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Valtioneuvoston asetus

N:o 975

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002)

5 §:n 2 momentin 2 kohta, sekä
lisätään asetukseen uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

4 a §

Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksy-
misen hakeminen

Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi
haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mai-
nittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötun-
nus tai syntymäaika.
Hakemukseen on liitettävä selvitys yksi-
tyisistä turvallisuuspalveluista annetun lain
23 a §:n 1 momentissa tarkoitetun voiman-
käytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä
suorittamisesta. Asekouluttajakoulutuksen
osalta hakemukseen on lisäksi liitettävä selvi-
tys 23 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ase-
kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suoritta-
misesta asetyypeittäin.
Hyväksymisen uusimisen osalta hakemuk-
seen on liitettävä selvitys yksityisistä turvalli-

suuspalveluista annetun lain 23 a §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hy-
väksytystä suorittamisesta.
Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään

muitakin hyväksymisen edellytyksiä koske-
via selvityksiä.

4 b §

Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksy-
mistä koskeva päätös

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä
koskevassa päätöksessä on mainittava:
1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai

syntymäaika;
2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä
3) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.
Päätökseen voidaan tehdä myös muita tar-

peellisia merkintöjä.
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5 §

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväk-
symisen hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Hakemukseen on liitettävä:
— — — — — — — — — — — — —
2) selvitys yksityisistä turvallisuuspalve-
luista annetun lain 29 §:n 1 momentissa tar-

koitetun erityisen voimankäyttökoulutuksen
ja mainitun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta tehtävissä mukana pidettävään koiraan
liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksy-
tystä suorittamisesta; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos Pertti Normia
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Valtioneuvoston asetus

N:o 976

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esitte-
lystä,
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (1766/2009) 9 § seu-
raavasti:

9 §

Erityisopetuksen yksikköhinnat eräissä
tapauksissa

Sen estämättä, mitä 4 §:n 3—5 momen-
tissa säädetään, koulutuksen järjestäjän yk-
sikköhintaa korotetaan koulutuksessa, joka
perustuu koulutuksen järjestäjälle ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2
momentissa määrättyyn erityiseen koulutus-
tehtävään erityisopetuksessa, siten kuin 2—4
momentissa säädetään.
Laskettaessa 1 momentissa tarkoitetun
koulutuksen yksikköhintaa korotetaan amma-
tillisen koulutuksen koulutusaloittain opiske-
lijaa kohden laskettuja yksikköhintoja euro-
määrällä, joka saadaan, kun mainitut koulu-
tusalakohtaiset yksikköhinnat kerrotaan lu-
vulla 1,31.
Vammaisille opiskelijoille järjestettävän
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen rahoitukseen sekä maahanmuutta-
jille järjestettävään ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmistavan koulutuksen rahoituk-
seen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla sää-
dettyä ammatillisen koulutuksen keskimää-
räistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 1,65.

Koulutuksen järjestäjälle 2 ja 3 momentin
mukaan laskettua yksikköhintaa korotetaan
vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta
euromäärällä, joka saadaan, kun opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
23 §:n nojalla vahvistettu ammatillisen kou-
lutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerro-
taan luvulla 1,12. Jos koulutuksen järjestämi-
nen edellyttää, että opiskelijalla on henkilö-
kohtainen koulunkäyntiavustaja, yksikköhin-
taa korotetaan tällaisen opiskelijan osalta li-
säksi euromäärällä, joka saadaan, kun mai-
nittu keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan
luvulla 2,72.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.
Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran

määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2011.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa

myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Tarja Lehtinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 977

vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään maatalouden rakennetuista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain
(1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 30 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
maatalouden rakennetuista annetun lain
(1476/2007) 7 §:ssä tarkoitettua maatilan in-
vestointitukea sellaiselle hakijalle, joka täyt-
tää maatalouden investointituesta ja nuoren
viljelijän aloitustuesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (299/2008) säädetyt tuen
myöntämisen edellytykset.
Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, joi-
den mukaisiin investointeihin voidaan myön-
tää tukea vuoden 2011 valtion talousarvion
momentin 30.20.49 korkotukilainojen myön-
tämisvaltuudesta taikka maatilatalouden ke-
hittämisrahaston vuoden 2011 käyttösuunni-
telmassa investointitukien avustuksiin osoite-
tuista varoista.

2 §

Valtiontukea koskevan yhteisön lainsäädän-
nön soveltaminen ja ohjelmasta rahoitettava

tuki

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin investoin-
teihin voidaan myöntää kansallista tukea
edellyttäen, että investointi täyttää perusta-
missopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltami-

sesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla
toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttami-
sesta annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 1857/2006 säädetyt edellytykset.
Myönnettäessä 4—9 §:ssä tarkoitettua in-

vestointitukea vuodelta 2008 maksettavasta
Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (63/2008) liit-
teessä 1 tarkoitetuilla A- ja B-tukialueilla Ah-
venanmaata lukuun ottamatta sovelletaan li-
säksi Suomen kansallisen tukiohjelman hy-
väksymisestä Itävallan tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liitty-
misehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti
sen 141 artiklan osalta koskevaa komission
päätöstä K (2008) 696.
Myönnettäessä tukea 4 ja 9 §:ssä tarkoitet-

tuihin investointeihin sovelletaan lisäksi
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man hyväksymisestä ohjelmakaudeksi
2007—2013 tehtyä komission päätöstä
K(2007) 3779.

2 luku

Kotieläintalouden investoinnit

3 §

Kotieläintalouden rakentamisinvestoinnit

Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä ase-
tuksessa lypsy- ja nautakarjataloutta, sikata-
loutta, lammas- ja vuohitaloutta, kana- ja sii-
pikarjataloutta sekä hevostaloutta.
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Kotieläintaloudessa tarvittavalla rakennuk-
sella, rakennelmalla tai rakenteella tarkoite-
taan tuotantorakennusta jaloittelutarhoineen,
kotieläintuotannossa tarvittavaa kaasutiivistä
ja muuta rehuvarastoa, lantalaa sekä lämpö-
keskusta, joka tuottaa lämpöä pääasiallisesti
kotieläintalouden tuotantorakennukseen ja re-
huvarastoon ja joka muutoin täyttää jäljem-
pänä 26 §:ssä tarkoitetut tukikelpoisen läm-
pökeskuksen edellytykset. Lämpökeskusta
pidetään kotieläintaloudessa tarvittavana ra-
kennuksena kuitenkin vain, jos sen tuottama
lämpö on tarkoitettu käytettäväksi yksin-
omaan tuotantorakennukseen tai rehuvaras-
toon taikka niihin liittyvään konevarastoon
tai -korjaamoon. Jos lämpöä tuotetaan useaan
kotieläintaloudessa tarvittavaan rakennuk-
seen tai kotieläintaloudessa ja muussa tuotan-
nossa tarvittavaan rakennukseen, lämpökes-
kuksen tuki määräytyy sen rakennuksen tuki-
tason mukaan, johon pääosa lämmöstä on
tarkoitettu.
Jäljempänä 4—8 §:ssä tarkoitetuissa inves-
toinneissa tukikelpoisiin kustannuksiin ei
lueta kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotanto-
rakennukseen tai muuhun 2 momentissa tar-
koitettuun rakennukseen sisältyvän koneva-
raston tai –korjaamon taikka muun sellaisen
tilan rakentamisesta, laajentamisesta tai pe-
ruskorjaamisesta taikka muista mainittuihin
kohteisiin liittyvistä kustannuksista, jotka ei-
vät liity välittömästi kotieläintuotantoon.

