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N:o 405

Puolustusministeriön asetus
rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun
puolustusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista 8
päivänä helmikuuta 2001 annetun puolustusministeriön asetuksen (118/2001) 5 §:n 1 momentti
seuraavasti:
5 §
Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle,
sotilastarkkailijaa lukuun ottamatta, maksetaan päivärahaa 165 markkaa palvelusvuorokaudelta, KFOR-operaatiossa kuitenkin 190
markkaa palvelusvuorokaudelta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2001.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri Juha Sarkio
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
kotimyyntiasiakirjan kaavasta
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuluttajansuojalain
(38/1978) 6 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1072/2000:
1 §
Kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun
8 §:ssä tarkoitettu kotimyyntiasiakirja on annettava liitteenä olevan kaavan mukaisena.

tarvitse merkitä kotimyyntiasiakirjaan siltä
osin kuin tieto ei sovellu kyseiseen sopimukseen.

2 §
Kaavan 1—3 kohdassa mainittuja sopimuksen peruuttamista koskevia tietoja ei

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
toukokuuta 2001.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001
Ministeri Kimmo Sasi

Ylitarkastaja Ulla Karhu

N:o 406

1163
Liite

KOTIMYYNTIASIAKIRJA
Tämä kotimyyntiasiakirja on luovutettu ________________________________________________
(ostajan nimi)

_____ päivänä ______________kuuta 20_____.
Elinkeinonharjoittaja ______________________________________________________________
Asiamies ________________________________________________________________________
Elinkeinonharjoittajan osoite ________________________________________________________
puhelinnumero ____________________________ telefax ________________________________
sähköposti _______________________________________________________________________
Myyty hyödyke (tavara tai palvelu) ___________________________________________________
Kauppahinta, josta ostajalla on oikeus vaatia erillinen kuitti ________________________________
Muut mahdolliset sopimusehdot (esim. postitse toimitettu tavara on peruuttamistilanteissa palautettava aina
postitse, mahdollinen vaihtoesine, toimitusaika):

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla
siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka
tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu
myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi
tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle.
Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa
peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.
-

Tavaran kaupassa peruuttamisaika lasketaan siitä, kun ostaja on vastaanottanut sekä kotimyyntiasiakirjan että tavaran tai sen ensimmäisen erän.
Palvelun kaupassa peruuttamisaika lasketaan kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta.
Tavaran ja siihen liittyvän palvelun (esim. keittiökaapit ja niiden asennus) peruuttamisaika lasketaan
siitä, kun ostaja on vastaanottanut sekä kotimyyntiasiakirjan että tavaran tai sen ensimmäisen erän.
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Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa yllä mainittuja
elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus
on lähetetty.
-

Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai
postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain
mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
Ostaja saa pidättää elinkeinonharjoittajan tavaran tai suorituksen maksunpalautukseen
saakka.
________________________________________________________________________________
Peruutettaessa sopimus:
Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa
sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.
1.

Tavara tai muu palautettavissa oleva suoritus (esim. palveluun liittyvät materiaalitoimitukset tai suunnitelmat ja
piirustukset) on pidettävä elinkeinonharjoittajan saatavissa paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta elinkeinonharjoittaja voi sen hankaluudetta noutaa. Ostajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle,
mistä hyödyke on noudettavissa. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole noutanut hyödykettä viimeistään kahden
kuukauden kuluttua hyödykkeen vastaanottamisesta, ostaja saa pitää sen vastikkeetta, ellei tämä ole ilmeisen
kohtuutonta elinkeinonharjoittajan kannalta.
Jos yllä mainituissa sopimusehdoissa on sovittu vain postitse tapahtuvasta palautuksesta, postitse toimitettu tavara tai suoritus on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole
erikseen
ilmoittanut
peruutuksesta,
on
palautuksen
tapahduttava
peruuttamisajan
kuluessa.
Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

2.

Jos myyty hyödyke on suoritus, joka ei ole palautettavissa ja jonka ostaja näin ollen saa peruuttamistilanteessa
hyväkseen, ostajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus saamastaan hyödystä.
-

3.

