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L a k i

N:o 273

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä

joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1
momentti sekä 9 ja 11 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 5 a §, 7 §:ään uusi
2 momentti ja lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

2 §

Toimivaltainen viranomainen

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin

asian tai asiaryhmän osalta asetuksellaan

siirtää 1 momentissa tarkoitettuun toimival-
taansa kuuluvia tehtäviä määräämälleen hal-
linnonalansa viranomaiselle sekä muun hal-
linnonalan viranomaiselle, edellyttäen, että
tehtävien siirrosta, laajuudesta ja siihen liit-
tyvistä menettelyistä sovitaan erikseen maa-
ja metsätalousministeriön ja asianomaisen
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ministeriön välillä. Tehtäviä hoidettaessa voi-
daan tarvittaessa käyttää apuna maatalous- tai
puutarha-alan tuottajien yhteenliittymiä. Vi-
ranomaisten lisäksi tuotannon sekä tuotteiden
valvonnassa ja rekisterien ylläpitotehtävissä
voidaan käyttää apuna myös muita yksityis-
oikeudellisia maatalousalan yhteisöjä.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää yh-
teisen maatalouspolitiikan rahoituksesta an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa tarkoitetun todistuksen
myöntävän toimielimen, jäljempänä toimi-
elin. Toimielimeksi voidaan valita suostu-
muksensa mukaan viranomainen tai tilintar-
kastuslaissa (936/1994) tai julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajista annetussa laissa
(467/1999) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö
taikka tilintarkastaja.

3 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa ja
valvoo Euroopan yhteisön yhteisestä maata-
louspolitiikasta annettujen säädösten noudat-
tamista.

Valvonnassa käytetään apuna maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta,
Kasvintuotannon tarkastuskeskusta, Elintar-
vikevirastoa, Eläinlääkintä- ja elintarviketut-
kimuslaitosta sekä muita maa- ja metsätalo-
usministeriön alaisia virastoja ja laitoksia,
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskusta, lääninhallituksia, työvoima- ja elin-
keinokeskuksia tai näiden valtuuttamia tar-
kastajia sekä kuntien maaseutuelinkeino- ja
elintarvikevalvontaviranomaisia. Myös tulli-
ja poliisiviranomaisia voidaan käyttää apuna
tämän lain täytäntöönpanoon liittyvässä val-
vonnassa. Maa- ja metsätalousministeriö voi
lisäksi määrätä, että valvonnan täytäntöön-
panossa saadaan käyttää apuna maatalous- ja
puutarha-alan tuottajien yhteenliittymiä taik-
ka tuotannon ja tuotteiden valvonnassa yksi-
tyisoikeudellisia maatalousalan yhteisöjä. Po-
liisin on tarvittaessa annettava virka-apua
valvonnan suorittamisessa.

4 §

Tiedonsaantioikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä ja valtuutetuil-
la tarkastajilla on oikeus saada maksutta tässä
laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja
raportointia varten tarpeelliset myynti-, osto-,
kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut
asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot maa- ja
puutarhataloustuotteiden sekä eläinten, rehu-
valmisteiden ja elintarvikkeiden käsittelyä,
kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä,
varastointia, jalostusta, kuljetusta sekä muuta
niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta hen-
kilöiltä ja yrityksiltä samoin kuin valtion ja
kunnan viranomaisilta, valtion virastoilta ja
laitoksilta, maatalous- ja puutarha-alan tuot-
tajien yhteenliittymiltä sekä yksityisoikeudel-
lisilta maatalousalan yhteisöiltä.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Tarkastusoikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä ja valtuutetuil-
la tarkastajilla on oikeus tarkastaa maa- ja
puutarhataloustuotteet, eläimet, rehuvalmis-
teet ja elintarvikkeet, niiden tuotanto-olosuh-
teet, tuotantorakennukset ja -laitokset, jalos-
tuslaitokset, varastot, laitteistot, kuljetuska-
lusto ja viljelmät sekä muut sellaiset merki-
tykselliset olosuhteet, jotka liittyvät Euroopan
yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytän-
töönpanon valvontaan. Tarkastusta ei kuiten-
kaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuulu-
vissa tiloissa.
— — — — — — — — — — — — —

Tarkastuksen estymisen vuoksi toteutetta-
vista toimenpiteistä säädetään Euroopan yh-
teisön yhteisestä maatalouspolitiikasta anne-
tuissa säädöksissä.