4 §

Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsy- ja nauta-
karjataloudessa tarvittavan rakennuksen, ra-
kennelman tai rakenteen uudisrakentamiseen,
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.
Jos lypsy- tai nautakarjan ruokinta ei pe-
rustu kiinteästi asennettavaan ruokintajärjes-
telmään, tukea voidaan 1 momentissa tarkoi-
tetun rakentamisen yhteydessä myöntää rehu-
jakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokin-
tajärjestelmiä koskevan yksikkökustannuksen
rajoissa. Tukea ei myönnetä pienkuormaajan
tai -traktorin hankintaan.
Tukea voidaan myöntää lypsykarjatalou-
dessa tarpeellisen tuotantorakennuksen ra-
kentamisinvestointiin vain, jos hakemuksen

kohteena olevalla maatilalle on vahvistettu
Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden
kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta anne-
tun lain (355/1995) 4 ja 6 §:ssä tarkoitettu
maidon viitemäärä, joka viimeistään 31 päi-
vänä maaliskuuta 2015 vastaa maatilalla
investoinnin toteuttamisen jälkeen vaaditta-
vaa tilan eläinpaikkojen perusteella laskettua
8 100 litran viitemäärää lypsylehmäpaikkaa
kohden. Jos viitemäärä ei viimeistään 31 päi-
vänä maaliskuuta 2015 vastaa tuen myöntä-
misen perusteena ollutta viitemäärää ja maa-
tilalla olevien eläinpaikkojen määrä tällöin
ylittää viitemäärään suhteutettujen eläinpaik-
kojen määrän, tuki voi kohdentua vain siihen
osuuteen hyväksyttävistä rakentamiskustan-
nuksista, joka viimeistään 31 päivänä maalis-
kuuta 2015 vastaa olemassa olevan viitemää-
rän suhteellista osuutta eläinpaikkojen perus-
teella vaadittavasta maidon viitemäärästä.

5 §

Sikatalous

Tukea voidaan myöntää sikataloudessa tar-
vittavan rakennuksen, rakennelman tai raken-
teen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja
peruskorjaamiseen.

6 §

Lammas- ja vuohitalous

Tukea voidaan myöntää lammas- ja vuohi-
taloudessa tarvittavan rakennuksen, rakennel-
man tai rakenteen uudisrakentamiseen, laa-
jentamiseen ja peruskorjaamiseen.

7 §

Kana- ja siipikarjatalous

Tukea voidaan myöntää siipikarjanlihan
tuotannossa tarvittavan rakennuksen, raken-
nelman tai rakenteen uudisrakentamiseen,
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.
Kananmunantuotannossa tukea voidaan

myöntää investointiin, jossa kanojen häkit
korvataan eläinsuojelulaissa (247/1996) ja
sen nojalla annetuissa säännöksissä tai mää-
räyksissä asetetut edellytykset täyttävillä viri-
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kehäkeillä. Kananmunantuotannossa tukea
voidaan lisäksi myöntää investointiin, jossa
kananmunien tuotantotapaa muutetaan siten,
että häkkikanala muutetaan eläinsuojelulaissa
asetetut edellytykset täyttäväksi kerrosritilä-
tai lattiakanalaksi.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä kustannuk-
siin, jotka johtuvat 2 momentissa tarkoitetun
investoinnin edellyttämästä tuotantoraken-
nuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä
tai kanapaikkamäärän kasvattamisesta kor-
vattaessa kanojen häkkejä virikehäkeillä.

7 a §

Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan eläinpaikko-
jen määrää koskeva rajoitus

Tukea sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuo-
tantorakennusten uudisrakentamiseen ja laa-
jentamiseen voidaan vuonna 2011 myöntää
yhteensä enintään sitä eläinpaikkojen määrän
lisäystä vastaavasti, jota vuonna 2010 ei ole
käytetty vuonna 2010 myönnettävän maatilan
investointituesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (735/2009) 7 a §:n mukaisesta
33 000 lisäeläinpaikan enimmäismäärästä.

8 §

Hevostalous

Tukea voidaan myöntää hevosten kasvatta-
misessa tarvittavan tallin tai muun tuotantora-
kennuksen uudisrakentamiseen, laajentami-
seen ja peruskorjaamiseen.
Tukea ei myönnetä maneesin uudisraken-
tamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaami-
seen eikä muuhun sellaiseen investointiin,
joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

3 luku

Kasvinviljelyyn liittyvät investoinnit

9 §

Kasvihuonetuotanto

Tukea voidaan myöntää kasvihuonetuotan-
nossa tarvittavan rakennuksen uudisrakenta-
miseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen.
Tällaisena rakennuksena pidetään myös läm-
pökeskusta siltä osin, kuin se tuottaa lämpöä

kasvihuoneeseen. Kasvihuoneen lämmitysjär-
jestelmään ja lämpökeskukseen sovelletaan,
mitä 26 §:ssä säädetään.
Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoi-

sena rakennuksena, jos siinä on:
1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus

taikka muu vastaava kiinteä perustus;
2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytys-

järjestelmä; ja
3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu

lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi.

10 §

Salaojitus

Tukea voidaan myöntää pellon salaojitta-
miseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että salaojitus täyttää, mitä tuettavan pelto-
salaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikel-
poisista enimmäiskustannuksista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (333/2008) sää-
detään.
Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin

eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

11 §

Kuivaamot

Tukea voidaan myöntää viljan tai heinän
kuivaamiseen tarkoitettujen lämmin- ja kyl-
mäilmakuivureiden uudisrakentamiseen, laa-
jentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä viljan
vaunukuivureiden hankintaan.
Avustuksena myönnettävä tuki voidaan

myöntää viidellä prosenttiyksiköllä korotet-
tuna, jos kuivaamoa käytetään kahden tai
useamman maatilan viljan tai heinän kuivaa-
miseen. Yhteiseen käyttöön tarkoitetun kui-
vaamokapasiteetin tarve on osoitettava asian-
mukaisella tavalla ja kuivaamon kokonaiska-
pasiteetista olennaisen osan oltava tarkoitettu
käytettäväksi muiden kuin hakijan hallin-
nassa olevan maatilan viljan kuivaamiseen.

