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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 340

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta 2000
annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 64 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä ja
maksettaessa porotalouden ja luontaiselinkei-
nojen rahoituslain mukaista tukea ja valtion-
lainaa. Ellei jäljempänä toisin säädetä, tätä
asetusta sovelletaan sekä kansalliseen tukeen
että Euroopan unionin osarahoittaman tuen
osarahoitusosuuteen ja kansalliseen osuuteen.

2 §

Tuen hakeminen

Tukea on haettava maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asianomaisen tuen hakemista varten
vahvistamalla lomakkeella. Jos tukihakemus
on tehty muulla tavalla kirjallisesti, tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus-
ta täydennetään täyttämällä asianmukainen
lomake tai antamalla lomakkeella kysytyt

tiedot ja sitoumukset muulla tavoin kirjalli-
sesti. Hakijan, hänen edustajansa tai valtuut-
tamansa on allekirjoitettava hakemus. Hake-
mukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttö-
ohjeiden mukaiset liitteet.
Tuen ehtojen muuttamista tai tuen siirtä-

mistä koskeva hakemus on jätettävä tuen
myöntäneelle viranomaiselle ennen kuin tuki
on kokonaan maksettu tai tuettuun lainaan
liittyvä tuki maksettu tai kulunut. Lainaan
liittyvän tuen ehtojen muuttamista koskevaan
hakemukseen on liitettävä lainan myöntäneen
luottolaitoksen suostumus ehtojen muuttami-
seen.

3 §

Puutteellinen tai virheellinen hakemus

Tukea ei saa myöntää, ellei hakemusta ole
täytetty ja siihen liitetty vaadittavia liitteitä
siten, että tukiehtojen täyttyminen voidaan
varmistaa.
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Puutteellinen tai virheellinen hakemus hy-
lätään, jollei hakija poista puutetta tai korjaa
virhettä hänelle varatussa kohtuullisessa mää-
räajassa. Luonteeltaan teknisen ilmeisen vir-
heen viranomainen saa poistaa omasta aloit-
teestaan.

4 §

Yleiset tuen myöntämisedellytykset

Tukea ei lisätukea lukuun ottamatta myön-
netä, jos samalle hakijalle samaan tarkoituk-
seen on jo myönnetty ja maksettu tukea. Jos
hakija ei ole toteuttanut niitä toimenpiteitä,
joihin tuki on myönnetty eikä tuen maksa-
mista ole ehditty aloittaa, tuki voidaan uuden
hakemuksen perusteella myöntää, jos hakija
ennen uuden hakemuksen ratkaisemista on
kirjallisesti ilmoittanut tuen myöntäneelle
viranomaiselle luopuvansa jo myönnetystä
tuesta.
Jos hankkeen tai toimenpiteen toteuttami-

nen edellyttää muun viranomaisen lupaa, tuen
saa myöntää ennen tällaisen luvan myöntä-
mistä vain erityisestä syystä.
Tukihakemusta ratkaistaessa on huolehdit-

tava, että tarkoitukseen osoitetut varat käy-
tetään niihin hankkeisiin ja toimenpiteisiin,
joiden avulla tehokkaimmin toteutetaan ra-
hoituslain ja mahdollisen ohjelman tavoittei-
den toteutumista.
Avustuksen prosentuaalinen määrä laske-

taan asuinrakennuksia lukuun ottamatta kus-
tannuksesta, jossa ei ole mukana arvonlisäve-
roa.

5 §

Tuen myöntäminen

Tukihakemukseen annetaan pääsääntöisesti
yksi päätös. Tukipäätös voi sisältää joko
pelkästään avustuksen myöntämisen, lainaan
liittyvän tuen myöntämisen tai molemmat.
Mikäli samalla tukihakemuksella on haettu
tukia, joiden ehdot ovat erilaiset, tuista on
annettava erilliset päätökset.
Valtionlainaan sisältyvä tuki myönnetään

ensisijaisesti korkoetuutena siten, että tuki
pääsääntöisesti säännöllisesti hoitaen riittää
koko laina-ajaksi.

Tukea maanhankintaan ei saa myöntää
sellaisen saantokirjan perusteella, johon si-
sältyy purkava ehto. Tuki voidaan kuitenkin
myöntää, jos purkuehto koskee kaupan pur-
kamista kauppahinnan tai sen osan maksu-
viivästyksen vuoksi ja jos kauppahinta tulee
viimeistään lainan nostamisen yhteydessä
kokonaan maksetuksi.
Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustu-

kea myönnettäessä lainaan liittyvä tuki on
ensisijaisesti myönnettävä tilan hankintaan ja
toissijaisesti irtaimiston hankintaan.

6 §

Tukipäätöksen tiedot

Päätöksessä on oltava ainakin seuraavat
tiedot:
1) tuen saajan nimi ja osoite;
2) toteutettava hanke tai toimenpide ja tuen

tarkoitus;
3) hankkeen tai toimenpiteen toteuttamis-

alue;
4) tuen määrä;
5) hyväksyttävät kustannukset ja tuen

prosentuaalinen osuus niistä;
6) hankkeen tai toimenpiteen toteuttamis-

aika;
7) tuen käyttöä koskevat ehdot;
8) tuen maksamisen ajankohta ja edelly-

tykset;
9) velvoite pitää rakennusinvestointeja kos-

kevat kohteet asianmukaisesti vakuutettuina,
kunnes tarkoitukseen myönnetty tuki on
maksettu tai käytetty kokonaan;
10) tuen seurantaan liittyvät velvoitteet ja

tuen valvontaa koskevat ehdot;
11) mahdolliset muut tukeen liittyvät eh-

dot.

