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Valtioneuvoston asetus

N:o 213

yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan yhdyskuntapalvelusta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1259/1990)
1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti asetuksessa
670/2001, sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 670/2001, uusi 2 momentti,
seuraavasti:

1 §
Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjänä voi
olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yh-
distys taikka muu voittoa tavoittelematon
yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan järjestäjänä
voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö,
joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa pal-
veluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai
säätiö tavoittelisi voittoa.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Virallisen syyttäjän on päätettyään nostaa

syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan
tuomita yhdyskuntapalvelua, hankittava kri-
minaalihuoltolaitokselta arvio siitä, voidaan-
ko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan
yhdyskuntapalvelusta (soveltuvuusselvitys).
Soveltuvuusselvitystä ei kuitenkaan tarvitse
hankkia, jos odotettavissa olevan rangaistuk-
sen laji ja pituus sekä muut seikat huomioon
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ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että
tämän rangaistuksen sijasta tuomitaan yhdys-
kuntapalvelua.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Palvelun suorittajan epäiltyä päihtymysti-

laa koskevat havainnot kirjataan todistajan
läsnä ollessa oikeusministeriön vahvistamalle
päihtymystilan toteamislomakkeelle.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitussihteeri Anne Hartoneva
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Valtioneuvoston päätös

N:o 214

hätäkeskusalueista

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt 18 päivänä helmikuuta 2000
annetun hätäkeskuslain (157/2000) 5 ja 11 §:n nojalla:

Hätäkeskusalueet

Hätäkeskusalueet ja niihin kuuluvat kunnat
ovat:

Helsingin hätäkeskusalue

Helsinki.

Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskusalue

Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, La-
pinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Mänt-
sälä, Nurmijärvi, Pernaja, Pornainen, Porvoo,
Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo, Tuusula, Van-
taa.

Länsi-Uudenmaan hätäkeskusalue

Espoo, Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja,
Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja,
Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio,
Tammisaari, Vihti.

Varsinais Suomen hätäkeskusalue

Alastaro, Askainen, Aura, Dragsfjärd, Ha-
likko, Houtskari, Iniö, Kaarina, Karinainen,
Kemiö, Kiikala, Kisko, Korppoo, Koski Tl,
Kustavi, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Lieto,
Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Masku,
Mellilä, Merimasku, Mietoinen, Muurla, My-

nämäki, Naantali, Nauvo, Nousiainen, Ori-
pää, Paimio, Parainen, Perniö, Pertteli, Piik-
kiö, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Ry-
mättylä, Salo, Sauvo, Somero, Suomusjärvi,
Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki, Turku,
Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa, Velkua, Väs-
tanfjärd, Yläne.

Satakunnan hätäkeskusalue

Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki,
Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia,
Kiikoinen, Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki,
Kullaa, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Meri-
karvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku,
Pori, Punkalaidun, Rauma, Siikainen, Säkylä,
Ulvila, Vampula.

Hämeen hätäkeskusalue

Artjärvi, Asikkala, Forssa, Hartola, Hattu-
la, Hauho, Heinola, Hausjärvi, Hollola,
Humppila, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Ja-
nakkala, Jokioinen, Kalvola, Kärkölä, Lahti,
Lammi, Loppi, Nastola, Orimattila, Padas-
joki, Renko, Riihimäki, Sysmä, Tammela,
Tuulos, Ypäjä.

Pirkanmaan hätäkeskusalue

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kan-
gasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, Kylmä-
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koski, Lempäälä, Luopioinen, Längelmäki,
Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano,
Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Suo-
denniemi, Tampere, Toijala, Urjala, Valkea-
koski, Vammala, Vesilahti, Viiala, Viljakka-
la, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi, Äetsä.

Kaakkois-Suomen hätäkeskusalue

Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Iitti, Imat-
ra, Jaala, Joutseno, Kotka, Kouvola, Kuusan-
koski, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Mie-
hikkälä, Parikkala, Pyhtää, Rautjärvi, Ruoko-
lahti, Saari, Savitaipale, Suomenniemi, Tai-
palsaari, Uukuniemi, Valkeala, Virolahti,
Ylämaa.

Etelä-Savon hätäkeskusalue

Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirven-
salmi, Joroinen, Juva, Jäppilä, Kangasniemi,
Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa,
Pieksämäen mlk, Pieksämäki, Punkaharju,
Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna,
Savonranta, Sulkava, Virtasalmi.