12 §

Tuotevarastot

Tukea voidaan myöntää maataloustuottei-
den tuotevarastojen uudisrakentamiseen, laa-
jentamiseen ja peruskorjaamiseen.
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Tukea voidaan myöntää korotettuna puu-
tarhatuotteiden tuotevaraston uudisrakenta-
miseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen,
jos kyseisten tuotteiden varastointiin makse-
taan maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 12 §:ssä tar-
koitettujen puutarhatuotteiden varastointitu-
kea.

13 §

Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön

Tukea voidaan myöntää avomaan puutar-
hataloudessa tai muussa maataloudessa tar-
vittavan sadonkorjuukoneen hankintaan yh-
teiskäyttöön. Koneen käyttöajasta on olennai-
sen osan kohdistuttava sadonkorjuuseen
muun kuin hakijan hallinnassa olevalla maa-
tilalla. Kahden tai useamman viljelijän yh-
teiskäyttö on osoitettava asianmukaisella ta-
valla.

4 luku

Muut tuotantosuunnat

14 §

Turkistarhaus

Tukea voidaan myöntää:
1) rakentamisinvestointiin, joka aiheutuu
siitä, että turkistarhaus ympäristönsuojelusta
johtuvista syistä siirretään pohjavesialueelta
uuteen paikkaan;
2) varjotalojen, eristämättömien eläinhal-
lien, rehunsäilytystilojen ja lantaloiden uudis-
rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskor-
jaamiseen sekä tarhan ympäröimiseen sellai-
sella aidalla, jolla voidaan estää eläinten
pääsy tarhan ulkopuolelle;
3) ympärivuotista juottojärjestelmää ja
kahden tai useamman tarhan yhteislantalaa
koskevaan rakentamisinvestointiin sekä ole-
massa olevien varjotalojen varustamiseen ve-
sitiiviillä alustalla.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vi-
ranomainen on päätöksellään määrännyt tur-
kistarhauksen lopetettavaksi pohjavesialu-
eella. Avustusta voidaan myöntää vain siltä
osin kuin hyväksyttävät kustannukset johtu-

vat tarhan rakentamisesta lopetettavaksi mää-
rätyn turkistarhan tuotantokapasiteettia vas-
taavan laajuisena.

15 §

Mehiläistalous

Tukea voidaan myöntää mehiläistalou-
dessa tarpeellisen pesäkaluston hankkimi-
seen, käsittelytilojen ja varastojen uudisra-
kentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaa-
miseen sekä hunajalinkojen hankintaan.

16 §

Eräät muut tuotantosuunnat

Tukea voidaan myöntää investointiin, joka
koskee sienten kasvatuksessa, riistatarhauk-
sessa sekä luonnonmarjojen ja -sienten kerää-
misessä tarvittavan rakennuksen, rakennel-
man tai rakenteen uudisrakentamista, laajen-
tamista tai peruskorjaamista.
Tukea ei myönnetä investointiin, joka edis-

tää villisikojen, strutsien, emujen tai biiso-
nien tarhausta taikka näistä eläimistä saata-
van lihan tuotantoa.

5 luku

Erinäiset investoinnit

17 §

Maataloustuotteiden kauppakunnostaminen

Tukea voidaan myöntää maataloustuottei-
den kauppakunnostamisessa tarvittavien ra-
kennusten, rakennelmien ja rakenteiden uu-
disrakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen sekä koneiden ja laitteiden han-
kintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä po-
ronlihan kauppakunnostukseen liittyviin eikä
kananmunanpakkaamojen investointeihin.
Kauppakunnostamisessa on hyödynnettävä

pääosin maatilan raaka-aineita. Tuotteet on
valmistettava myytäviksi jälleenmyyjille tai
jatkojalostajille.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

tuote on toimenpiteen jälkeen edelleen Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.
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18 §

Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja
tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää investointiin, josta
aiheutuu ympäristön suojeluun tai parantami-
seen, kotieläintaloutta harjoittavan maata-
lousyrityksen hygieniaolojen parantamiseen
tai kotieläinten hyvinvointiin liittyviä ylimää-
räisiä kustannuksia. Tukea ylimääräisiin kus-
tannuksiin voidaan kuitenkin myöntää vain,
jos investoinnin avulla ylitetään asianomaista
tuotannonalaa ja tukikohdetta koskevat Eu-
roopan unionin lainsäädäntöön sisältyvät ym-
päristöä, hygieniaoloja ja kotieläinten hyvin-
vointia koskevat vähimmäisvaatimukset. Jos
kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät vastaa-
via seikkoja koskevat vaatimukset ylittävät
unionin lainsäädännössä edellytetyt vastaavat
vaatimukset ja investointi on toteuttava kan-
sallisen lainsäädännön vähimmäisvaatimus-
ten mukaisesti, kustannus on ylimääräinen
ainoastaan siltä osin, kuin sen avulla ylitetään
myös kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät
vaatimukset.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei
myönnetä uudisrakentamis- eikä laajentami-
sinvestointeihin. Tukea voidaan myöntää
vain tukikelpoisiin lisäkustannuksiin, jotka
johtuvat:
1) tuotantorakennukseen kiinteästi asennet-
tavista lypsy- ja emolehmien sekä siitosson-
nien parsipedeistä ja muiden nautaeläinten
parsimatoista;
2) eläinkohtaiseen viilentämiseen tarkoite-
tuista sikalarakennukseen kiinteästi asennet-
tavista laitteista ja järjestelmistä lukuun otta-
matta sikalan ilmanvaihtolaitteista johtuvia
kustannuksia;
3) porsitushäkin poistamisesta ja porsitus-
karsinan muutoksista siirryttäessä vapaaseen
porsitukseen;
4) sikakarsinan kokorakolattian korvaami-
sesta lattialla, josta vähintään kaksi kolmas-
osaa on kiinteäpohjaista;
5) joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien
leventämisestä siten, että ruokintahäkin le-
veys on vähintään 650 millimetriä;
6) sikalaan kiinteästi asennettavasta kui-
vikkeen tai tonkimisaineen koneellisesta ja-
kojärjestelmästä;

7) sellaisista sikalan lantakouruun kiinteäs-
ti asennettavista laitteista tai järjestelmistä,
jotka on tarkoitettu lannan viilentämiseen
lantakaasujen vähentämiseksi;
8) sellaisen rakennuksen, rakennelman tai

rakenteen uudisrakentamisesta, laajentami-
sesta tai peruskorjaamisesta tai laitteen han-
kinnasta, jonka tarkoituksena on kuolleiden
nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, siipi-
karjan ja turkiseläinten raatojen varastointi tai
polttaminen; jos varastointi tai polttaminen
koskee kuolleita lampaita tai vuohia, tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että inves-
tointi toteutetaan sellaisella alueella, jolta
maa- ja metsätalousministeriö on eläintauti-
lain (55/1980) nojalla määrännyt kyseisen
eläinlajin raadot kerättäväksi.