7 §

Avustuksen maksaminen

Nuoren viljelijän aloitustukea lukuun otta-
matta avustuksen maksamista on haettava
maa- ja metsätalousministeriön asianomaisen
tuen maksamista varten vahvistamalla lomak-
keella, joka toimitetaan tuen saajalle tuen
myöntämistä koskevan päätöksen yhteydessä.
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Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen
täyttöohjeiden mukaiset liitteet.
Irtaimiston hankintaan myönnetty avustus

maksetaan enintään kahdessa erässä toteutu-
neiden hankintojen mukaisessa suhteessa.
Maksatuserät määräytyvät toteutuneiden han-
kintojen mukaisessa suhteessa. Avustuksesta
saadaan kulloinkin maksaa enintään tukipro-
sentin mukainen määrä hankitun irtaimiston
hankintahinnasta. Maksamishakemukseen lii-
tettävästä maksukuitin jäljennöksestä on käy-
tävä ilmi, että hankittu irtaimisto vastaa
tukipäätöksen perusteena ollutta tarjousta.
Yritysten kehittämiseen myönnetty tuki

maksetaan enintään kolmessa erässä ja yri-
tyksen käynnistämiseen myönnetty tuki mak-
setaan puolen vuoden aikana maksettuja
palkkoja vastaavina erinä kalenterivuosittain
enintään kahdessa erässä. Kunkin puolivuo-
tiserän maksamista on haettava viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa asianomaisen
puolivuotiskauden päättymisestä.

8 §

Maanostolainan nostaminen

Maanostolainan saa nostaa enintään kah-
dessa erässä. Lainan nostamisen edellytykse-
nä on työvoima- ja elinkeinokeskuksen an-
tama todistus siitä, että lopullinen luovutus-
kirja vastaa tukipäätöksen perusteena ollutta
luovutuskirjan luonnosta tai esisopimusta tai
että ero lopullisessa asiakirjassa on vähäinen
eikä olisi vaikuttanut tuen myöntämiseen.
Luottolaitokselle on esitettävä työvoima- ja
elinkeinokeskuksen tarkastusleimalla varus-
tettu alkuperäinen luovutuskirja. Leimatun
luovutuskirjan jäljennös on liitettävä laina-
asiakirjoihin.
Lainan ensimmäinen erä on nostettava

vuoden kuluessa ja viimeinen erä kahden
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Laina-
varat on välittömästi käytettävä kauppakir-
jassa sovitun lainoituskelpoisen kauppahin-
nan sekä poismaksettavien tai vastattavaksi
otettujen luottojen maksamiseen. Lainan saa
kuitenkin maksaa lainan saajalle, jos lainoi-
tettu kauppahinta on maksettu ennen lainan
nostamista. Jos lainoitetusta kauppahinnasta
on maksettu vain osa, lainan saa maksaa
lainan saajalle siltä osin kuin lainoitetusta

kauppahinnasta maksettu osa ylittää lainoite-
tun kauppahinnan ja lainan erotusta vastaavan
määrän. Lainan nostamisen edellytyksenä
kuitenkin on, että tilaa tai aluetta ennestään
rasittavat maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999), porotalouden ja luontaiselinkei-
nojen rahoituslain tai vastaavan aiemman
lainsäädännön nojalla myönnetyt lainat ja
valtion myyntihintasaamiset sekä maatilata-
louden kehittämisrahastosta annetun lain
(657/1966) mukaiset valtion myyntihintasaa-
miset korkoineen maksetaan yhdessä erässä
heti takaisin.
Lainan saajalle maksettavan maanostolai-

nan nostamisen edellytyksenä on, että lainan
saaja esittää luottolaitokselle laina-asiakirjoi-
hin liitettäväksi maksutositteen siitä, että
lainoituskelpoinen kauppahinta on maksettu
myyjän tai hänen määräämänsä tilille tai
pankkitositteen lainan maksusta. Vastaavat
tositteet on liitettävä laina-asiakirjoihin, kun
nostettavalla lainalla maksetaan sanotut kaup-
pahintaerät.

9 §

Rakentamista ja työn suorittamista koskevan
lainan nostaminen

Rakentamiseen ja muuhun työn suoritta-
miseen myönnetyn investointilainan sekä
asuntolainan saa nostaa enintään viidessä
erässä. Laina tai sen ensimmäinen erä on
nostettava vuoden kuluessa tukipäätöksen
antamisesta.
Lainan ensimmäisen ja viimeisen erän tulee

kummankin olla vähintään 20 prosenttia
lainan määrästä. Lainan saa kerralla nostaa
vasta rakennuksen valmistuttua. Nostettaessa
lainaa erinä ei osuus, joka vastaa nostetun
lainan määrää koko lainasta, saa ylittää
rakennuksen valmiusastetta. Viimeinen erä
maksetaan kuitenkin vasta rakennuksen val-
mistuttua kokonaan.

10 §

Irtaimistolainan nostaminen

Irtaimiston hankintaan myönnetyn inves-
tointilainan saa nostaa enintään kahdessa
erässä. Laina on nostettava kokonaan vuoden
kuluessa tuen myöntämisestä. Siinä tapauk-
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sessa, että irtaimistoa ei voi hankkia ennen
kuin rakennustyö, joka kuuluu samaan han-
kekokonaisuuteen, on valmistunut, irtaimis-
ton hankintaan myönnetty laina on nostettava
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun rakentamiseen myönnetyn avustuksen
viimeisen erän maksamista on haettava tai
vastaavaan tarkoitukseen myönnetty laina
nostettava tai sen nostolupaa on haettava
taikka, jos tukea rakentamiseen ei ole haettu,
avustuksen viimeisen erän maksamista olisi
tullut hakea, jos rakentamista olisi tuettu
samanaikaisesti kuin irtaimiston hankintaa.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan

myös sellaiseen nuoren elinkeinonharjoittajan
lainaan, joka on myönnetty irtaimiston han-
kintaan.

11 §

Nostolupa

Jos lainaan sisältyvä tuki on myönnetty
osarahoitettavana, edellä 9 ja 10 §:ssä tar-
koitettujen lainojen nostamiseksi lainan saa-
jan on esitettävä luottolaitokselle työvoima- ja
elinkeinokeskuksen päätös siitä, että lainan
nostamisen edellytykset ovat olemassa. Nos-
tolupaa työvoima- ja elinkeinokeskukselta
haettaessa on esitettävä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella säädettävät selvityk-
set. Nostolupaa on haettava viimeistään kuu-
kausi ennen kuin hakemuksessa tarkoitetun
erän nostamiselle säädetty määräaika päättyy.
Nostolupaa koskeva hakemus on käsiteltävä
kahden viikon kuluessa hakemuksen vireille
tulosta.
Nostolupaa ei myönnetä myöhästyneen

eikä ilmeisen puutteellisen hakemuksen pe-
rusteella. Ennen määräajan umpeen kulumista
tehdystä hakemuksesta määräaikaa lainan
nostamiselle ja nostoluvan hakemiselle voi-
daan pidentää, ei kuitenkaan enempää kuin 3
kuukautta. Nostolupaa voidaan hakea samal-
la, kun haetaan avustuksen maksamista.
Lainan saa 8—10 §:ssä säädettyjen mää-

räaikojen estämättä nostaa, jos päätöksen
voimassaoloaikaa tai nostolupaa koskevasta
hylkäävästä päätöksestä tehdyn valituksen
johdosta tukipäätöksen todetaan olevan voi-
massa tai lainan noston edellytysten täytty-
vän.