Pohjois-Savon hätäkeskusalue

Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Kangaslampi,
Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapin-
lahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi,
Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonka-
järvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Var-
kaus, Varpaisjärvi, Vehmersalmi, Vesanto,
Vieremä.

Pohjois-Karjalan hätäkeskusalue

Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti,
Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Lieksa,
Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Py-
häselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Tuupovaara,
Valtimo, Värtsilä.

Keski-Suomen hätäkeskusalue

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän
mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski,
Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kon-
nevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi,
Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Muu-
rame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki,

Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka,
Uurainen, Viitasaari, Äänekoski.

Pohjanmaan hätäkeskusalue

Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Hal-
sua, Himanka, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö,
Jalasjärvi, Jurva, Kannus, Karijoki, Kaskinen,
Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Kokkola,
Korsnäs, Kortesjärvi, Kristiinankaupunki,
Kruunupyy, Kuortane, Kurikka, Kälviä, Lai-
hia, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Lestijärvi,
Lohtaja, Luoto, Maalahti, Maksamaa, Mus-
tasaari, Nurmo, Närpiö, Oravainen, Pedersö-
re, Perho, Peräseinäjoki, Pietarsaari, Seinäjo-
ki, Soini, Teuva, Toholampi, Töysä, Ullava,
Uusikaarlepyy, Vaasa, Veteli, Vimpeli, Vä-
häkyrö, Vöyri, Ylihärmä, Ylistaro, Ähtäri.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkes-
kusalue

Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hai-
luoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajaani,
Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuh-
mo, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki, Li-
minka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala,
Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Piippo-
la, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki,
Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjär-
vi, Ristijärvi, Ruukki, Sievi, Siikajoki, Sot-
kamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä,
Utajärvi, Vaala, Vihanti, Vuolijoki, Yli-Ii,
Ylikiiminki, Ylivieska.

Lapin hätäkeskusalue

Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kemin-
maa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi,
Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Rovaniemen
mlk, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä,
Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio.

Kielellinen jaotus

Helsingin, Itä- ja Keski-Uudenmaan, Kaak-
kois-Suomen, Länsi-Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen hätäkeskus-alueet ovat suomen-
kielisiä suomenkielisten ja kaksikielisiä kak-
sikielisten kuntien osalta. Näiden hätäkeskus-
alueiden asukkaiden enemmistö on suomen-
kielinen.
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Pohjanmaan hätäkeskusalue on suomenkie-
linen suomenkielisten, ruotsinkielinen ruot-
sinkielisten ja kaksikielinen kaksikielisten
kuntien osalta. Hätäkeskusalueen asukkaiden
enemmistö on suomenkielinen.
Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut
hätäkeskusalueet ovat suomenkielisiä.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan vuoteen 2006
mennessä siten kuin sisäasiainministeriö
asiasta hätäkeskuslain 11 §:n 2 momentin
nojalla tarkemmin määrää.
Tällä päätöksellä kumotaan 21 päivänä
kesäkuuta 2000 annettu valtioneuvoston pää-
tös (604/2000) sellaisena kuin se on 8 päivänä

toukokuuta 2002 annetussa päätöksessä
(349/2002).

Valitusosoitus

Tästä päätöksestä saa valittaa korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle. Valitus voidaan tehdä
sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituskirjelmä on toimitettava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamoon. Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan
nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituk-
sen kohteena oleva päätös, päätökseen haet-
tava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Valmiusjohtaja Timo Viitanen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 215

peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18
päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman
peltokasvien tuen, jäljempänä peltokasvituki,
myöntämisen yhtenä edellytyksenä on vuo-
den 1991 viljelyvaatimuksen täyttyminen si-
ten kuin tukijärjestelmästä tiettyjen peltokas-
vien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1251/1999 7 artiklan 1 kohdassa
säädetään. Tukijärjestelmästä tiettyjen pelto-
kasvien viljelijöille annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
2316/1999, jäljempänä soveltamisasetus, 2

artiklan 3–5 kohdassa säädetään poikkeamis-
mahdollisuuksista vuoden 1991 viljelyvaati-
mukseen.
Tämä asetus koskee seuraavia poikkeuksia

ja niiden myöntämisen edellytyksiä vuonna
2003:
1) lohkojaon yksinkertaistaminen;
2) peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäys;

sekä
3) peltokasvituen tukikelpoisen alan vaihto.