19 §

Työympäristön parantaminen

Tukea voidaan myöntää sellaiseen lypsy-
järjestelmän, lannanpoistolaitteiston, nauto-
jen käsittelyhäkin, säilörehuleikkurin, rehun-
jakolaitteen tai apevaunun hankintaan, jonka
pääasiallinen tarkoitus on parantaa tuotanto-
rakennuksessa työskentelevän henkilön työ-
oloja. Tukea voidaan myöntää kuitenkin säi-
lörehuleikkurin, rehunjakolaitteen ja apevau-
nun hankintaan vain, jos hakijalle ei ole ai-
kaisemmin myönnetty samaan tarkoitukseen
tukea. Tukea ei myönnetä pienkuormaajien
eikä -traktoreiden hankintaan.
Tukea ei myönnetä lypsyrobotin hankin-

taan eikä investointiin, joka käsittää koti-
eläintalouden tuotantorakennuksen peruskor-
jaamisen.

20 §

Muu lämpökeskus

Sen lisäksi, mitä 3—9 §:ssä säädetään, tu-
kea voidaan myöntää myös muun 26 §:ssä
säädetyt edellytykset täyttävän maatilan läm-
pökeskuksen rakentamiseen, peruskorjaami-
seen ja laajentamiseen, jos lämpökeskus pal-
velee kokonaan tai osaksi maatilan tuotanto-
toimintaa.
Lämpökeskusta pidetään tukikelpoisena ra-

kennuksena vain siltä osin, kuin sen tuottama
lämpö on tarkoitettu käytettäväksi:

3092 N:o 977



1) maatilan tuotantotoiminnassa välttämät-
tömiin rakennuksiin ja rakennelmiin; tai
2) maatalouskoneiden säilyttämiseen ja
korjaamiseen tarvittavaan konehalliin tai ko-
nekorjaamoon taikka muuhun niitä vastaa-
vaan tilaan.

21 §

Maatilan biokaasulaitokset

Tukea voidaan myöntää sellaisen laitoksen
rakentamiseen, jonka avulla biomassasta tuo-
tetaan kaasua käytettäväksi maatilan tuotan-
nossa tarvittavien rakennusten lämmittämi-
seen. Laitoksen avulla voidaan tuottaa myös
muuta maatilan tuotannossa tarvittavaa ener-
giaa.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) yli puolet laitoksessa käytettävästä bio-
massasta on peräisin hakijan tai, jos hakijana
on yhteisö, yhteisön hallinnassa olevalta
maatilalta taikka yhteisön osakkaan hallin-
nassa olevalta maatilalta; ja
2) yli puolet tuotetusta energiasta käyte-
tään 1 kohdassa tarkoitetulla yhdellä tai use-
ammalla maatilalla.
Biomassaksi katsotaan maatilalta saatavat
bioenergian raaka-aineet ja sivutuotteet, elin-
tarvikkeiden valmistajien ja kaupan eloperäi-
set jätteet sekä puhdistamolietteet ja haja-
asutuksen jätevesilietteet.
Tukea voidaan myöntää hyväksyttäviin
kustannuksiin, jotka johtuvat:
1) laitokseen kuuluvien laitteiden edellyt-
tämän tilan rakentamisesta;
2) kaasu- ja lietesäiliön rakentamisesta;
3) kaasua tuottavan reaktorin hankinnasta;
4) muista biokaasun tuotannossa ja käy-
tössä välttämättömien rakennelmien ja raken-
teiden rakentamisesta sekä niihin tarvittavien
koneiden ja laitteiden hankinnasta.

22 §

Maatalouskoneiden varastot

Tukea voidaan myöntää maatalouskonei-
den säilytykseen käytettävien varastojen uu-
disrakentamiseen, laajentamiseen ja perus-
korjaamiseen. Edellytyksenä tuen myöntämi-
selle on, että konevarasto on eristämätön ja

sen julkisivut ovat pääosin ja kantavat raken-
teet soveltuvin osin puuta. Konevarastoon voi
sisältyä lämpöeristetty omien maatalousko-
neiden korjaamiseen tarkoitettu maatilakor-
jaamo edellyttäen, että se on maatilan konei-
den ja laitteiden määrä ja laatu huomioon
ottaen kooltaan kohtuullinen.

23 §

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta

Tukea rakennetun maatalouskiinteistön
hankintaan voidaan myöntää seuraaviin tar-
koituksiin:
1) hakijan yksinomaiseen omistukseen jää-

vää maatilaa tai sen osaa koskevan, osituk-
sesta ja perinnönjaosta johtuvan lunastus-
osuuden maksaminen;
2) hakijan yksinomaiseen omistukseen osi-

tuksessa jäävästä maatilasta johtuvan tasin-
gon maksaminen;
3) hakijalle testamentatusta maatilasta tai

sen osasta johtuvan lakiosan täydennyksen
suorittaminen, jos koko maatila jää hakijan
omistukseen;
4) aloitustuen kohteena olleen maatilan tai

sen osan hankinta, jos aloitustukea on haettu
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 vi-
reille tulleella hakemuksella ja aloitustuki on
myönnetty;
5) tuotantorakennuksen hankinta maapoh-

jineen.
Tukikelpoisina pidetään kustannuksia,

jotka johtuvat maataloudessa käytettävän tuo-
tantorakennuksen tai tuotantorakennuksen ja
sen maapohjan, rakennelman ja rakenteen
hankinnasta. Lisäksi tukea voidaan myöntää
rakennuksen yhteydessä hankittavasta maata-
lousmaasta johtuviin kustannuksiin siltä osin
kuin maatalousmaan osuus ei ylitä kymmentä
prosenttia koko investoinnin tukikelpoisista
kustannuksista. Tukikelpoisissa kustannuk-
sissa otetaan huomioon rakennuksen, raken-
nelman tai rakenteen sijainti, koko, kunto ja
käyttötarkoitus maataloudessa.
Tukea ei myönnetä asuinrakennuksen tai

metsän hankintaan. Tukea rakennetun maata-
louskiinteistön hankintaan ei myönnetä, jos
hakijalle on myönnetty aloitustukea 12 päi-
vänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen vireille
tulleen hakemuksen perusteella siihen maati-
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laan kuuluvan tilan tai tilan osan hankintaan,
jolla rakennus on. Tilan osalla tarkoitetaan
sekä määräosaa että määräalaa rekisteriti-
lasta.

24 §

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan
hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan vas-
tike hankitun omaisuuden arvosta maatalou-
teen käytettynä siltä osin kuin sen muodos-
taa:
1) laina, jonka hakija on luovutuskirjassa
sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vastat-
tavakseen ja joka on myönnetty rakennetuki-
lain, maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999), maa- ja metsätalouden rakenne-
poliittisista toimenpiteistä annetun lain
(1303/1994), maaseutuelinkeinolain
(1295/1990), maatilalain (188/1977) tai
muun maaseutuelinkeinolain 59 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetun lainsäädännön nojalla
taikka vastaava valtion myyntihintasaaminen,
joka on syntynyt edellä tarkoitetun lainsää-
dännön tai maatilatalouden kehittämisrahas-
tosta annetun lain (657/1966) nojalla;
2) muu luotto, joka kohdistuu hankittavaan
tilaan ja jonka hakija on luovutuskirjassa si-
toutunut maksamaan pois tai ottanut vastatta-
vakseen;
3) viimeistään lainan viimeistä erää nostet-
taessa rahana myyjälle tai myyjän määrää-
mille maksettava kauppahinta tai sen osa.