Työvoima- ja elinkeinokeskus tai maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus il-
moittaa luottolaitokselle, milloin lainaa ei
enää saa myöntää tai nostaa.

12 §

Lainaan liittyvän tuen kuluminen

Valtionlainaan liittyvä tuki alkaa kulua
heti, kun laina nostetaan. Korkoetuutena
myönnettävä tuki kuluu nostopäivästä lukien.
Vapaavuotena tai –vuosina myönnettävä tuki
tulee käytetyksi, kun lainamäärästä kuitataan
vapaavuoden tai –vuosien lyhennykset mak-
setuiksi ennen sitä eräpäivää, jona ensimmäi-
nen lyhennys muuten olisi erääntynyt mak-
settavaksi. Rakentamiseen myönnettävissä
lainoissa tämä on lainan tai sen ensimmäisen
erän nostoa seuraavan kolmannen lainavuo-
den ensimmäinen eräpäivä sen mukaan kuin
lainan lyhentämisen alkamisesta tukipäätök-
sessä on määrätty. Irtaimistolainoissa tämä on
nostoa seuraava kolmas eräpäivä.
Kaikki vapaavuodet kuitataan maksetuiksi

kerralla.
Luottolaitoksen on kolmea viikkoa ennen

eräpäivää ilmoitettava maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskukselle niistä lai-
noista ja vapaavuosista, jotka ennen kyseistä
eräpäivää tulisi kuitata.

13 §

Tukien seuranta

Paliskuntain yhdistyksen tulee vuosittain
31.10. mennessä toimittaa maa- ja metsäta-
lousministeriön maatalousosaston oikeus- ja
talousasioiden yksikölle selvitys poronhoito-
vuonna teurastetuista poroista ja eloporoista
sekä poronhoitovuonna tuotetusta poronliha-
määrästä.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-

lukeskuksen on annettava maa- ja metsäta-
lousministeriölle kultakin vuosineljännekseltä
seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä
raportti kyseiseltä jaksolta maksamistaan
avustuksista ja lainojen korkoetuuksista.
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14 §

Tuen vaikutusarviointi

Hakijan on annettava valtioneuvoston ase-
tuksen 94 §:ssä tarkoitettua seurantaa ja
vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset
tiedot sekä hakemuksessa että tuen myöntä-
mistä koskevassa päätöksessä edellytetyllä
tavalla tuen viimeisen erän maksamista ha-
ettaessa. Seurantaa varten tiedot on annettava
lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen
erän maksamisesta, jos tukea on myönnetty
vähintään 15 000 euroa.
Kehittämis- ja tutkimushankkeita koskevat

seurantatiedot on annettava hankkeen toteu-
tusaikana puolivuosittain sekä tuen viimeisen
erän maksamista haettaessa.

15 §

Hankkeen tai toimenpiteen rekisteröiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus tai, jos maa-
ja metsätalousministeriö vastaanottaa hake-
muksen, tarvittaessa ministeriö tallentaa ha-
kemuksesta tietojärjestelmään seuraavat tie-
dot:
1) hakijan tunniste- ja yhteystiedot;
2) tukihakemuksen kohteena olevaa han-

ketta tai kohdetta koskevat tiedot;
3) haetun tuen muoto ja määrä;
4) hankkeen tai toimenpiteen kustannusar-

vio ja rahoitussuunnitelma;
5) hakemuksen mahdollinen liittyminen

ohjelmaan;
6) hakemuksen käsittelyä ja ratkaisua sekä

hakemuksen perusteella myönnetty tuen mak-
sua ja valvontaa koskevat tiedot; sekä
7) tarvittaessa kohdassa 1—6 mainittuja

tietoja vastaavia hakemuksen käsittelemissä
välttämättömiä tietoja.
Tiedot voidaan tallentaa koodimuotoisina

maa- ja metsätalousministeriön tarvittaessa
vahvistaman koodiluettelon mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tietojär-

jestelmään tallennettuun tietoon sekä maa-
seutuelinkeinorekisteriin muutoin tallennetun
tiedon käyttöön hakemusta käsiteltäessä ja
tukea maksettaessa sovelletaan, mitä maaseu-
tuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/
1994) säädetään.

Rekisteriin saa tallentaa ja tallennettuja
tietoja muuttaa vain henkilö, jolla on asian-
mukainen valtuus rekisterin käyttöön.
Virheellisesti rekisteröity tieto on korjatta-

va. Rekisteriin tulee jäädä merkintä alkupe-
räisestä tiedosta, korjauksen sisällöstä, kor-
jaajasta ja korjauksen ajankohdasta.
Rekisteröityä tietoa ei saa muuttaa vastoin

hakemusasiakirjaan tai sen liitteeseen, pää-
tökseen tai maksuasiakirjaan sisältyvää tietoa.

16 §

Asiakirjojen säilyttäminen

Tukihakemus ja siihen liittyvät asiakirjat
säilytetään työvoima- ja elinkeinokeskukses-
sa siten kuin julkisista asiakirjoista säädetään.
Tukihakemukseen mahdollisesti liittynyt lai-
nahakemus on palautettava tukipäätöstä tie-
doksi annettaessa luottolaitokselle. Ellei kir-
janpitoa koskevista säädöksistä muuta johdu,
luottolaitosten on säilytettävä porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisessa
lainoitustoiminnassa syntyneet asiakirjat.

17 §

Luottolaitokset ja keskusrahalaitokset

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslain 3 §:ssä tarkoitettujen luottolaitosten,
keskusrahalaitosten ja rahoituksen palveluyri-
tysten osalta noudatetaan, mitä niistä on
säädetty maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa
tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusraha-
laitoksista annetussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksessa (947/2000).

