kalleen 1 päivänä toukokuuta 2010, ja kasvi-
huoneessa on sekä ajankohtaan että viljeltä-
vään kasviin nähden tavanomainen viljely-
lämpötila.
Ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin sekä

kasvihuoneessa kasvatettavien salaattien vil-
jelyssä viljelykäytöksi katsotaan myös taimi-
tuotantovaihe, vaikka se tapahtuisi erillisessä
taimikasvatushuoneessa.
Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulko-

puolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sel-
laisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lop-
putuotteiden varastointia tai esilläpitoa. Vilje-
lykäytöksi ei myöskään katsota monivuoti-
sena viljeltävien ruukku- ja ryhmäkasvien
sekä viherkasvien säilyttämistä tai varastoin-
tia.

5 §

Kasvihuonepinta-alan laskeminen ja ilmoit-
taminen

Kasvihuonepinta-ala lasketaan kasvihuo-
neen ulkomittojen perusteella. Pinta-alaan ei
sisällytetä myymälätiloja, kasvihuoneraken-
teisia puutarhakeskuksia, varsinaisten kasvi-
huoneiden yhdyskäytäviä, pakkaamo- ja va-
rastotiloja eikä muita vastaavia tiloja tai vilje-
lemättömiä alueita. Myyntikasvihuoneen
pinta-aloista lasketaan tukikelpoiseksi ainoas-
taan ne viljelypinta-alat ja viljelyajat, jolloin
myyntikasvihuone on 4 §:ssä tarkoitetussa
viljelykäytössä. Jos kasveja kasvatetaan kah-
dessa kerroksessa, ainoastaan yksi kerros las-
ketaan tukikelpoiseksi alaksi.

Kasvihuonepinta-ala ilmoitetaan hakemuk-
sessa sen pinta-alan mukaan, joka on tukikel-
poisessa viljelyssä 1 päivänä toukokuuta
2010.
Kasvihuoneen viljelypinta-alat ilmoitetaan

viljelysuunnitelmassa kasvihuoneittain ja vil-
jelykasveittain eriteltyinä. Viljelysuunnitel-
maan tulee liittää vapaamuotoinen pohjapiir-
ros, josta ilmenee kasvihuoneen sijainti ja
tunniste. Viljelysuunnitelmaan on merkittävä
myös viljelyssä olevien taukojen ja poikkeus-
järjestelyjen, kuten kasvihuoneen muovin-
vaihdon ja kasvustojen vaihdon, ajankohdat
ja kestot kalenteriviikon tarkkuudella. Jos
kasveille haetaan tukea tuoteryhmänä, vilje-
lysuunnitelmaan merkitään tuoteryhmässä
viljeltävät keskeisimmät kasvit.

6 §

Viljelykauden pituus

Viljelykauden pituus koostuu niistä tuki-
kelpoisten kasvien viljelyajanjaksoista, jotka
on ilmoitettu viljelysuunnitelmassa.
Viljelykauden pituutta laskettaessa siitä

vähennetään sellainen ajanjakso, jolloin kas-
vihuone ei ole viljelyssä. Viljelykauden pi-
tuudesta ei tarvitse kuitenkaan vähentää sel-
laisia enintään kaksi viikkoa kestäviä taukoja,
jotka johtuvat kasvustojen vaihdosta tai kas-
vihuoneessa tehtävistä järjestelyistä.
Jos viljelysuunnitelmassa on tauko tai vil-

jelyssä on avomaankurkkua, kiinankaalia
taikka rapealehtistä keräsalaattia 1 päivänä
toukokuuta 2010, pitkän viljelykauden tuki
voidaan myöntää, jos tukikelpoista viljelyä
on ollut ennen 1 päivää toukokuuta 2010
vähintään kaksi kuukautta ja jos viljely muu-
toin kokonaisuudessaan täyttää pitkän viljely-
kauden tuen myöntämisen edellytykset
vuonna 2010.

7 §

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Kasvihuonetuotannossa tulee noudattaa
paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa, jo-
hon kuuluu korjuu- ja markkinakelpoisen sa-
don tuottaminen käyttämällä kasvihuonevilje-
lyyn soveltuvia kasvilajeja ja kasvilajikkeita
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sekä laadultaan ja määrältään riittävää taimi-
määrää istutuksessa. Paikkakunnan tavan-
omaiseen viljelytapaan kuuluu lisäksi kasvien
hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista huo-
lehtiminen, sadonkorjuu sekä valmius kaup-
pakunnostukseen.
Satovahingon tai muun vastaavan syyn

vuoksi korjaamatta jäänyt sato ei estä kasvi-
huonetuotannon tuen myöntämistä, jos
muista paikkakunnan tavanomaiseen viljely-
tapaan kuuluvista toimenpiteistä on huoleh-
dittu tai niihin valmistauduttu asianmukai-
sesti. Satovahingosta on kuitenkin tehtävä

kirjallinen ilmoitus tilan sijaintipaikkakunnan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenan-
maan valtionvirastolle välittömästi vahingon
ilmaannuttua. Ilmoituksessa tulee yksilöidä
satovahinko tai muu vastaava syy.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä hel-
mikuuta 2010.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 75

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläin-
ten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin,
25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 25 §:n 3 momentti on
laissa 430/2007:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneu-
voston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten
toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä
ja -ajankohtia:
1) vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suo-

men kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (37/2010), jäljempänä Etelä-
Suomen kansallinen tukiasetus;
2) vuodelta 2010 maksettavasta pohjoi-

sesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(38/2010), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;
3) vuodelta 2010 maksettavasta ympäristö-

tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (39/2010)
4) vuodelta 2010 maksettavasta luonnon-

haittakorvauksen kansallisesta lisäosasta an-
nettu valtioneuvoston asetus (40/2010)
5) vuodelta 2010 maksettavasta perunan-

tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (41/2010);
6) vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuu-

rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (42/2010).