Hyöty ei ole sama kuin palvelun hinta. Hyötyä arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa
suorituksen laatuun. Peruutettaessa suoritus, josta ei jää hyötyä, ei korvausta tarvitse maksaa.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse
kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa,
jonka myöntää myyjä itse tai jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on
myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain
mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.
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PERUUTTAMISILMOITUS
Elinkeinonharjoittajan nimi: _________________________________________________________
Elinkeinonharjoittajan osoite: ________________________________________________________
Kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten nojalla peruutan ____ päivänä ___________ kuuta 20_____
tehdyn kaupan, jolla ostin (hyödyke) __________________________________________________
(Täytä seuraavista kahdesta kohdasta toinen palautustavasta riippuen.)

A. Hyödyke on noudettavissa:
Paikka __________________________________________________________________________
Ajankohta _______________________________________________________________________
B. Palautan hyödykkeen postitse ____________________________________________ mennessä.
_________________________________________, ____ päivänä ______________ kuuta 20_____.
_____________________________________
(ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2001
Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999)
11 §:n 3 ja 4 momentin ja 64 §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 44/2000, nojalla:
1 §

3 §

Soveltamisala

Vuonna 2001 annettava uusi ympäristötukisitoumus

Tämä asetus koskee seuraavien tukien
hakemista vuonna 2001:
1) maatalouden ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteiden tuki (ohjelmakausi 20002006);
2) maatalouden ympäristötuen perustuki
(ohjelmakausi 1995-1999);
3) luonnonhaittakorvaus (ohjelmakausi
2000-2006);
4) luonnonhaittakorvaus (ohjelmakausi
1995-1999).
2 §
Vuonna 2001 annettava uusi luonnonhaittakorvaussitoumus
Vuoden 2001 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana eli viimeistään 31 päivänä
toukokuuta 2001 voi antaa uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen
(ohjelmakausi
2000-2006). Sitoutuminen tehdään täyttämällä maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B vuodelle 2001 asianomainen kohta.