18 §

Erityisiä säännöksiä

Maksamatta oleva avustus voidaan siirtää
henkilölle, joka täyttää tuen myöntämisen
edellytykset. Siirtoa haetaan samoin kuin
uutta tukeakin.
Selvityksen työn tai hankkeen edistymises-

tä suunnitelman mukaisesti sekä rakenta-
misavustuksen maksamisen edellytyksenä
olevan valmiusastetta koskevan todistuksen
voi ilman eri hyväksyntää antaa hanketyypistä
riippuen työvoima- ja elinkeinokeskuksen
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rakennusmestari tai vastaava rakentamisasi-
antuntija, kunnan rakennustarkastaja tai muu
henkilö, jonka kunta on hyväksynyt suorit-
tamaan asianomaisen rakennuksen rakennus-
valvonnan. Vesihuoltotöiden osalta selvityk-
sen voi antaa lisäksi alueellisen ympäristö-
keskuksen asianomainen virkamies tai ym-
päristökeskuksen valtuuttama muu ammatti-
mies.
Tukea takaisin perittäessä tai lakkautetta-

essa on päätökseen eriteltävä EU:n osuus
tukimäärästä. Päätöksessä, jossa luottolaitos
määrätään irtisanomaan valtionlaina, on erik-

seen todettava, peritäänkö korkoetuutena
myönnetty tuki takaisin lainansaajalta.
Tukihakemukseen mahdollisesti liittynyt

lainahakemus on palautettava tukipäätöstä
tiedoksi annettaessa luottolaitokselle.

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
huhtikuuta 2001.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Outi Kostama
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979Nr 340

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus
boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága olláªuhttimis

Addojuvvon Helssegis ∏uo∫ománu 11 beaivve 2001
—————

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ásahuvvo 21. beaivve oππajagimánus 2000
addojuvvon boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) 64 § mielde:

1 §

Heivehansuorgi

Dán ásahusa heivehallojuvvo go mieπehit ja
máksit boazodoalu- ja luondduealáhusaid ruhta-
danlágas oaivvilduvvon doarjaga ja stáhtaloana. Jus
ii eará láhkai ma∫∫elis máinnaªuvvo de dát ásahus
heivehuvvo sihke náªuvnnalaª doarjagii ja Eurohpá
uniovnna oasseruhtadan doarjaga oasseruhtadano-
assái ja náªuvnnalaª oassái.

2 §

Doarjaga ohcan

Doarjaga galgá ohcat eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija doarjaga váras nannejuvvon skoviin. Jus
doarjjaohcamus lea dahkkojuvvon eará láhkai
girjjála∏∏at, de doarjaga mieπeheami eaktun lea,
ahte ohcamuª dievasmahttojuvvo áªªáigullevaª sko-
vi deavdimiin dahje galgá addit skovis jerrojuvvon
dieπuid ja ∏atnaªumiid eará lahkái girjjála∏∏at.
Ohcci, su ovddasteaddji dahje váldegirjjálaª galgá
vuollái∏állit ohcamuªa. Ohcamuªªii galgá laktit
∏uvvosiid, mat leat logahallojuvvon ohcanskovi
deavdinrávvagiin.

Doarjaga eavttuid nuppástuhttima dahje doarja-
ga sirdima guoski ohcamuª galgá guππojuvvot doar-
jaga mieπehan eiseváldái ovdal go doarjja lea ollásit
máksojuvvon dahje dorjojuvvon lotnii gullevaª
doarjja lea máksojuvvon dahje gollan. Lotnii gulle-
vaª doarjaga eavttuid nuppástuhttima guoski
ohcamuªªii galgá leat loana mieπehan loat-
nalágádusa miehtan eavttuid nuppástuhttimii.

3 §

Váilevaª dahje feaillalaª ohcamuª

Doarjaga ii oa∏∏o mieπehit, jus ohcamuª ii leat
devdojuvvon ja ∏uvvosat laktojuvvon nu, ahte doar-
jjaeavttuid olláªuvvan sáhttá sihkkarastot.

Váilevaª dahje feaillalaª ohcamuª hilgojuvvo,
jus ohcci ii dievasmahte dahje divo feailla sutnje
várrejuvvon govttolaª mearreáiggis.

4 §

Doarjaga almmolaª mieπehaneavttut

Doarjaga ii lassedoarjaga vuhtii válddetkeahttá
mieπehuvvo, jus seamma ohccái lea seamma dárk-
kuhussii juo mieπehuvvon ja máksojuvvon doarjja.
Jus ohcci ii leat olláªuhttán daid doaimmaid, masa
doarjja lea mieπehuvvon iige doarjaga máksin leat
vel álggahuvvon, doarjja sáhttá oππa ohcamuªa
vuoπul mieπehuvvot, jus ohcci ovdal oππa
ohcamuªa gieπahallama lea girjjála∏∏at almmuhan
doarjaga mieπehan eiseváldái, ahte luohpá doarja-
gis, mii lea juo mieπehuvvon.

Jus proªeavtta dahje doaibmabiju olláªuhttin gái-
bida eará eaiseválddi lobi, doarjaga oaΩΩu mieπehit
ovdal dán lobi mieπeheami duªªe erenomáª sivain.

Doarjjaohcamuªa gieπahaladettiin galgá fuola-
hit, ahte dasa ∏ujuhuvvon ruπat geavahuvvojit daid-
da proªeavttaide ja doaibmabijuide, maiguin beak-
tileamosit olláªuhttojuvvo ruhtadanlága ja vejolaª
prográmma ulbmiliid olláªuvvama.

Doarjaga prosentuálalaª mearri rehkenastojuvvo
ássanvisttiid vuhtii válddetkeahttá golus, mas ii leat
árvvulassivearru mielde.

Saamenkielinen käännös
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5 §

Doarjaga mieπeheapmi

Doarjjaohcamuªªii addojuvvo dábála∏∏at okta
mearrádus. Doarjjamearrádus sáhttá sisttisdoallat
juogo duªªe doarjaga mieπeheami, lotnii gullevaª
doarjaga mieπeheami dahje guktuid. Jus seamma
heave lea ohccojuvvon doarjagiid, maid eavttut leat
earáláganat, doarjagiin galgá dahkat sierra mear-
rádusaid.