5 a §

Todistuksen myöntävän toimielimen tarkas-
tus- ja tiedonsaantioikeus

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
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annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa säädetyn todistuksen
myöntämiseksi välttämättömien tutkimusten
tekemiseksi toimielin voi tehdä tarkastuksia
niissä viranomaisissa tai yhteisöissä, jotka
lain tai sopimuksen nojalla suorittavat sano-
tun asetuksen 5 artiklassa tarkoitetulle mak-
sajavirastolle säädettyjä tehtäviä, taikka tuen-
saajan luona. Tarkastusta suorittavalla on
oikeus tarkastaa tehtävänsä edellyttämässä
laajuudessa tuensaajan kotieläinrakennukset,
viljelmät, toimitilat sekä muut tuen maksa-
misen edellytyksenä olevat olosuhteet. Tar-
kastusta ei kuitenkaan saa suorittaa koti-
rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Sen estämättä, mitä yksityisen liike- ja
ammattitoimintaa, kirjanpitoa tai taloudellista
asemaa koskevien tai verotusta varten annet-
tujen tietojen salassapidosta taikka henkilö-
tietojen suojasta muualla säädetään, toimi-
elimellä on oikeus saada viranomaisilta 1
momentissa mainittujen tutkimusten tekemi-
seksi välttämättömiä tietoja.

Tarkastuksen estymisen vuoksi toteutetta-
vista toimenpiteistä säädetään Euroopan yh-
teisön yhteisestä maatalouspolitiikasta anne-
tuissa säädöksissä.

7 §

Avunantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Viranomainen, yhteisö ja tuensaaja on

velvollinen korvauksetta esittämään tarkas-
tusta suorittavalle todistuksen myöntävän toi-
mielimen edustajalle kaikki tarvittavat tili- ja
muut asiakirjat, joilla tarkoitetaan myös au-
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muul-
la vastaavalla tavalla luotua tai säilytettyä
vastaavaa aineistoa, sekä muutoinkin avusta-
maan tarkastuksessa.

7 a §

Tehtävissä noudatettava menettely

Tässä laissa säädettyjä tehtäviä suorittavat
henkilöt toimivat virkavastuulla. Lisäksi tässä
laissa säädettyjä tehtäviä suoritettaessa on
noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982), kielilaissa (148/1922) ja valtion

virkamieslain (750/1994) 14 ja 15 §:ssä sää-
detään. Asiakirjojen ja toiminnan julkisuu-
desta on voimassa, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään.

9 §

Ahvenanmaa

Tätä lakia sovelletaan myös Ahvenanmaan
maakunnassa sikäli kuin kysymys on valta-
kunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan it-
sehallintolain (1144/1991) nojalla kuuluvista
asioista. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille ja
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille täl-
löin kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaan
maakunnan lääninhallitus ja kunnanhallituk-
set tai kuntien maaseutuelinkeino- ja elintar-
vikevalvontaviranomaiset.

11 §

Tarkemmat säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä kiintiöi-
den, tukien, palkkioiden ja korvausten hake-
mis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä
sekä maksamisedellytyksistä ja muista vas-
taavanlaisista seikoista sekä niiden hoitoon
liittyvistä tallennus-, suunnitelma- ja seuran-
tajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista se-
kä teknisluonteisesta valvonnasta siltä osin
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännön täy-
täntöönpano sitä edellyttää.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös
maa- ja puutarhataloustuotteista, eläimistä,
rehuvalmisteista ja elintarvikkeista sekä näi-
den valvonnasta. Tarkemmat säännökset voi-
vat koskea tuotantoa, käsittelyä, merkitsemis-
tä, kauppaa, maastavientiä, maahantuontia,
varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta
niihin verrattavaa yksityiskohtaa, valvonnan
vaatimien rekisterien perustamista ja ylläpitoa
sekä niihin liittyvää toiminnanharjoittajan
ilmoitusvelvollisuutta sekä tarkastajien val-
tuuttamista siltä osin kuin Euroopan yhteisön
lainsäädännön täytäntöönpano sitä edellyttää.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tätä
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lakia tarkempia säännöksiä Euroopan yhtei-
sön säännöksissä jäsenvaltioiden päätettäväk-
si jätetyistä seikoista.