Vuoden 2001 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana voi antaa uuden maatalouden
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen (ohjelmakausi 20002006). Sitoutuminen tehdään täyttämällä
maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111 vuodelle 2001. Kyseinen lomake on
toimitettava 5 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella kuitenkin viimeistään 15 päivänä
kesäkuuta 2001. Jos yksittäisessä tapauksessa
todetaan tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 5 b artiklassa
tarkoitettu ilmeinen virhe ja hakemuksen
sisäinen ristiriita, voidaan myös myöhemmin
toimitettu lomake numero 111 hyväksyä.
Vuonna 2001 uuden ympäristötuen perusja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen
voi antaa vain:
1) viljelijä, joka on antanut maatalouden
ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston
päätöksessä (760/1995) tarkoitetun perustu-
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kisitoumuksen, jäljempänä perustukisitoumus, vuonna 1996, 1997 tai 1998 ja jonka
perustukisitoumus on 14 päivänä toukokuuta
2001 voimassa;
2) viljelijä, jolla on ympäristötukisitoumusta edellyttävä vanha voimassaoleva erityistukisopimus, jonka voimassaolo jatkuu vuoden
2001 jälkeen ja joka ei antanut uutta ympäristötukisitoumusta vuonna 2000;
3) maidontuotantoyhteenliittymä seuraavilla edellytyksillä:
a) yhteenliittymä on perustettu 26 päivä
toukokuuta 2000 jälkeen;
b) sitoumuksen antava maidontuotantoyhteenliittymä, joka aloittaa viljelyn, on muodostunut ympäristötukijärjestelmässä mukana
olevista tiloista; tällöin kaikkien maidontuotantoyhteenliittymän tilojen on tullut olla
ympäristötukijärjestelmässä mukana; ja
c) maidontuotantoyhteenliittymän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi voidaan hyväksyä
vain sitoumuksen antaneiden osakasviljelijöiden vuonna 2000 tukikelpoiseksi hyväksytyt
peltolohkot sekä koko vuoden 2000 ympäristötukijärjestelmän piirissä olleet peltolohkot;
4) ympäristötukikelpoisista pelloista muodostuva uusi tilakokonaisuus seuraavilla edellytyksillä:
a) vuonna 2000 ympäristötukijärjestelmässä mukana olleiden peltojen viljely aloitetaan
uuden viljelijän hallitsemalla tilakokonaisuudella; tästä tilakokonaisuudesta viljelijän
omistuksessa on oltava vähintään 3 hehtaaria
tai 0,5 hehtaaria tukikelpoista peltoa siten
kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (644/2000) 14 §:ssä on säädetty;
b) uusi tilakokonaisuus on perustettu 26
päivä toukokuuta 2000 jälkeen;
c) uusi viljelijä ei ole viljellyt itse tai
osakkaana mitään tilaa vuonna 2000; ja
d) uuden ympäristötukisitoumuksen antavan viljelijän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi
hyväksytään vain uuden viljelijän vuonna
2001 hallinnassa olevat vuonna 2000 tukikelpoiseksi hyväksytyt peltolohkot ja koko
vuoden 2000 perustukisitoumuksen piirissä
olleet peltolohkot;
5) tilan viljelyn jatkaja seuraavilla edellytyksillä:
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a) tilalla ei ole voimassa olevaa perus- ja
lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta eikä
perustukisitoumusta;
b) tilalla on tehty hallinnansiirto siten, että
jatkajan vanhemmat tai isovanhemmat ovat
luovuttaneet tilan jatkajalle; jos luovutus on
tehty vuokraamalla, vuokrasopimuksen voimassaoloajan on oltava vähintään koko sitoumuskausi;
c) hallinnansiirto on tehty 26 päivä toukokuuta 2000 jälkeen; ja
d) uuden ympäristötukisitoumuksen antavan viljelijän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi
hyväksytään vain vuonna 2000 viljelyksessä
olleet peltoalat sekä koko vuoden 2000
ympäristötukijärjestelmän piirissä olleet peltolohkot.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua uutta
sitoumusta ei voida antaa, jos tilalla on
toteutettu sellaisia hallinnansiirtoja, että sitoumuksen siirtäminen tilalla on mahdollinen.
4 §
Uudet alueet voimassa olevaan sitoumukseen
Vuoden 2000 tukihaun jälkeen viljelijän
hallintaan ja viljelyyn tulleita kaikkia peltoa
koskevia peruslohkoja voidaan vuonna 2001
hakea luonnonhaittakorvauksen osalta tukikelpoiseksi. Peruslohkojen ilmoittamisessa on
käytettävä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua
lomaketta.
Vuonna 2001 ympäristötukeen ei hyväksytä tukikelpoiseksi uusia peltoalueita määrärahojen niukkuuden takia.
5 §
Tukihakemus
Hakemus 1 §:ssä tarkoitetun tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 31 päivänä
toukokuuta 2001. Tukihakemuksen mukana
on toimitettava tarvittavat liitteet.
Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A,
101B, 102A ja 102B vuodelle 2001 tai maaja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.
Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.
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Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja
on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi
käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi
toimitettava maa- ja metsätalousministeriön
lomake numero 102C vuodelle 2001 tai maaja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen
lomakkeiden lisäksi tukihakemusta tehtäessä
on käytettävä 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua
tukea haettaessa maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 158 ja 1 §:n 4
kohdassa tarkoitettua tukea haettaessa maa- ja
metsätalousministeriön lomaketta numero
157.
6 §

oikeaan aikaan toimitetuksi, jos lähetys on
viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu
postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.
7 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset
Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tukien hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a—3 e,
4—5, 7—12 ja 14 §:ssä säädetään. Lisäksi
sovelletaan, mitä peltokasvien tuen hakemisesta ja eläinpalkkioihin liittyvien pintaalojen ilmoittamisesta vuonna 2001 annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(339/2001) 4 §:ssä säädetään.

Tukihakemuksen toimittaminen
Tukihakemus liitteineen on toimitettava
sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.
Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus
on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan
pelloista sijaitsee.
Postitse saapunut tukihakemus katsotaan

8 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
toukokuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Maija Kaukonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2001 ja näitä
sopimuksia koskevista sopimuskausista
Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999)
11 §:n 4 momentin ja 64 §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 44/2000, nojalla:
1 §
Rajoitettu haku vuonna 2001
Vuonna 2001 maatalouden ympäristötuen
erityistukisopimuksia, jäljempänä erityistukisopimuksia, voidaan hakea ja tehdä vain
jäljempänä säädetyissä tapauksissa. Erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.
2 §
Vuonna 2001 päättyvät erityistukisopimukset
Jos viljelijällä on maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen
(760/1995) nojalla tehty erityistukisopimus,
jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti 14 päivänä toukokuuta 2001 tai 30
päivänä syyskuuta 2001, viljelijä voi hakea
vastaavaa luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) mukaista uutta
erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä
voidaan hakea erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuu2