Doarjja, mii gullá stáhtalotnii ja mieπehuvvo
vuosttaΩettiin reantoovdun nu, ahte doarjja jeavd-
dalaª dikªumiin reahkká oppa loatnaáigái. Friijaja-
giid oanádusmávssuide sáhttá mieπehit duªªe dalle,
jos dat doarjaga maksimála meari badjel mana-
keahttá lea vejolaª, goittotge eanemustá golbma
friijajagi. Friijajagit mieπehuvvojit oppalaª jahkin.
Reantodoarjjaloana doarjja sáhttá sisttisdoallat
duªªe reantodoarjaga.

Doarjaga ii oa∏∏o mieπehit tanama skáhppomii
dakkár oa∏∏ungirjjiid vuoπul, mas lea eaktu burgimis.
Doarjaga sáhttá goittotge mieπehit, jus burgineaktu
guoská gávppi burgima gávpehatti, dahje dan oasi
ma∫∫oneami dihte ja jus gávpehaddi máksojuvvo
ollásit ma∫imustá loana loktema oktavuoπas.

Go Nuorra ealáhusa hárjeheaddjáii mieπehuvvo
álggahandoarjja, de lotnii gullevaª doarjja galgá
vuosttaΩettiin mieπehuvvot dálu skáhppomii ja
easkka dan ma∫∫á luovosopmodaga skáhppomii.

6 §

Doarjjamearrádusa dieπut

Mearrádusas galget leat ainjuo ∏uovvovaª dieπut:
1) doarjaga oaΩΩu namma ja ∏ujuhus;
2) proªeakta dahje doaibmabidju ja doarjaga ul-

bmil;
3) proªeavtta dahje doaibmabiju olláªuhttin-

guovlu;
4) doarjaga mearri;
5) dohkkehahtti golut ja doarjaga prosentuálalaª

oassi daiguin;
6) proªeavtta dahje doaibmabiju olláªuhttinái-

godat;
7) doarjaga geavaheapmai guoski eavttut;
8) doarjaga máksima áige∏uokkis ja gáibádusat;
9) eaktu doallat ráhkadusinvesteremiid ∏uohca-

giid áªªála∏∏at dáhkadusa vuolde, dassáΩii go dan
dárkkuhussii mieπehuvvon loatna lea máksojuvvon
dahje ollásit geavahuvvon.

10) doarjaga ∏uovvumii gulli gáibádusat ja doar-
jaga gohcimii gullevaª eavttut;

11) eará vejolaª eavttut, mat gullet doarjagii.

7 §

Doarjaga máksin

Nuorra eanadoalli vuhtii válddetkeahttá doarja-
ga máksima galgá ohcat eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija áªªáigullevaª doarjaga máksima váras
nannejuvvon skoviin, mii doaimmahuvvo doarjaga
oaΩΩui doarjaga mieπehanmearrádusa mielde.
Ohcamuªªii galgá laktit ohcanskovi deavdinrávva-
gis namuhuvvon ∏uvvosiid.

Boπuopmodaga skáhppomii mieπehuvvon doar-
jja máksojuvvo eanemustá guovtti oasis olláªuvvan
skáhppomiid mielde. Máksinearit bohtet olláªu-
vvan skáhppomiid mielde. Doarjagis oaΩΩu máksit
ain eanemustá doarjjaproseantta ∏uovvu meari
skáhppojun boπuopmodaga hattis. Máksinohca-
muªªii laktojuvvon máksinkuitte kopiijas galgá oid-
not, ahte skahppojun boπuopmodat vástida doarjja-
mearrádusas almmuhuvvon fálaldaga.

Fitnodagaid ovddideapmai mieπehuvvon doarj-
ja máksojuvvo eanemustá golmma earis ja fitnoda-
ga álggaheapmai mieπehuvvon doarjja máksojuvvo
bealle jagi áigge siste máksojuvvon bálkkáid stur-
rosaª eriiguin kaleandarjahkodagain eanemustá
guovtti earis. Guπege beallejagiáigodaga eari mák-
sima galgá ohcat ma∫imustá golmma mánu siste
áªªáigullevaª beallejagiáigodaga nohkamis.

8 §

Eanaoastinloana lokten

Eanaoastinloana oaΩΩu loktet eanemustá guovtti
earis. Loana loktema eaktun lea bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa addán duoπaªtus das, ahte loah-
palaª luobahangirji vástida doarjjamearrádusa ág-
gan lean loabahangirjji árvalusa dahje ovdasoah-
pamuªa dahje, ahte loahpalaª áªªegirjji earru lea
smávis iige dat liv∏∏e váikkuhan doarjaga
mieπeheapmai. Loatnalágádussii galgá ∏ájehit bar-
gofápmo- ja ealáhusguovddáΩa dárkkistansteampa-
liin nannejuvvon originála loabahangirjji. Steam-
palastojuvvon loabahangirjji kopiija galgá laktit
loatnaáªªegirjjiide.

Loana vuosttas earri lea loktemis jagi siste ja
ma∫imuª earri guovtti jagi siste doarjaga mieπe-
heamis. Loatnaváriid galgá seammas geavahit gáv-
pegirjjis sohppojuvvon loatnadohkkálaª gávpesup-
mi máksimii sihke loanaid, maid galgá máksit eret
ja vástidan dihte váldon loanaid, máksimii. Loana
oaΩΩu goittoge máksit loanaoaΩΩui, jus loatnadu-
vvon gávpesupmi lea máksojuvvon ovdal loana lok-
tema. Jus loatnaduvvon gávpesupmis lea máksoju-
vvon duªªe oassi, de loana oaΩΩu máksit loanoaΩΩui
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daid osiin go loatnaduvvon gávpehattis máksoju-
vvon oassi manná loatnaduvvon gávpehatti badjel
ja loana erohusa vástideaddji meari. Loana loktema
eaktun lea goittotge, ahte dallui dahje viidodahkii
leat juo ovddeΩis losáhusat eananguovloealáhusaid
ruhtadanlága (329/1999), bozodoalu ja luonddue-
aláhusaid ruhtadanlága dahje seammasullasaª ovd-
dit láhkaásaheami bokte mieπehuvvon loanat ja
stáhta vuovdindássedeamit sihke eanadállodoalu
(657/1966) vuohkásaª stáhtat vuovdindássedeamit
reanttuiguin máksojuvvojit seammas ruovttoluotta
ovtta earis.