2 §

Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kasvukau-
della 2003 aikaa, joka alkaa viimeistään 10

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999;
EYVL N:o L 327, 21.12.1999, s. 12, neuvoston asetus (EY) N:o 1672/2000; EYVL N:o L 193, 29.7.2000, s. 13,
neuvoston asetus (EY) N:o 1038/2001; EYVL N:o L 145, 31.5.2001, s. 16, komission asetus (EY) N:o 2316/1999;
EYVL N:o L 280, 30.10.1999, s. 43, komission asetus (EY) N:o 1454/2000; EYVL N:o L 163, 4.7.2000, s. 28,
komission asetus (EY) N:o 2860/2000; EYVL N:o L 332, 28.12.2000, s. 63, komission asetus (EY) N:o 556/2001;
EYVL N:o L 82, 22.3.2001, s. 13, komission asetus (EY) N:o 946/2001; EYVL N:o L 133, 16.5.2001, s. 8, komission
asetus (EY) N:o 1157/2001; EYVL N:o L 157, 14.6.2001, s. 8, komission asetus (EY) N:o 1393/2001; EYVL N:o
L 187, 10.7.2001, s. 29, komission asetus (EY) N:o 327/2002; EYVL N:o L 51, 22.2.2002, s. 14.
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päivänä huhtikuuta 2003 ja päättyy aikaisin-
taan 31 päivänä elokuuta 2003.
Alan, jolle haetaan poikkeusta 6 §:n mu-
kaisesti, on oltava hakijan hallinnassa koko
kasvukauden 2003 lukuun ottamatta koko
tilan hallinnan siirtoa ja 11 §:ssä tarkoitettuja
erityistilanteita, joissa tukikelvottomaksi
vaihdettavan lohkon hallinta on siirtynyt jo
aiemmin.

3 §

Hakemus lohkojaon yksinkertaistamiseksi

Lohkojaon yksinkertaistamiseksi voidaan
kasvukaudeksi 2003 hyväksyä:
1) viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2003
maa- ja metsätalousministeriölle tehdystä ha-
kemuksesta tukikelpoisen alan kokoaminen
tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi
uusjakotapauksissa; sekä
2) tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella
numero 102B ilmoitettu lohkojaon yksinker-
taistamiseen tähtäävä tukikelpoisen perusloh-
kon sisällä olevien useiden pienten lähekkäin
sijaitsevien tukikelvottomien, tuen hakijan
hallinnassa olevien peruslohkojen kokoami-
nen yhdeksi kokonaisuudeksi eli tukikelvot-
tomaksi peruslohkoksi.
Hyväksymisen edellytyksenä on se, että
tukikelpoinen ala ei lisäänny 1 momentissa
tarkoitettujen toimenpiteiden takia. Edellä 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita
ovat kantokasojen alla olleiden pienten tuki-
kelvottomien peruslohkojen kokoaminen yh-
deksi tukikelvottomaksi peruslohkoksi.
Tukihakemuksen kasvulohkolomake on
toimitettava 15 §:ssä tarkoitetulle viranomai-
selle viimeistään 30 päivänä toukokuuta
2003.

4 §

Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen alan
lisäyksestä

Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen alan
lisäyksestä kasvukaudeksi 2003 tai pysyvästi
on toimitettava 15 §:ssä tarkoitetulle viran-
omaiselle viimeistään 10 päivänä huhtikuuta
2003. Hakemus on tehtävä maa- ja metsäta-

lousministeriön lomakkeella numero 142
vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan
mukaisella atk-tulosteella.
Tukikelpoiseksi voidaan hakea ala, joka

on:
1) raivattu pellonraivausmaksusta annetun

lain (602/1987) sekä pellonraivauksen mää-
räaikaisesta rajoittamisesta annetun lain
(1385/1991) mukaisen vuosina 1987–1994
annetun raivausluvan perusteella;
2) raivattu jakolain (604/1951) tai kiinteis-

tönmuodostamislain (554/1995) mukaisen ai-
kaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja
viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2003 lail-
listuneen uusjakotoimituksen raivauspäätök-
sen perusteella;
3) hakijan hallinnassa jakolain tai kiinteis-