6 luku

Rakentamista koskevat rajoitukset

25 §

Tuen ulkopuolelle jäävät rakentamiskustan-
nukset

Tukea ei myönnetä uudisrakentamisesta,
laajentamisesta tai peruskorjaamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin, jotka koskevat:
1) sellaista rakennusta, rakennelmaa tai ra-
kennetta, joka ei ole tuotannon kannalta vält-
tämätön;
2) tiloja, joiden käyttötarkoitus on muu
kuin maataloustuotteiden tuotanto.

26 §

Lämpökeskuksia koskevat rajoitukset

Edellytyksenä tuen myöntämiselle lämpö-
keskuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai
peruskorjaamiseen on, että lämpökeskuksessa
hyödynnetään jätelämpöä, vesistön, ilman,
maaperän tai auringon lämpöä tai muuta uu-
siutuvaa energialähdettä biomassa mukaan
lukien. Sellaisen lämpökeskuksen rakentami-
seen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen,
jossa voidaan hyödyntää turvetta, voidaan
myöntää tukea vain, jos lämpökeskuksessa
voidaan tuottaa lämpöä myös puun tai muun
uusiutuvan energialähteen avulla.
Tukea ei myönnetä niihin lämpökeskuksen

kustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että läm-
pökeskuksessa on mahdollista käyttää öljyä,
kivihiiltä tai muuta niitä vastaavaa uusiutu-
matonta polttoainetta.

7 luku

Tuet ja niiden hakeminen

27 §

Tuen muoto ja enimmäismäärä

Tuki myönnetään tämän asetuksen mukai-
siin investointeihin avustuksena, korkotuki-
lainan korkotukena tai valtiontakaukseen si-
sältyvänä tukena taikka niiden yhdistelmänä
ottaen huomioon tämän asetuksen liitteen
mukaiset tuen enimmäismäärät ja tukimuo-
dot. Tuki voidaan myöntää kymmenellä pro-
senttiyksiköllä korotettuna 4—9 §:ssä ja
12 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin inves-
tointeihin, jos hakijana on:
1) luonnollinen henkilö, joka täyttää nuo-

ren viljelijän aloitustuen myöntämisen edel-
lytykset ja jonka tilanpidon aloittamisesta ei
ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta
enempää;
2) yhteisö, jonka kaikki osakkaat tai jä-

senet täyttävät 1 kohdassa mainitut edellytyk-
set;
3) kaksi tai useampi maatalousyrittäjä yh-

dessä tai erikseen, jotka kaikki täyttävät 1
kohdassa mainitut edellytykset.
Korkotukilainaa voidaan myöntää vähin-

tään 60 prosenttia ja enintään 80 prosenttia
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hyväksyttävistä kustannuksista sen mukaan
kuin liitteen tukikohteissa esitetään. Jos in-
vestoinnin hyväksyttävä kokonaiskustannus
on vähemmän kuin 7 000 euroa, ei korkotu-
kena myönnettävää tukea kuitenkaan myön-
netä.
Edellä 4 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin inves-
tointeihin avustuksena myönnettävä tuki
myönnetään Euroopan unionin osaksi rahoit-
tamana Manner-Suomen maaseutuohjelmassa
hyväksytyin rajoituksin ja muu osa kohteen
tuesta yksinomaan kansallisista varoista.
Muihin tarkoituksiin myönnettävä avustus
myönnetään kokonaan kansallisista varoista.
Valtiontakaus voidaan myöntää vain
lypsy- ja nautakarjatalouden investointeihin.
Valtiontakauksen enimmäismäärä investoin-
tia kohden on 500 000 euroa.

28 §

Tuen enimmäismäärä eräissä tapauksissa

Investointitukea voidaan myöntää vain
siltä osin kuin tuen määrä maatilaa kohden ei
ylitä 500 000 euroa kolmen verovuoden jak-
son aikana.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tuen määrä
voi ylittää 500 000 euroa, mutta ei 750 000
euroa, jos investoinnin toteuttaa kaksi maata-
lousyrittäjä yhdessä tai sellainen maatalous-
yritys, jossa on kaksi osakasta tai jäsentä ja
he kaikki täyttävät maatalouden investointi-
tuesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 2 luvussa tar-
koitetut yrittäjää koskevat edellytykset.
Lisäksi 1 momentissa tarkoitettu tuen
määrä voi ylittää 500 000 euroa, mutta ei
1 000 000 euroa, jos investoinnin toteuttaa
vähintään kolme maatalousyrittäjä yhdessä
tai sellainen maatalousyritys, jossa on vähin-
tään kolme osakasta tai jäsentä, ja he kaikki
täyttävät 2 momentissa mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitetut yrittäjää koskevat edellytyk-
set.
Henkilöitä, jotka ovat keskenään avio- tai
avopuolisoita, ei pidetä 2 ja 3 momenttia
sovellettaessa kahtena maatalousyrittäjänä tai
maatalousyrityksen osakkaana tai jäsenenä.
Avopuolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka
kanssa maatalousyrittäjä taikka maatalousyri-
tyksen osakas tai jäsen avioliittoa solmimatta
jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa.

Jos hakijana oleva luonnollinen henkilö on
saanut investointitukea yhteisön osakkuuden
tai jäsenyyden perusteella taikka yhteisesti
toisen tahon kanssa, otetaan aikaisemmin
myönnetty tuki edellä tarkoitettua tuen enim-
mäismäärää laskettaessa huomioon hakijana
olevan luonnollisen henkilön omistusosuuden
mukaisessa suhteessa. Jos hakijana oleva
luonnollinen henkilö on osakkaana tai jäse-
nenä yhteisössä, jolle on myönnetty tukea,
otetaan yhteisölle aikaisemmin myönnetty
tuki edellä tarkoitettua tuen enimmäismäärää
laskettaessa huomioon hakijan omistusosuu-
den mukaisessa suhteessa. Jos hakijana ole-
van yhteisön osakas tai jäsen on saanut inves-
tointitukea, otetaan yhteisölle myönnettävän
tuen enimmäismäärää laskettaessa huomioon
yhteisön osakkaan tai jäsenen saama tuki tä-
män omistusosuuden mukaisessa suhteessa.