Loana oaΩΩui máksojuvvon eanaoastinloana lok-
tema eaktun lea, ahte loan oaΩΩu ∏ájeha loat-
nalágádusa loatna- áªªegirjjiide ∏uovusin
máksinduoπaªtusa das, ahte loatnadohkkálaª gáv-
pehaddi lea máksojuvvon vuovdi dahje su mearre-
dan kontui dahje máksinduoπaªtusa loana máksi-
mis. Seammasullaªas duoπaªtusaid galgá laktit
loatnaáªªegirjjiide, go loktejuvvon loanain mákso-
juvvojit daddjon gávpehaddeearit.

9 §

Huksema ja barggu ∏aπaheami guoskevaª loana
lokten

Huksemii ja eará barggu ∏aπaheapmai
mieπehuvvon investerenloana sihke ássanloana
oaΩΩu loktet eanemustá viπa earis. Loatna ja dan
vuosttamuª earri lea loktemis jagi siste doarjjamear-
rádusa addimis.

Loana vuosttamuª ja ma∫imuª earri galgá leat
unnimustá 20 proseantta loana mearis. Loana oaΩΩu
hávil loktet easkka ráhkadusa gárvvásmuvvama
ma∫∫á. Go lokte loana eriin, de eari oassi ii oa∏∏o
leat stuorát go ráhkadusa ovdánandássi. Ma∫imuª
earri máksojuvvo goittotge easkka ráhkadusa ollis-
laª gárvvásmuvvama ma∫∫á.

10 §

Boπuopmodatloana lokten

Boπuopmodaga skáhppomii mieπehuvvon in-
vesterenloana oaΩΩu loktet eanemustá guovtti earis.
Loana galgá loktet ollásit jagi siste doarjaga
mieπeheamis. Dakkár dilis, ahte boπuopmodaga ii
sáhte skáhppot ovdalgo huksenbargu, mii gullá
seamma proªeavtta oktavuhtii, lea gárvvásmuvvan,
boπuopmodaga skáhppomii mieπehuvvon loatna
lea loktemis ma∫imustá golmma mánu siste das, go
huksemii mieπehuvvon doarjaga ma∫imuª eari
máksima galgá ohcat dahje seamma dárkkuhussii
mieπehuvvon loatna galgá loktejuvvot dahje dan

loktenlobi galgá ohcat dahje, jus doarjja huksemii ii
leat ohccojuvvon, doarjaga ma∫imuª eari máksima
liv∏∏e galgan ohcat, jus huksen liv∏∏e dorjojuvvon
seammaáigása∏∏at go boπuopmodaga skáhppon.

Dat, mii 1 momeanttas lea ásahuvvon, heivehu-
vvo maiddái dakkár nuorra ealáhusa hárjeheaddji
lotnii, mii lea mieπehuvvon boπuopmodaga skáhp-
pomii

11 §

Loktenlohpi

Jus lotnii gullevaª doarjja lea mieπehuvvon oas-
seruhtadeapmin, ovddabealde 9 ja 10 §:as oai-
vvilduvvon loanaid loktemii loana oaΩΩu galgá ∏áje-
hit loatnalágádussii bargofápmo- ja ealáhusguov-
ddáΩa mearrádusa das, ahte loana loktema gáibádu-
sat gávdnojit. Ozadettiin loktenlobi bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩis galgá ∏ájehit eana- ja meahcce-
doalloministeriija ásahusain mearreduvvon ∏ilge-
husaid. Loktenlobi galgá ohcat ma∫imustá mánot-
baji ovdal go ohcamuªas oaivvilduvvon eari lok-
tenáigi nohká. Loktenlobi guoskevaª ohcamuª gal-
gá giehtadallojuvvot guovtte vahku áigge ohcamuªa
johtui bidjamis.

Loktenlohpi ii mieπehuvvo ma∫∫onan iige váile-
vaª ohcamuªa vuoπul. Ovdal mearreáigge gollama
dahkkojuvvon ohcamuªa mearreáiggi loana lokte-
mii ja loktenlobi ohcamii sáhttá guhkedit, ii goittot-
ge eanet go golbma mánu. Loktenlobi sáhttá ohcat
seammas go ohccojuvvo doarjaga máksima.

Loana oaΩΩu 8—10 §:as ásahuvvon mearreáig-
giid easttetkeahttá loktet, jus mearrádusa fámusor-
ronáigge dahje loktenlobi guokevaª hilgojun mear-
rádusas dahkkon váidaga dihte doarjjamearrádusa
sáhttá duoπaªtit leat fámus dahje loktema gáibadus-
aid olláªuvvan.

Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª dahje eana- ja
meahccedoalloministeriija diehtobálvalanguov-
ddáª almmuha loatnalágádussii, goas loana ii ªat
oa∏∏o mieπehit dahje loktet.

12 §

Lotnii gullevaª doarjaga gollan

Stáhtalotnii gullevaª doarjja álgá gollat seammas,
go loatna loktejuvvo. Reantoovdun mieπehuvvon
doarjjá gollá loktenbeaivvi rájes. Friijajahkin dahje
–jagiin mieπehuvvon doarjja lohkojuvvo geavahu-
vvon, go loatnamearis kuitejuvvojit friijajagi dahje
–jagiid oanádusat máksojuvvon ovdal dan earrebeai-
vvi, go vuosttas oanádus muπuid liv∏∏e galgan mákso-
juvvot. Huksemii mieπehuvvon loanain dát loana
dahje dan vuosttas eari loktema ∏uovvu golmma
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mánu loatnajagi vuosttas earrebeaivi dan mielde go
loana oanedeami álgimis lea mearreduvvon doarjja-
mearrádusas. Boπuopmodatloanain dát lea loktema
∏uovvu goalmmat earrebeaivi.

Loatnalágádus galgá golbma vahku ovdal alm-
muhit eana- ja meahccedoalloministeriija diehto-
bálvalanguovddáΩii daid loanain ja friijajagiin,
maid galgá kuitet ovdal daid earrebeaivvi.