2 §

Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen
kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauk-
sen kansallisen lisäosan sekä kotieläintalou-
den tukien hakemukset, osallistumisilmoituk-
set ja kotieläintukien ennakkoa koskevat ha-
kemukset toimitetaan sen kunnan maaseutue-
linkeinoviranomaiselle, jonka alueella maati-
lan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei
ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella pääosa maatilan pelloista si-
jaitsee.
Osallistumisilmoitus on voimassa tois-

taiseksi, jollei tuottaja tee muutoksia osallis-
tumisilmoitukseensa tai ilmoita tuotannon lo-
pettamisesta taikka tuottajaa ei suljeta järjes-
telmän ulkopuolelle muusta syystä.
Suoramyyntimaidon tuotantotukea kos-

keva suoramyynti-ilmoitus ja ennakkoilmoi-
tus suoramyynnistä toimitetaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahve-
nanmaan maakunnassa Ahvenanmaan val-
tionvirastolle.
Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarha-
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tuotteiden varastointituen hakemukset toimi-
tetaan tuen hakijan tilan sijaintipaikkakunnan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenan-
maan valtionvirastolle.
Metsämarjojen ja -sienten varastointituen

hakemuslomakkeet toimitetaan sille elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
jonka toimialueella varasto sijaitsee.

3 §

Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
16 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 16 §:ssä
tarkoitetut laskentapäivät ja muut tuen mää-
räytymisajankohdat ovat tämän asetuksen
liitteessä 1.
Tukivuoden 2011 luonnonhaittakorvauk-

sen kansallisessa lisäosassa käytettävät eläin-
ten laskentapäivät ja muut tuen määräytymis-
ajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

4 §

Hallinnansiirrot kotieläintukien ennakon-
haussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtu-
neissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tu-
kien ennakkohakemus siirtää tilan uudelle
haltijalle, jos tilan entinen ja uusi haltija niin
sopivat.
Ennakkohakemuksen siirron edellytyksenä

on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan
entisen haltijan ennakkohakemuksessa il-
moittamassa laajuudessa vuonna 2010.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä hel-
mikuuta 2010.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Liite 1 

 
 
 
 
TUOTANTOSIDONNAISEN KOTIELÄINTUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT 
 
 
Eläimet Laskentapäivät 2010 
 
Kutut  1.5. 
 
Eläimet Tuen määräytymisjakso  
 
Emolehmät, emolehmähiehot,  Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä 
lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot ajanjaksolta 1.7.2009—30.6.2010 mainitut päivät 
 mukaan lukien 
 
Uuhet  Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä 
 
Hevoset  Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä 
 
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät  Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä 
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Liite 2 

 
 
 
 
TUKIVUODEN 2011 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISESSA LISÄ-
OSAN KOTIELÄINTILAN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT ELÄINTEN LAS-
KENTAPÄIVÄT JA MUUT TUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT 
 
 
1) Kotieläinten laskentapäivät  Laskentapäivät 2010 
 
Siat   
 
- emakot  1.10.

 1)
, 1.11.

 1) 
ja 1.12.

 1)
 sekä 

  1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 
  1.10.

 2)
, 1.11.

 2) 
ja 1.12.

 2)
  

 
- karjut  1.5. ja 1.9. 
 
- muut siat (3—8 kk)

 3)
  1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 

 1.10., 1.11. ja 1.12. 
 
Siipikarja    
 
- kanat, mukaan lukien emokanat sekä 1.10.

 1)
, 1.11.

 1) 
ja 1.12.

 1)
 sekä 

broileri- ja kalkkunaemot  1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.
 1.10.

 2)
, 1.11.

 2) 
ja 1.12.

 2)
  

  
- ankka- ja hanhiemot sekä tarhatut  1.5. ja 1.9. 
fasaani- ja sorsaemot   
 
- broilerit  1.5. ja 1.9. 
 
Kutut  1.5. 
 
 
1)

 Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2009, 1.11.2009 ja 
1.12.2009 otetaan huomioon vuoden 2011 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa. 
 
2)

 Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2010, 1.11.2010 ja 
1.12.2010 otetaan huomioon vuoden 2012 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa. 
 
3)

 Kaikissa vuonna 2009 tai sen jälkeen annetuissa uusissa luonnonhaittakorvauksen kansallis-
ta lisäosaa koskevissa kotieläintilan sitoumuksissa sekä vuonna 2008 tai sitä aiemmin anne-
tuissa vastaavissa sitoumuksissa ellei hakija vaadi käytettäväksi taulukon 2 mukaista lihasiko-
jen tai nuorten emakoiden ja karjujen eläinmäärän määräytymisperustetta.  
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2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot  
 
Eläimet  Tuen määräytymisjakso 
 
Emolehmät, emolehmähiehot,  Nautarekisteristä saatu keskimääräinen 
lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot eläinmäärä ajanjaksolta 1.1.—31.12.2010  
 mainitut päivät mukaan lukien 
 
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä 
 
Hevoset  Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten luku-

määrä 
 
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät  Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä 
 
Lihasiat  Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä 
 
Nuoret emakot ja karjut  Vuonna 2010 siitokseen myytyjen eläinten  
 lukumäärä 
 
Ankat, hanhet, kalkkunat, tarhatut  Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä 
fasaanit ja tarhatut sorsat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ 
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