29 §

Hakuajat

Asetuksen 4—22 §:ssä tarkoitettuja tuki-
kohteita koskevan investointituen hakuajat
ovat seuraavat:
1) ensimmäinen hakuaika alkaa 24 päivänä

marraskuuta 2010 ja päättyy 21 päivänä tam-
mikuuta 2011;
2) toinen hakuaika alkaa 2 päivänä helmi-

kuuta 2011 ja päättyy 31 päivänä maaliskuuta
2011;
3) kolmas hakuaika alkaa 15 päivänä huh-

tikuuta 2011 ja päättyy 15 päivänä elokuuta
2011;
4) neljäs hakuaika alkaa 1 päivänä syys-

kuuta 2011 ja päättyy 17 päivänä lokakuuta
2011.
Asetuksen 23 §:ssä tarkoitettua tukikoh-

detta koskevan tuen hakuaika alkaa 1 päivänä
joulukuuta 2010 ja päättyy 30 päivänä mar-
raskuuta 2011.
Edellä 1 momentista poiketen investointi-

tukea saa hakea jatkuvasti, jos maatilan tuo-
tantotoiminnassa välttämätön tuotantoraken-
nus, jolle tämän asetuksen mukaan voidaan
myöntää tukea, on tuhoutunut käyttötarkoi-
tukseensa nähden käyttökelvottomaksi ja tu-
houtuminen on aiheutunut tuen hakijasta riip-
pumattomasta äkillisestä ja ennalta arvaamat-
tomasta ulkopuolisesta vahinkotapahtumasta.
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30 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
marraskuuta 2010.
Tätä asetusta sovelletaan 4—22 §:ssä tar-

koitettuja tukikohteita koskevaan hakemuk-
seen, joka on tullut vireille 24 päivänä mar-
raskuuta 2010 tai sen jälkeen. Asetusta sovel-
letaan 23 §:ssä tarkoitettua tukikohdetta kos-
kevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 1
päivänä joulukuuta 2010 tai sen jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Mika Saari
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ASETUKSEN 27 §:ssä TARKOITETUT TUKIMUODOT JA TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT 

 

 

 

Tukikohde Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen 

 enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä 

 hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä 

 kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista 

 A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- muualla kuin  muualla kuin muualla kuin 

 alueilla, alueilla alueilla A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- 

 prosenttia prosenttia prosenttia alueilla alueilla alueilla 

    prosenttia prosenttia prosenttia 

       

 

Lypsy- ja nautakarja- 60  20 40

1

 75 20 25

1

 

talous 

 

Sikatalous 70 20 15

1

 70 20 15

1

 

 

Lammas- ja vuohitalous 60 20 40

1

 75 20 25

1 

 

Kana- ja siipikarjatalous 70 20 15

1

 70 20 15

1

 

 

Hevostalous 65 20 35

1

 75 20 25

1

 

 

Kasvihuonetuotanto 65 20 35

1

 70 20 30

1

 

 

Salaojitus 70 20 20 70 20 20 

 

Kuivaamot 70 20 20

2

 70 20 10

2

 

 

Puutarhatuotteiden tuote- 65 20 35

1

 70 20 30

1

 

varastot, jotka saavat maa- 

ja puutarhatalouden kan- 

sallisista tuista annetun 

lain (1559/2001) 12 §:ssä 

tarkoitettujen puutarhatuot- 

teiden varastointitukea 

 

Muut tuotevarastot 70 20 20 70 20 10 

 

Sadonkorjuukoneet 70 15 - 70 15 - 

yhteiskäyttöön 

 

 

  

                                                 

1 

Avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä, kun 27 §:n 1 momentin edellytykset 

täyttyvät. 

2

 Avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa 5 prosenttiyksiköllä, kun 11 §:n 2 momentin edellytykset 

täyttyvät. 
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Tukikohde Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen 

 enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä 

 hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä 

 kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista 

 A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- muualla kuin  muualla kuin muualla kuin 

 alueilla, alueilla alueilla A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- 

 prosenttia prosenttia prosenttia alueilla alueilla alueilla 

    prosenttia prosenttia prosenttia 

       

 

Turkistarhaus 

 -rakentamisinvestointi, - - 45 - - 45 

joka aiheutuu siitä, 

että turkistarhaus 

ympäristönsuojelusta 

johtuvista syistä siir- 

retään pohjavesialu- 

eelta uuteen paikkaan 

 

-varjotalojen, eristä- 70 10 10 70 10 10 

mättömien eläinhal- 

lien, rehunsäilytys- 

tilojen ja lantaloiden 

uudisrakentamiseen, 

peruskorjaukseen ja 

laajentamiseen sekä 

tarhan ympäröimiseen 

sellaisella aidalla, 

jolla voidaan estää 

eläinten pääsy tarhan 

ulkopuolelle 

 

-ympärivuotista - - 20 - - 20 

juottojärjestelmää  

ja kahden tai useam- 

man tarhan yhteis- 

lantalaa koskeviin 

rakentamisinvestoin- 

teihin sekä olemassa  

olevien varjotalojen  

varustamiseen vesi- 

tiiviillä alustalla 

 

Mehiläistalous 80 15 15 80 15 15 

 

Eräät muut 70 20 15 70 20 15 

tuotantosuunnat 

 

Maataloustuotteiden 70 20 15 70 20 15 

kauppakunnostaminen 

 

Ympäristönsuojelua, - - 75 - - 75 

eläinten hyvinvointia  

ja tuotantohygieniaa 

edistävät investoinnit 

 

Työympäristön 70 15 15 70 15 15 

parantaminen 

 



 N:o 977 3099

Tukikohde Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen Korkotukilainan Korkotuen Avustuksen 

 enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä enimmäismäärä

 hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä hyväksyttävistä 

 kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista kustannuksista 

 A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- muualla kuin  muualla kuin muualla kuin 

 alueilla, alueilla alueilla A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- A- ja B- tuki- 

 prosenttia prosenttia prosenttia alueilla alueilla alueilla 

    prosenttia prosenttia prosenttia 

       

 

Maatilan lämpökeskus,  70 20 15 70 20 15 

jonka tuottamaa lämpöä 

käytetään maatilan 

tuotantotarkoitukseen 

 

Biokaasulaitokset 70 20 15 70 20 15 

 

Maatalouskoneiden 70 15 - 70 15 - 

varastot 

 

Rakennetun maatalous- 70 20 - 70 20 - 

kiinteistön hankinta 

 



Valtioneuvoston asetus

N:o 978

tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuk-
sista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
kumotaan tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustan-
nuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (333/2008) 10 a §, sellaisena kuin se on asetuk-
sessa 647/2008 sekä
muutetaan 2 ja 3 §, 4 §:n 2 kohta, 8, 9 ja 10 § sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) salaojalla putkiojaa, joka päästää vettä
sisään tai ulos putken koko pituudelta;
2) salaojituksella salaojin toteutettua pai-
kalliskuivatusta mukaan lukien salaojituksen
huoltoon liittyvät rakenteet;
3) ympärysaineella putken päälle asennet-

tua materiaalia, kuten soraa, kivimursketta,
haketta tai esipäällystettä sekä niiden yhdis-
telmiä;
4) esipäällysteellä ympärysainetta, joka on
asennettu putken ympärille ennen putken
ojaan laskemista;
5) säätökaivolla salaojakaivoa, jolla voi-

daan säätää salaojituksen kuivatussyvyyttä ja
hyödyntää sitä säätökastelussa.