13 §

Doarjagiid ∏uovvun

Bálgosiid ovttastupmi galgá jahkása∏∏at 31.10
rádjai doaimmahit eana- ja meahccedoalloministe-
riija eanadoalloossodaga vuoigatvuohta- ja
dállodoalloáªªiid ovttadahkii ∏ilgehusa boazodoal-
lojagis njuvvojuvvon bohccuin ja eallobohccuin
sihke boazodoallojagi áigge buvttaduvvon boazo-
biergomearis.

Eana- ja meahccedoalloministeriija diehtobál-
valanguovddáª galgá addit eana- ja meahccedoallo-
ministeriijai guπege jahkenjealjádasas ∏uovvovaª
mánu 15. beaivvi rádjai ráportta dan bottus máksán
doarjagiin ja loanaid reantoovdduin.

14 §

Doarjaga váikkuhusárvvoªtallan

Ohcci galgá addit stáhtaráπi ásahusa 94 §:as oai-
vvilduvvon gohcima ja váikkuhahttivuoπa
árvvoªtallama dihte dárbbaªlas dieπuid sihke
ohcamuªas ja doarjaga mieπeheami guoskevaª me-
arrádusas oaivvilduvvon vugiin doarjaga ma∫imuª
eari máksima ozadettiin. Dieπuid galgá ∏uovvuma
várte addit vel guovtti jagi geaΩes doarjaga ma∫imuª
eari máksimis, jus doarjja lea mieπehuvvon unni-
mustá 15 000 euro.

Ovddidan- ja dutkanproªeavttaide guoskevaª
∏uovvundieπuid galgá addit proªeavtta olláªuhttima
áigge jahkebeali gaskkaid sihke doarjaga ma∫imuª
eari máksima ozadettiin.

15 §

Proªeavtta dahje doaibmabiju registeren

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª dahje, jus
eana- ja meahccedoalloministeriija vuostáiváldá
ohcamuªa, dárbbu mielde ministeriija vurke
ohcamuªas diehtoortnegii ∏uovvovaª dieπuid:

1) ohcci identifiseren- ja oktavuohtadieπuid;
2) doarjjaohcamuªas lean proªeavtta dahje ∏uo-

záhaga guoski dieπuid;

3) ohccojuvvon doarjaga hápmi ja mearri;
4) proªeavtta dahje doaibmabiju buªeahtta ja

ruhtadanplána;
5) ohcamuªa vejolaª prográmmii laktáªuvvan;
6) ohcamuªa gieπahallama ja mearredeami sih-

ke ohcamuªa vuoπul mieπehuvvon doarjaga máksi-
ma ja gohcima guoskevaª dieπuid; sihke

7) dárbbu mielde muttus 1-6 máinnaªuvvon
dieπuid sullasaª ohcamuªa gieπahallamii dárbbas-
laª dieπuid.

Dieπuid sáhttá vurket kodahámis eana- ja
meahccedoalloministeriija dárbbu mielde nanne-
juvvon kodalogahallama mielde.

Ovdelis 1 momeanttas oaivvilduvvon diehtoort-
negii vurkejuvvon diehtui sihke eananguovloealá-
husregisttarii muπuid vurkejuvvon dieπu geavahea-
mis ohcamuªa gieπahaladettiin ja doarjaga mávsse-
dettiin heivehuvvo, dan maid eananguovloregistta-
ris addojuvvon lágas (1515/1994) ásahuvvo.

Registtarii oaΩΩu vurket ja vurkejuvvon dieπuid
rievdadit duªªe olmmoª, geasa lea addojuvvon
áªªáigullevaª vuoigatvuohta registtara geavaheap-
mai.

Boastut registerejuvvon dieπu galgá divvut. Re-
gisttarii galgá báhcit merkejupmi originála dieπus,
divvuma sisdoalus, divvujeaddjis ja divvuma áiggis.

Registerejuvvon dieπu ii oa∏∏o rievdadit dan
dieπu vuostá, mii lea merkejuvvon ohcamuªáªªe-
girjái dahje dan ∏uvvosii, mearrádussii dahje
máksináªªegirjái.

16 §

Áªªegirjjiid seailluheapmi

Doarjjaohcamuª ja dasa gullevaª áªªegirjjit seail-
luhuvvojit bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩis nu
mo almmolaª áªªegirjjiin lea ásahuvvon.
Doarjjaohcamuªªii vejola∏∏at gullan loatnaohca-
muªa galgá máhcahit doarjjaohcamuªa dieπiheami
oktavuoπas loatnalágádussii. Jus rehketdoalu guos-
kevaª ásahusain ii eará daddjo, de loatnalágádusat
galget seailluhit boazodoalu ja luondduealáhusaid
loatnadoaimmas, mii lea ruhtadanlága mielde, ªad-
dan áªªegirjjiid

17 §

Loatnalágádusat ja guovddáªruhtalágádusat

Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága
3 §:as oaivvilduvvonlatnalágádusaid. Guovddáª-
ruhtalágádusaid ja ruhtadeami bálvalanfitnodagaid
olis ∏uvvojuvvo dan, maid dain lea ásahuvvon ea-
nanguovloealáhusaid ruhtadanlágas oaivvilduvvon
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ruhtadanlágadusain ja guovddáªruhtalágadusain
addojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriija
ásahusas (947/2000).

18 §

Erenomáª njuolggadusat

Mávssekeahtes doarjaga sáhttá sirdit olbmui,
guhte deavdá doarjaga mieπeheami gáibádusaid.
Sirdin ohccojuvvo dego oππa doarjja.

¢ielggadusa barggu dahje proªeavtta ovdánea-
mis plánaid mielde sihke huksendoarjaga máksin-
gáibádussan lean válmmaªvuoπa muttu guoskevaª
duoπaªtusa sáhttá almmá sierra dohkkeheami addit
proªeaktahámi mielde bargofápmo- ja ealáhus-
guovddáΩa huksenmeaªttir dahje sullasaª huksen-
áªªedovdi, gieldda huksenmeaªttir dahje eará olm-
moª, man gielda lea dohkkehan dahkat áªªái-
gullevaª ráhkadusgohcima. ¢áhcedikªunbargguid

bealis ∏ielggadusa sáhttá addit dan lassin guovllu
birasguovddáΩa áªªáigullavaª eiseváldi dahje
birasguovddáΩa váldegirjjálaª eará ámmátolmmoª.