tönmuodostamislain mukaisen aikaisintaan 1
päivänä tammikuuta 1992 ja viimeistään 10
päivänä huhtikuuta 2003 laillistuneen uusja-
kotoimituksen jakosuunnitelman perusteella;
4) hakijan esittämän selvityksen mukaisesti

raivattu vuosina 1992–1994 muulla kuin 1 tai
2 kohdassa mainitulla perusteella pellonraiva-
uksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun
lain sallimaan enimmäispinta-alaan asti; tai
5) tullut hakijan hallintaan aikaisintaan 1

päivänä tammikuuta 1992 ja viimeistään 10
päivänä huhtikuuta 2003 muun kuin 3 koh-
dassa mainitun viranomaispäätöksen perus-
teella.
Jos tukikelpoisen alan lisäystä haetaan 2

momentin 5 kohdassa tarkoitetun viranomais-
päätöksen perusteella, hakemukseen on liitet-
tävä kopio päätöksestä.

5 §

Peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäyksen
hyväksyminen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on tallennettava tiedot 4 §:n mukaisesta ha-
kemuksesta tietokantaan viimeistään 2 päi-
vänä toukokuuta 2003.
Näiden tietojen perusteella maa- ja metsä-

talousministeriö päättää luvan antamisesta
hakemusten hyväksymiseen siten kuin sovel-
tamisasetuksen 2 artiklan 4 kohdan ensim-
mäisessä alakohdassa asetettu rajoitus edel-
lyttää.
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Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on tehtävä erillinen päätös lisäyshakemuksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä maa- ja
metsätalousministeriön antamassa luvassa
edellytetyllä tavalla.

6 §

Peltokasvituen tukikelpoisen alan vaihto

Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen ja
tukikelvottoman alan kasvukaudeksi 2003
tapahtuvasta tai pysyvästä tukikelpoisuuden
vaihdosta on toimitettava 15 §:ssä tarkoite-
tulle viranomaiselle viimeistään 10 päivänä
huhtikuuta 2003.
Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalous-
ministeriön lomakkeella numero 142 vuodelle
2003 tai maa- ja metsätalousministeriön vuo-
delle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella
atk-tulosteella.

7 §

Yleiset tukikelpoisen alan vaihdon
hyväksymisedellytykset

Soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuiksi asianmukaisiksi ja objektiivi-
siksi syiksi hyväksytään viljelykiertoon liit-
tyvä syy, kasvien terveyteen liittyvä syy,
ympäristönsuojeluun liittyvä syy, muu maa-
talouden harjoittamisedellytyksiin liittyvä syy
sekä viranomaisen määräys. Peltokasvituen
tukikelpoisuuden vaihtoa maantieteellisesti
epäsuotuisalta alueelta maantieteellisesti suo-
tuisammalle alueelle ei hyväksytä.
Soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa
säädetyn edellytyksen valvomiseksi pysyvä
tukikelpoisen alan vaihto hyväksytään aino-
astaan, jos pysyvästi tukikelpoisiksi vaihdet-
tavien peruslohkojen pinta-alojen summa on
yhtä suuri tai pienempi kuin pysyvästi tuki-
kelvottomiksi vaihdettavien peruslohkojen
pinta-alojen summa. Vastaavasti tukikelpoi-
sen alan vaihto kasvukaudeksi 2003 hyväk-
sytään ainoastaan, jos kasvukaudeksi 2003
tukikelpoisiksi vaihdettavien peruslohkojen
pinta-alojen summa on yhtä suuri tai pienem-
pi kuin kasvukaudeksi 2003 tukikelvottomik-
si vaihdettavien peruslohkojen pinta-alojen
summa.

8 §

Peruslohkon jako kielletty kasvukautta 2003
koskevassa vaihdossa

Tukikelpoisen alan vaihto kasvukaudeksi
2003 on tehtävä nykyinen peruslohkojako
säilyttäen.

9 §

Peruslohkon jako pysyvässä vaihdossa

Pysyvän tukikelpoisen alan vaihdon yhtey-
dessä vanha peruslohko voidaan tarvittaessa
jakaa pienemmiksi peruslohkoiksi. Perusloh-
kojen jaossa on noudatettava peruslohkojen
muodostamisohjeita.
Jos peruslohkojakoa muutetaan, hakijan on

liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys,
josta käy ilmi vanha ja uusi peruslohkojako.
Uudet peruslohkot on merkittävä U-kirjai-
mella vuoden 2002 tai 2003 tukihakuoppaan
ohjeiden mukaisesti. Hakemukseen on liitet-
tävä kartta, johon uusi peruslohkojako on
merkitty.