410301/62

lumattomia alueita edellyttäen, että ne täyttävät säädetyt edellytykset. Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta, kuivatusvesien kierrätyksestä, peltojen tehostetusta
kalkituksesta ja kalkkisuodinojituksesta ei
voida kuitenkaan hakea.
3 §
Uudet erityistukisopimukset
Jos kyseessä ei ole 2 §:ssä tarkoitettu
tilanne tai erityistukisopimukseen haettava
alue ei sisälly voimassa olevaan maatalouden
ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaiseen vuosina 1997-1999 tehtyyn
erityistukisopimukseen, viljelijä voi hakea
uutta erityistukisopimusta seuraavien sopimusten tekemisestä:
1) sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta;
2) sopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta;
3) sopimus perinnebiotooppien hoidosta;
4) sopimus luonnon monimuotoisuuden
edistämisestä;
5) sopimus lannan käytön tehostamisesta;
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6) sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta; ja
7) sopimus alkuperäiskasvien viljelystä.
Luonnonmukaisesta tuotannosta tehtävää
sopimusta voi hakea koko tilan alueelle myös
silloin, jos 1 päivänä heinäkuuta 1995 alkanut
maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla tehty sopimus
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä
tai luonnonmukaisesta tuotannosta päättyi
vuonna 2000 ja uutta luonnonmukaista tuotantoa koskevaa sopimusta ei haettu vuonna
2000. Luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 37 §:n 3 momenttia
on noudatettava, jos viljelijällä on myös
kyseisen valtioneuvoston päätöksen mukaisia
vuoden 1995 jälkeen tehtyjä tässä momentissa
tarkoitettuja sopimuksia. Myös näihin sopimuksiin sisältyvät sopimusalat on mahdollista
hakea uuden ympäristötukijärjestelmän nojalla tehtävään luonnonmukaisen tuotannon sopimukseen.
Jos 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa
vuonna 1995 alkaneeseen ja vuonna 2000
päättyneeseen sopimukseen sisältynyttä peltoalaa on vuonna 2000 viljelty muutoin kuin
luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtojen
mukaisesti, noudatetaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n 3
momenttia.
Jos viljelijällä on voimassa maatalouden
ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla tehty sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä tai luonnonmukaisesta tuotannosta, jonka ensimmäinen sopimusvuosi on 1997, 1998 tai 1999 eikä tilalla
ole 2 §:ssä tarkoitettua sopimusta, viljelijä ei
voi hakea eikä hänen kanssaan voida tehdä
uutta luonnonmukaisen tuotannon sopimusta.
Myöskään muissa erityistukisopimuksissa,
joiden ensimmäinen sopimusvuosi on ollut
1997 tai 1998, viljelijä ei voi siirtyä uuteen
ympäristötukijärjestelmään uuden korvaavan
erityistukisopimuksen tekemisen kautta.
4 §
Uusia alueita ei sopimukseen
Voimassa oleviin erityistukisopimuksiin ei

vuonna 2001 hyväksytä uusia alueita. Viljelijä, jonka erityistukisopimuksen sopimuskausi on alkanut vuonna 2000, ei voi laajentaa
sopimuksensa sopimusalaa eikä tehdä uutta
korvaavaa sopimusta eli vuonna 2001 ei voi
hakea sellaista sopimusta, joka korvaisi aiemman sopimuksen tähän sisältynyttä laajemmalla pinta-alalla.
5 §
Hakuaika
Maatalouden ympäristötuen erityistukea
koskeva hakemus on toimitettava viimeistään
31 päivänä toukokuuta 2001 sen työvoima- ja
elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka
toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.
Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus
on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella hakemuksen
kohteena oleva alue tai pääosa siitä sijaitsee.
Hakemus erityistukisopimuksen hakemiseksi
on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön
kyseistä erityistukisopimusta koskevalla lomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön
vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.
6 §
Sopimuskaudet vuonna 2001 tehtävissä
sopimuksissa
Luonnonmukaisesta tuotannosta, lannan
käytön tehostamisesta, alkuperäisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskasvien viljelystä
tehtävän erityistukisopimuksen sopimuskausi
alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2001. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja
hoidosta, perinnebiotooppien hoidosta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä
maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtävien sopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2001 tai 1 päivänä lokakuuta
2001. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtävän erityistukisopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 2001.

N:o 408
7 §
Voimaantulo

1171

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
toukokuuta 2001.
Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Maija Kaukonen
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