Doarjaga ruovttoluotta mávssahettiin galgá me-
arrádussii sirret EO:a oasi doarjjamearis. Mear-
rádusas, mas loatnalágádus mearreduvvo cealkit
eret stáhtaloana, galgá sierra daddjot, ahte mávssa-
huvvogo reantoovdun máksojuvvon doarjja ruovtto-
luotta loana oaΩΩus.

Doarjjaohcamuªªii vejola∏∏at laktojuvvon loat-
naohcamuª galgá máhcahuvvot doarjjamearrádusa
dieπiheami oktavuoπas loatnalágádussii

19 §

Fápmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fábmui ∏uo∫ománu 25. beai-
vve 2001.

Helssegis ∏uo∫ománu 11 beaivve 2001

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

Hálddahus∏álli Outi Kostama



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 341

kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun

maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (319/1998) 5 §:n 1 ja 2 kohta seuraavasti:

5 §

Jokialue

Jokialueella kalastusta koskevat 3 §:n
lisäksi seuraavat säännökset:
1) lohen ja taimenen kalastus on kielletty

seuraavin poikkeuksin:
a) kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu

toukokuun 1 päivän alusta elokuun 15 päivän
loppuun, ei kuitenkaan maanantaista kello 19
keskiviikkoon kello 19;
b) kalastus kulku- ja kulleverkoilla on

perinteisissä apajapaikoissa sallittu heinäkuun
1 päivästä alkaen kello 19 heinäkuun 3
päivään kello 9 saakka;
2) muiden kalalajien kuin lohen ja taime-

nen pyynti ajo-, kulku- ja kulleverkoilla sekä
nuotilla on kielletty perinteisissä apajapai-
koissa toukokuun 1 päivän alusta heinäkuun
5 päivän loppuun;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2001.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Mikko Poskiparta
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 342

suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980
annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 809/1992, 424/1994 ja
804/1999, nojalla:

1 §

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää
suu- ja sorkkataudin leviäminen Euroopan
unionin jäsenvaltioista Suomeen.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eläinten ja tava-
roiden tuontiin Suomeen seuraavista valtiois-
ta:
1) Britannia, mukaan lukien Pohjois-Irlan-

ti;
2) Ranska;
3) Alankomaat; sekä
4) Irlanti.

3 §

Muut säädökset

Tätä asetusta sovelletaan eläinten ja tava-
roiden tuontiin sen lisäksi, mitä seuraavissa
säädöksissä säädetään:
1) maa- ja metsätalousministeriön eläin-

lääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläin-
tautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja

muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien
valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maa-
hantuonnin ja maastaviennin yhteydessä
(598/1994);
2) maa- ja metsätalousministeriön eläin-

lääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden
eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista
Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (27/
1995); sekä
3) maa- ja metsätalousministeriön asetus

maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajo-
neuvojen desinfioinnista eläintautien leviämi-
sen estämiseksi (3/EEO/2001).

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuonnilla eläinten tai tavaroiden kuljet-

tamista toisesta Euroopan unionin jäsenval-
tiosta Suomeen;
2) tilalla maatilaa, eläinsuojaa, ulkotarhaa

tai muuta aluetta tai paikkaa, jossa pidetään
eläimiä tilapäisesti tai pysyvästi;
3) hevoseläimellä hevosen- tai aasinsu-

kuista eläintä ja näiden lajien risteytysten
jälkeläistä; sekä
4) maatalouskoneella konetta tai laitetta,

joka on tarkoitettu käytettäväksi tilalla ja joka
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käytettäessä on kosketuksissa eläinten, lan-
nan, rehun tai maaperän kanssa.

5 §

Hevoseläinten tuonti

Hevoseläinten tuonnissa 2 §:ssä tarkoite-
tuista valtioista Suomeen on noudatettava
seuraavaa:
1) hevoseläinten jalat ja kaviot on puhdis-

tettava ja desinfioitava välittömästi ennen
lastausta lähtöpaikkana olevalla tilalla;
2) hevoseläimet on puhdistettava ja niiden

jalat ja kaviot desinfioitava Suomeen saapu-
misen jälkeen välittömästi tilalla, jolla ne
puretaan kuljetusajoneuvosta;
3) kuljetusajoneuvot on pestävä ja desin-

fioitava ennen lastausta lähtöpaikassa ja vä-
littömästi lastin purkamisen jälkeen Suomes-
sa; sekä
4) hevoseläinten mukana kuljetettu rehu ja

kuljetusajoneuvossa olleet kuivikkeet on vä-
littömästi lastin purkamisen jälkeen hävitet-
tävä polttamalla tai hautaamalla maahan.
Hevoseläinten desinfiointiin on käytettävä

ainetta, joka tehoaa suu- ja sorkkatautia
aiheuttaviin viruksiin. Kuljetusajoneuvon
desinfiointiin käytettävistä aineista säädetään
3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun asetuksen
3 §:ssä.

6 §

Maatalouskoneiden tuonti

Käytettyjen maatalouskoneiden tuonti Suo-
meen 2 §:ssä tarkoitetuista valtioista on sal-
littua vain, jos koneet on käytön jälkeen ja
ennen niiden saapumista Suomen alueelle
puhdistettu ja desinfioitu siten, että ne eivät
aiheuta suu- ja sorkkataudin leviämisen vaa-
raa.

7 §

Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa
johtaa maa- ja metsätalousministeriön elin-
tarvike- ja terveysosasto. Asetuksen noudat-
tamista valvoo läänin alueella läänineläinlää-
käri ja kunnan alueella kunnaneläinlääkäri.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
huhtikuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja Maija Salo
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 343

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulo

MMM:n asetus lihahygieniasta . . . . . . . . . . . . 16/EEO/2001 19.4.2001 23.4.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Hallitusneuvos Kristiina Pajala

Hallitussihteeri Erkki Arnkil

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY (31964L0433), muut. direktiiveillä 91/497/ETY (31991L0497); EYVL N:o L 268,
24.9.1991, s. 69 ja 95/23/EY (31995L0023); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 7
Komission päätös 94/474/ETY (31994D0474); EYVL N:o L 194, 29.7.1994, s. 96
Komission päätös 84/371/ETY (31984D0371); EYVL N:o L 196, 26.7.1984, s. 46
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