10 §

Omistussuhteiden vaikutus pysyvässä
vaihdossa

Pysyvä tukikelpoisen alan vaihto hyväksy-
tään hakijan omistuksessa koko kasvukauden
2003 olevien peruslohkojen välillä lukuun
ottamatta koko tilan hallinnan siirtoa.
Pysyvä vaihto voidaan myöskin hyväksyä

vuokralohkojen välillä, jos vaihdettava ala on
vähintään kaksi hehtaaria ja vaihto kohdistuu
kokonaiselta peruslohkolta kokonaiseen pe-
ruslohkoon. Sama koskee vaihtoa vuokrattu-
jen ja omistuksessa olevien lohkojen välillä.
Jos ala on ollut hakijalla vuokralla, hakijan on
tullut ilmoittaa se tukihakemuksessaan viljel-
tynä lohkona yhtäjaksoisesti vähintään kah-
tena vuotena. Hakemukseen on liitettävä
vuokra-alueen omistajan nimenomainen suos-
tumus.
Jos peruslohkojakoa muutetaan, hakijan on

liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys,
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josta käy ilmi vanha ja uusi peruslohkojako.
Uudet peruslohkot on merkittävä U-kirjai-
mella vuoden 2002 tai 2003 tukihakuoppaan
ohjeiden mukaisesti. Hakemukseen on liitet-
tävä kartta, johon uusi peruslohkojako on
merkitty.

11 §

Vaihto erityistilanteissa

Erityistilanteissa, kuten tietoimituksen,
pakkolunastuksen ja rajankäynnin yhteydes-
sä, tukikelpoisen alan vaihto voidaan hyväk-
syä sellaiselta tukikelpoiselta alalta, joka ei
enää vaihtohetkellä ole hakijan hallinnassa.
Jos tällainen ala on ollut hakijan omistukses-
sa, hakijan on tullut ilmoittaa se tukihake-
muksessaan viljeltynä lohkona vuonna 1995
tai sen jälkeen. Jos ala on ollut hakijalla
vuokralla, hakijan on tullut ilmoittaa se
tukihakemuksessaan viljeltynä lohkona yhtä-
jaksoisesti vähintään viitenä vuotena.
Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miksi ala ei enää ole hakijan hallinnassa.
Tällainen selvitys on esimerkiksi tietoimitus-
pöytäkirja tai pakkolunastuspäätös.
Hakemukseen on liitettävä nykyisen omis-
tajan ilmoitus siitä, että omistaja hyväksyy
tukikelpoisen alan vaihdon hakemuksen mu-
kaisena.

12 §

Lohko, jonka perusteella maksetaan erityis-
korvausta

Tukikelpoisuutta ei voi vaihtaa pois sellai-
selta tukikelpoiselta lohkolta:
1) joka sisältyy maatalouden ympäristötuen
20-vuotiseen erityistukisopimukseen; tai
2) jonka metsittämisestä työvoima- ja
elinkeinokeskuksen maaseutuosasto on tehnyt
Euroopan unionin pellonmetsitysohjelman
mukaisen myönteisen päätöksen.

13 §

Kaksinkertaisen tukikelpoiseksi hakemisen
kielto

Samalle alalle voi kasvukaudeksi 2003

hakea ensisijaisesti vain joko 4 §:ssä tarkoi-
tettua tukikelpoisen alan lisäystä tai 6 §:ssä
tarkoitettua tukikelpoisen alan vaihtoa.
Edellä 6 §:ssä tarkoitettua tukikelpoisen

alan vaihtoa voi hakea vuodeksi 2003 ensi-
sijaisesti vain joko pysyvästi tai kasvukau-
deksi 2003.

14 §

Päätös tukikelpoisen alan vaihdosta

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on tehtävä erillinen päätös tukikelpoisen alan
vaihdon hyväksymisestä tai hylkäämisestä
sekä tallennettava tieto tietokantaan viimeis-
tään 2 päivänä toukokuuta 2003.