3 §

Tuettavan kustannuksen määräytyminen

Salaojituksen tukikelpoiseksi hyväksyttävä
enimmäiskustannus on 3,20 euroa salaoja-
metriä kohden ja 3 200 euroa hehtaaria koh-
den. Jos salaojitus toteutetaan ympärysai-
neella, joka ei täytä 8—10 §:ssä tarkoitettuja
laatuvaatimuksia, tukikelpoiseksi hyväksyt-

tävä enimmäiskustannus on 1,70 euroa sala-
ojametriä kohden ja 2 800 euroa hehtaaria
kohden.
Happamilla sulfaattimailla salaojitusta voi-

daan täydentää säätökaivoilla, mistä aiheu-
tuva tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäis-
kustannus on 800 euroa hehtaaria kohden.

4 §

Salaojitussuunnitelman sisältö

Salaojitussuunnitelmassa tulee olla aina-
kin:
— — — — — — — — — — — — —
2) kustannusarvio yksikköhinnoin ja keski-

määräiset kustannukset hehtaaria ja metriä
kohden;
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Ympärysaineet

Jos salaojitus koskee liitteen 1 mukaisesti
rajattuja hyvää suodatinominaisuutta vaativia
maalajeja, ympärysaineena tulee käyttää 9 ja
10 §:n mukaiset vaatimukset täyttävää soraa,
kivimursketta tai esipäällystettä. Maalajin
suodatinominaisuus määritellään salaojan
asennussyvyyden maalajin perusteella.
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9 §

Ympärysaineena käytettävä sora ja kivi-
murske

Jos ympärysaineena käytetään soraa tai ki-
vimursketta, sen rakeisuuden tulee täyttää
liitteen 2 mukaisen seulontakäyrän vaatimuk-
set. Käytettäessä ympärysaineena soraa tai
kivimursketta, sitä on oltava vähintään kah-
deksan senttimetriä putken yläreunan yläpuo-
lella. Kun salaojitus koskee hyvää suodatin-
ominaisuutta vaativia maalajeja, soraa tai ki-
vimursketta on oltava vähintään kahdeksan
senttimetriä myös putken alareunan alapuo-
lella, jos maalaji ja sen vesiolosuhteet sitä
edellyttävät.

10 §

Esipäällysteet

Jos salaojitus koskee hyvää suodatinomi-
naisuutta vaativia maalajeja ja ympärysai-
neena käytetään esipäällystettä, sen paksuus
salaojaan asennettuna tulee olla vähintään 3,0
millimetriä. Esipäällysteen paksuus määritel-
lään standardin SFS-EN ISO 9863 mukai-
sesti.
Esipäällysteen huokoskoon tulee olla

hieta-, hiue- ja hiesumailla 450—1 000
mikrometrin välillä ja muilla maalajeilla vä-
hintään 200 mikrometriä. Esipäällysteen huo-
koskoko määritellään standardin SFS-EN
ISO 12956 mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
marraskuuta 2010.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-

reille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tä-
män asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Mika Saari
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Liite 1 

 

Ympärysaineen suodatintarve eri maalajeilla (8 §) 

 

 

 

 

 

 

 

Tummennetulla alueella on niiden maalajien rakeisuuskäyrän alue, joilla salaojien ympärysai-

neen suodatintarve on suuri (hyvää suodatinominaisuutta vaativat maalajit). 
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Liite 2 

 

Peltosalaojituksissa käytettävän suodatinsoran raekokojakautuma (9 §) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Putken suojaksi asennettavan soran tai murskeen tulee sisältää kuvassa tummennetulla alueella 

rajatun rakeisuusalueen raekokoja tasaisesti. Tämä ehto täyttyy riittävästi silloin, kun seulon-

takäyrä ei leikkaa keskikarkeuden viivaa. 

 

 



Valtioneuvoston asetus

N:o 979

maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (299/2008) 5 §:n 5 momentti, 9 §:n 4 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n
1 momentti, 23 §:n otsikko ja 2 momentti, 30 ja 33 §, 35 §:n 4 momentti, 37 §:n 1 momentin
3 kohta, 44 ja 44 a § ja 48 §:n 2 momentti sekä liite, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n
5 momentti asetuksessa 121/2009, 9 §:n 4 momentti ja 44 a § asetuksessa 648/2008 ja 37 §:n
1 momentin 3 kohta asetuksessa 736/2009 sekä 44 § osaksi asetuksessa 496/2008, seuraavasti:

5 §

Yrittäjätulon ja kassajäämän laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Myönnettäessä tukea salaojitukseen, sa-
donkorjuukoneen hankintaan yhteiskäyttöön,
turkistarhaukseen, mehiläistalouteen, ympä-
ristön suojelua tai eläinten hyvinvointia tai
tuotantohygieniaa edistävään investointiin,
työympäristön parantamiseen, lämpökeskuk-
seen, maatalouskoneiden varastoon taikka ra-
kennetun maatalouskiinteistön hankintaan
maatalouden yrittäjätulon sijasta on lasket-
tava maatalouden kassajäämä vähentämällä
maatalouden kassatuloista maatalouden kas-
samenot sekä velkojen korot ja lyhennykset.
Maatalouden kassajäämää laskettaessa ei
maatalouden kassatuloissa oteta huomioon
avustuksena myönnettävää aloitus- tai inves-
tointitukea eikä kassamenoissa investointime-
noja. Kassamenoihin ei lueta hakijan omasta
työstä aiheutuneita palkkamenoja.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Yrittäjätulo ja kassajäämä eräissä tapauk-
sissa

— — — — — — — — — — — — —
Mitä yrittäjätulon osuudesta hakijan tu-

loista 6 §:n 2—4 momentissa säädetään, so-
velletaan myös 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuun yrittäjätulon vähimmäismäärään.

11 §

Kannattavuuskertoimen laskeminen

Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla
maatalouden yrittäjätulo palkkavaatimuksen
ja oman pääoman korkovaatimuksen sum-
malla. Palkkavaatimus lasketaan kertomalla
yrittäjäperheen suorittama maataloustyötunti-
määrä tuntipalkkavaatimuksella, joka on
14,00 euroa työtuntia kohden.
— — — — — — — — — — — — —
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13 §

Maatilan tuotanto-olosuhteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on varmistuttava tukea myöntäessään
siitä, että maatilalla noudatetaan asianomaista
tuotannonalaa koskevia ympäristöä, hygi-
eniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Eu-
roopan unionin ja kansalliseen lainsäädän-
töön perustuvia pakollisia vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Yksityinen rahoitus ja omat tuotantopanokset

— — — — — — — — — — — — —
Oman puutavaran ja maa-aineksen käyttö
sekä oma työ voidaan hyväksyä tukikelpoi-
seksi kustannukseksi vain, jos tuki myönne-
tään luonnolliselle henkilölle.
— — — — — — — — — — — — —

30 §

Lainaehtojen muuttaminen

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia
korkotukilainan ehtojen muuttamisesta ilman
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
lupaa, jos on todennäköistä, että muutoksen
johdosta valtion korkotukimenot lisääntyvät
jäljellä olevana laina-aikana. Edellä sanotun
estämättä korkotukilainan ehtoja saa muuttaa
sen jälkeen, kun lainaan liittyvä korkotuki on
maksettu kokonaan, jos lainan vakuudeksi ei
kohdistu valtiontakausta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen lupa lainaehtojen muuttamiseen on han-
kittava ennen kuin sen lyhennyserän tai ko-
ron suoritusvelvollisuus on tuen ehtojen mu-
kaan syntynyt jota muutoshakemus koskee
tai, jos kysymys on takauksen kohteena ole-
vasta lainasta, ennen kuin lykkäyksen koh-
teena oleva lyhennys on erääntynyt.