15 §

Hakemusten toimittaminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset
liitteineen on toimitettava sen kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella
maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei
ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan,
jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.
Postitse saapunut hakemus katsotaan oi-

keaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen
sisältävä postilähetys on viimeistään viimei-
senä hakupäivänä leimattu postissa toimival-
taiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle
osoitettuna.

16 §

Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
päätökseen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta
poikkeamista koskevassa asiassa saa hakea
muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseu-
tuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa nou-
datettavasta menettelystä annetussa laissa
(1336/1992) säädetään.
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17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
maaliskuuta 2003.

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

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 216

tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai
korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä
joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan
yhteisön kokonaan rahoittamien erikoistukien
hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja
sopimusalojen ilmoittamista, hakemusten toi-
mittamista sekä hakemuslomakkeita:
1) neuvoston asetuksen (EY) N:o
1251/1999 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä siltä osin, kuin on kyse
kesannoidun maan käytöstä sellaisten raaka-
aineiden tuottamiseen, joita käytetään yhtei-
sössä muuhun kuin välittömästi ihmisten tai
eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden
valmistukseen annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 2461/1999 säädetty non food
-kesantokorvaus;
2) vilja-alan yhteisestä markkinajärjeste-

lystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 1766/92 säädetty tärkkelysperunan tuki;
3) siemenalan yhteisestä markkinajärjeste-

lystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 2358/71 säädetty siementuki;
4) kuivarehualan yhteisestä markkinajär-

jestelystä annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 603/95 säädetty viherheinän tuki;
5) tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien

viljelijöille annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1251/1999 säädetty kuitupellavan ja
-hampun peltokasvien tuki.
Tämä asetus koskee lisäksi seuraavien

kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorva-
uksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista
ja hakemuslomakkeita:
1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon

kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (171/2003) sää-

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1, komission asetus (EY) N:o 2461/1999;
EYVL N:o L 299, 20.11.1999, s. 16, neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92; EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21,
neuvoston asetus (ETY) N:o 2358/71; EYVL N:o L 246, 5.11.1971, s. 1, neuvoston asetus (ETY) N:o 603/95;
EYVL N:o L 63, 21.3.1995, s. 1, komission asetus (EY) N:o 2316/1999; EYVL N:o L 280, 30.10.1999, s. 43,
komission asetus (EY) N:o 97/95; EYVL N:o L 16, 24.1.1995, s. 3, komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL
N:o L 35, 6.2.2001, s. 18.
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detty nurmi- ja viljakasvien siementuotannon
kansallinen tuki;
2) vuodelta 2003 maksettavasta mehiläis-
talouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(170/2003) säädetty mehiläistalouden kansal-
linen pesäkohtainen tuki;
3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa
(284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §

Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdassa
tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa
sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestel-
män hallinnosta ja valvonnasta annetun maa-
ja metsätalousministeriön päätöksen
(155/2000) 3, 3 a—3 e, 4, 5, 7, 9—12 ja
14 §:ssä säädetään.

3 §

Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1
momentin 3—5 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin
1 kohdassa mainituissa asetuksissa tarkoitet-
tujen tukien hakemiseksi tehtävä pinta-alail-
moitus (tukihakemus) on toimitettava viimeis-
tään 30 päivänä toukokuuta 2003. Tukihake-
muksen mukana on toimitettava tarvittavat
liitteet.
Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsäta-
lousministeriön lomakkeilla numero 101A,
101B, 102A ja 102B vuodelle 2003 tai maa-
ja metsätalousministeriön vuodelle 2003 vah-
vistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.
Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai
muulla tavoin täytetty peruslohkolomake nu-
mero 102A.
Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja
on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi
käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perus-
tettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapah-
tunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa-
ja metsätalousministeriön lomake numero
102C vuodelle 2003 tai maa- ja metsä-
talousministeriön vuodelle 2003 vahvistaman
kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §

Non food -kesantokorvaus

Non food -kesantokorvausta on haettava
tukihakemuksen lomakkeella numero 101B.
Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B
tuottajan on merkittävä non food -kesanto
-lohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi non
food -kesanto. Non food -kesanto on ilmoi-
tettava tukikäyttöön C. Hakemuksen liitteenä
tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitok-
sen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

5 §

Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettava
maksu

Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavaa
maksua on haettava tukihakemuksen lomak-
keella numero 101B. Tukihakemuksen lo-
makkeelle numero 102B tuottajan on merkit-
tävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltä-
väksi kasviksi tärkkelysperuna. Tärkkelyspe-
runa on ilmoitettava tukikäyttöön M. Hake-
muksen liitteenä tuottajan on toimitettava
kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä
viljelysopimuksesta.

6 §

Euroopan yhteisön rahoittaman siementuen
hakeminen ja siemenviljelyalojen

ilmoittaminen

Vuonna 2003 viljeltävien siemenkasvien
kiloperusteista siementukea on haettava vii-
meistään 31 päivänä toukokuuta 2004. Tuki-
hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön lomakkeella numero 172B tuotan-
tovuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tuotantovuodelle 2003 vahvistaman
kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakemuk-
sessa on mainittava siemenliikkeen kanssa
tehdyn viljelysopimuksen numero. Hakemuk-
seen on liitettävä kaikkien tukihakemuksen
kohteena olevien tuotantovuoden 2003 sie-
menten sertifiointipäätösten jäljennökset.
Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle
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numero 102B tuottajan on merkittävä sie-
menviljelyksessä olevien lohkojen osalta vil-
jeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero
102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa
säädettynä määräaikana. Siemennurmet sekä
kuitupellava ja hamppu on ilmoitettava tuki-
käyttöön M. Öljypellavan siemenviljelyala
voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos
peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

7 §

Kansallisen siementuen hakeminen ja siemen-
viljelyalojen ilmoittaminen

Vuonna 2003 viljeltävien nurmikasvien
hehtaariperusteista siementukea on haettava
viimeistään 30 päivänä tammikuuta 2004.
Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalo-
usministeriön lomakkeella numero 172A tuo-
tantovuodelle 2003 tai maa- ja metsätalous-
ministeriön tuotantovuodelle 2003 vahvista-
man kaavan mukaisella atk-tulosteella. Ha-
kemukseen on liitettävä hakemuksen kohtee-
na olevan siemenviljelyksen tarkastuspäätös.
Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle
numero 102B viljelijän on merkittävä sie-
menviljelyksessä olevien lohkojen osalta vil-
jeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero
102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa
säädettynä määräaikana. Siemennurmet on
ilmoitettava tukikäyttöön M.
Vuonna 2003 viljeltävien, viimeistään 31
päivänä toukokuuta 2004 sertifioitujen, vil-
jakasvien kiloperusteista siementukea on ha-
ettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta
2004. Tukihakemus on tehtävä maa- ja
metsätalousministeriön lomakkeella numero
172B tuotantovuodelle 2003 tai maa- ja
metsätalousministeriön tuotantovuodelle
2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-
tulosteella. Hakemukseen on liitettävä kaik-
kien tukihakemuksen kohteena olevien tuo-
tantovuoden 2003 siementen sertifiointipää-
tösten jäljennökset.
Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle
numero 102B tuottajan on merkittävä sie-
menviljelyksessä olevien lohkojen osalta vil-
jeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero
102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa
säädettynä määräaikana. Siemenviljat voi-
daan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos
peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

8 §

Viherheinäalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä viherheinäloh-
kon osalta viljeltäväksi kasviksi viherheinä.
Lomake numero 102B on palautettava 3 §:n
1 momentissa säädettynä määräaikana. Vi-
herheinä on ilmoitettava tukikäyttöön M.
Lomakkeen numero 102B liitteenä tuottajan
on toimitettava kopio tehtaan kanssa tehdystä
tuotantosopimuksesta, josta sopimuskasvu-
lohkot käyvät ilmi.
Viherheinälohkolta korjatun raaka-aineen

perusteella maksetaan kuivattujen rehujen
tuotantotuki kuivaamolle.

9 §

Kuitupellava- ja hamppualan ilmoittaminen

Kuitupellavan ja -hampun peltokasvien
tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella
numero 101B päätukihaun yhteydessä siten
kuin peltokasvien tuen hakemisesta sääde-
tään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä kuitupellavan ja
-hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuitu-
pellava tai -hamppu. Kuitupellava ja -hamppu
on ilmoitettava tukikäyttöön C. Viljelyn tu-
kikelpoisuus edellyttää sekä peltokasvien
tuen yleisten ehtojen että kuitupellavan ja
-hampun erityisehtojen täyttymistä.
Tukihakemuksen jättämisen jälkeen hake-

mukseen liitettävistä sopimuksista tai si-
toumuksista sekä siemenen hyväksyttävyyttä
koskevista asiakirjoista on voimassa, mitä
niistä tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien
viljelijöille annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 2316/1999 7 a
artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä peltokasvien
tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesan-
noinnista annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksen (187/2000) 12 a §:ssä
säädetään.