33 §

Valtiontakauksen vastavakuus

Valtiontakaukselle on annettava vastava-
kuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinni-

tys. Yhteisömuotoisessa yrityksessä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi edel-
lyttää myös henkilötakausta yhteisön osak-
kailta ja jäseniltä.

35 §

Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos yksikkökustannuksista ei ole säädetty

tai tarjouksia ei ole pyydetty, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen on muulla ta-
voin varmistuttava kustannusten hyväksyttä-
vyydestä.

37 §

Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka
johtuvat:
— — — — — — — — — — — — —
3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei

hankinta liity rakentamisinvestointiin tai ole
26 a §:ssä tarkoitetun voimassa olevan valtio-
neuvoston asetuksen mukainen tukikelpoinen
kone- tai laiteinvestointi;
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Investointiavustuksen ja lainan maksamisen
sekä lainan nostoluvan hakuaika

Avustuksen ensimmäisen erän maksamista
on haettava kahden vuoden kuluessa tuen
myöntämisestä. Jos tukipäätöksen voimassa-
oloaikaa on rakennetukilain 19 §:n 2 momen-
tin nojalla pidennetty, ensimmäisen erän
maksamista on haettava päätöksessä mainit-
tuna aikana.
Avustuksen viimeisen erän maksamista on

haettava viimeistään kahden kuukauden ku-
luttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun
määräajan päättymisestä. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että
tuki maksetaan määräajan jälkeen tehdystä
hakemuksesta, jos tuen hakija esittää paina-
via syitä hakemuksen viivästymiseen, hake-
mus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksami-
sen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikutta-
nut toimenpiteen toteutukseen eikä maksami-
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nen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohte-
luun. Maksettavaksi haetun avustuksen en-
simmäisen ja viimeisen erän on oltava
vähintään 20 prosenttia avustuksena myönne-
tyn tuen määrästä.
Lainan saa maksaa lainan saajalle, jos lai-
noitettu kauppahinta on maksettu ennen lai-
nan nostamista. Jos lainoitetusta kauppahin-
nasta on maksettu vain osa, lainan saa mak-
saa lainan saajalle siltä osin kuin lainoitetusta
kauppahinnasta maksettu osa ylittää lainoite-
tun kauppahinnan ja lainan erotusta vastaa-
van määrän.
Jos hankkeeseen on myönnetty yksin-
omaan korkotukilainaa tai avustuksen lisäksi
korkotukilainaa, on lainan nostolupaa haet-
tava vastaavassa määräajassa, johon sovelle-
taan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään avus-
tuksen maksamisesta. Jos korkotukea on
myönnetty tilanpidon aloittamiseen rakenne-
tukilain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun si-
toumuksen perusteella, on lainan nostolupaa
haettava 2 kuukauden kuluessa sitoumuksen
täyttämiseen säädetyn määräajan päättymi-
sestä.

44 a §

Investoinnin lisäavustuksen maksaminen

Investoinnin lisäavustus maksetaan ker-
ralla vuoden kuluttua avustuksen viimeisen
erän maksamista ensiksi seuraavana helmi-

tai syyskuun viimeisenä päivänä. Lisäavus-
tuksen maksamisen edellytyksenä on, että
tuen saaja viimeistään kuukautta ennen lisä-
avustuksen maksupäivää toimittaa elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttä-
vän selvityksen 25 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettujen edellytysten täyttymisestä.

48 §

Elinkeinosuunnitelman seuranta

— — — — — — — — — — — — —
Tuen saajan on toimitettava elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle selvitys elin-
keinosuunnitelmassa esitettyjen investointien
ja muiden maatilan kehittämistoimenpiteiden
toteutumisesta, jos niillä on vaikutusta tuen
myöntämisen edellytyksiin. Jos investoinnit
tai kehittämistoimenpiteet eivät ole toteutu-
neet elinkeinosuunnitelmassa esitetyllä ta-
valla, hakijan on esitettävä selvitys syistä,
jotka tähän ovat vaikuttaneet.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
marraskuuta 2010.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vi-

reille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tä-
män asetuksen voimaantullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. Asetuksen 9 §:n 4 moment-
tia ja 11 §:n 1 momenttia sovelletaan kuiten-
kin 1 päivänä joulukuuta tai sen jälkeen vi-
reille tuleviin nuoren viljelijän aloitustukea
koskeviin hakemuksiin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Mika Saari
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Liite

ASETUKSEN 21 c §:ssä TARKOITETUT YKSIKKÖKOOT

Tuotannonalat tuotannon-
alaryhmittäin

Yksikkökokokerroin,
jonka avulla samaan tuotan-
nonalaryhmään kuuluvat
eläimet voidaan ottaa huo-
mioon yksikkökoon
täyttymistä laskettaessa

Eläinpaikkojen vähimmäis-
määrä

Lypsykarjatalous
Lypsylehmä 30

Nautakarjatalous
Emolehmä 1 80
Nautaeläin, alle 12 kk 0,5 160
Nautaeläin, yli 12 kk 0,667 120

Sikatalous
Emakko ja karju 1 160
Lihasika 0,16 1 000

Kanatalous
Muniva kana 12 000

Siipikarjatalous
Broileri 45 000
Kalkkuna 11 000

Tuotannonala Kasvihuoneen vähimmäis-
koko neliömetreinä

Kasvihuonetuotanto
Kasvihuone 2 500
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Verohallinnon päätös

N:o 980

matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2010

Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 §:n 2
momentin, sellaisena kuin se on laissa 504/2010, nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan
välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvim-
pana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §
Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työ-
paikan väliseen matkaan omistamaansa tai
hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen
määrät ovat:

auto 0,24 euroa kilometriltä
moottoripyörä 0,15 euroa kilometriltä
mopo 0,08 euroa kilometriltä
polkupyörä 80 euroa vuodessa

2 §
Verovelvollisen käyttäessä edellä mainit-
tuun matkaansa työnantajan omistamaa tai

hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on
0,20 euroa kilometriltä.

3 §
Verovelvollisen käyttäessä edellä mainit-

tuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja
2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys
myönnetään kustannuksista esitetyn luotetta-
van selvityksen perusteella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä

marraskuuta 2010.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2010

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Tomi Peltomäki
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