10 §

Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toi-
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mitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta
2003. Jos Euroopan yhteisöjen komissio
myöntää erityisestä syystä poikkeuksen vii-
meiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista
on toimitettava viimeistään komission poik-
keusasetuksessa vahvistamana viimeisenä
kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.
Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja
metsätalousministeriön lomakkeella numero
117 vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalous-
ministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaa-
van mukaisella atk-tulosteella.

11 §

Tärkkelysperunan viljelysopimuksen
tarkentaminen

Tuottajan on tarkennettava edellä 5 §:ssä
tarkoitetun perunatärkkelystehtaan kanssa
tehdyn viljelysopimuksen pinta-alaa viimeis-
tään 16 päivänä kesäkuuta 2003, jos tuottajan
tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B
merkitsemä tärkkelysperunan pinta-ala eroaa
yli 10 prosenttia viljelysopimuksessa sovitus-
ta pinta-alasta. Tuottajan on tarkennettava
myös viljelysopimuksen arvioitua peruna-
määrää, jos edellä mainitut pinta-alat eroavat
toisistaan yli 30 prosenttia. Tarkentaminen
edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjallista
hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on oltava
perunatärkkelystehtaan alakiintiön puolesta
mahdollista.
Tehtaan on toimitettava viimeistään 24
päivänä kesäkuuta 2003 maa- ja metsätalo-
usministeriön tukiyksikölle neuvoston asetuk-
sen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä perunan-
tuottajille suoritettavan vähimmäishinnan ja
maksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon
kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista kos-
kevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun
komission asetuksen (EY) N:o 97/95 4 arti-
klan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten
yhteenveto uudelleen, jos tehdas on hyväk-
synyt tarkennuksia.

12 §

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen

tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään
16 päivänä kesäkuuta 2003.
Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsäta-

lousministeriön lomakkeella numero 204
vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan
mukaisella atk-tulosteella.
Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehi-

läisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotanto-
kauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä
kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen
maaseutuosastolle kymmenen päivän kulues-
sa alenemisesta.

13 §

Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi va-
hingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus
heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden ku-
luessa tulvan päättymisestä.
Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahin-

gosta korvausta on haettava viimeistään tul-
vaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun vii-
meisenä päivänä.
Korvaushakemus on tehtävä maa- ja met-

sätalousministeriön lomakkeella numero
129A tai maa- ja metsätalousministeriön
vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteel-
la.

14 §

Tuki- ja korvaushakemuksen sekä ilmoituksen
toimittaminen

Tukihakemus ja 6—10 §:ssä tarkoitettu
ilmoitus sekä 13 §:ssä tarkoitettu korvausha-
kemus liitteineen on toimitettava sen kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alu-
eella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos
tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus
toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan
pelloista sijaitsee.
Jos kysymys on muun kuin maatalouskiin-

teistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta
tulvan takia, toimitetaan 13 §:ssä tarkoitettu
korvaushakemus sen kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö
tai irtaimisto sijaitsee.
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Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hake-
mus toimitetaan sille työvoima- ja elinkeino-
keskuksen maaseutuosastolle, jonka toimi-
alueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehi-
läistaloutta harjoitetaan.
Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus
tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimi-
tetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on
viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu
postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeino-
viranomaiselle osoitettuna.

15 §

Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on
voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen
säädetään:
1) satovahinkokorvaus;
2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostus-
tuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä
kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja
hampun yhteisestä markkinajärjestelystä an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamis-
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja -ham-
pun jalostustuesta annetussa maa ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (508/2001) sää-
detään.

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
maaliskuuta 2003.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 217

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2002 teurastetuista lihasioista ja
lihasiipikarjasta sekä vuonna 2002 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan

kansallisen kotieläintuen maksatuksesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

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 nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa vuonna 2002 teurastetuista lihasioista
ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2002 siitok-
seen myydyistä nuorista sioista maksettavan
kansallisen kotieläintuen maksatuksesta . . . . . 12/03 11.3.2003 19.3.2003

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Anne Juutilainen
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