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä huhti-
kuuta 2003.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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L a k i

N:o 274

maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain

329/1999) 3 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta sekä 3 momentti, 5 §:n 5 momentti, 6 §:n 2 momentti,
7 §:n 2 ja 3 momentti, 22 §:n 4 momentti, 24 §:n 2 momentti, 26 §:n 2 momentti, 29 §:n 4
momentti, 30 §:n 2 momentti, 31 §:n 3 momentti, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 41 §:n
1 ja 3 momentti, 44 §, 46 §:n 4 momentti, 48 §:n 1 momentti sekä 55 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti ja 41 §:n 1 ja 3 momentti laissa 44/2000 ja 44 §
osaksi viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästö-
pankkeja ja liikepankkeja sekä niiden kanssa
samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä, Suo-
men Hypoteekkiyhdistystä ja sellaista muuta
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
tarkemmin määrättävää yhteisöä, jonka toi-
minta voidaan rinnastaa mainittujen luotto-
laitosten toimintaan;

8) keskusrahalaitoksella maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella tarkemmin mää-
rättävää luottolaitosta ja muuta yhteisöä,
jonka toiminta voidaan rinnastaa luottolaitok-
sen toimintaan;
— — — — — — — — — — — — —

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset siitä, mitä 1 momentin 6
kohdassa tarkoitettu maatilataloudellinen ko-
konaisuus käsittää.

5 §

Tuen saamisen yleiset edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään niis-

tä tapauksista, joissa voidaan poiketa edellä
tässä pykälässä säädetyistä edellytyksistä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Tuen myöntämisen tarkemmat perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
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kemmin tukimuodoista, tuen myöntämisen
perusteista, tukien enimmäismääristä ja sopi-
mukseen perustuvien tukien yleisistä ehdois-
ta. Tuki voidaan eriyttää alueittain.

7 §

Varojen ohjaus

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

säädetään varojen alueittaisesta, toimialoittai-
sesta ja kohderyhmittäisestä ohjaamisesta.
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö antaa
määräyksiä varojen määrällisestä ohjaamises-
ta.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää mää-
rääminsä ehdoin varojen käyttämisestä maa-
seudun kehittämistä koskevien tutkimusten ja
selvitysten tekemiseen sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella säädetään. Maa-
ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan
antaa tätä lakia ja sen nojalla annettavaa
valtioneuvoston asetusta tarkemmat säännök-
set tämän lain nojalla tuettavan rakentamisen
teknisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä
seikoista, hyväksyttävistä yksikkökustannuk-
sista sekä ennakkohyväksyntämenettelystä.

22 §

Asuntorahoitus

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin tuen myöntämisen edellytyksistä ja
myönnettävän tuen enimmäismäärästä.

24 §

Vakuudet

— — — — — — — — — — — — —
Jos muun kuin lainaan liittyvän tuen

hakijana on muu kuin julkisoikeudellinen
yhteisö, voi tuen myöntävä viranomainen tai
metsäkeskus vaatia tältä tarvittaessa vakuu-
den. Tuen myöntävä viranomainen päättää
vakuuden muodosta. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarvittaessa tarkemmat sään-
nökset siitä, milloin vakuuden antaminen on
tarpeen.

26 §

Valtionvastuu

— — — — — — — — — — — — —
Valtionvastuun voimassaolon edellytykse-

nä on, että luottolaitos huolehtii lainasta ja sen
vakuuksista tämän lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukai-
sesti sekä hyvää pankkitapaa noudattaen.
Lainan myöntänyt luottolaitos on myös vel-
vollinen valvomaan valtion etua, kun lainan
vakuutena oleva omaisuus muutetaan rahaksi
vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä, pakko-
huutokaupassa tai konkurssimenettelyn yh-
teydessä. Maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella säädetään tarvittaessa valtion edun
valvomiseen liittyvästä menettelystä.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Korkotukilainojen korko

— — — — — — — — — — — — —
Korkotuen muuntamisesta avustukseksi se-

kä avustuksen enimmäismäärästä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

30 §

Lainoitusta koskevia yleisiä säännöksiä

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin lainahakemuksissa vaadittavista lau-
sunnoista, lainavarojen nostamisesta, hank-
keen toteuttamisajasta, maksuhelpotuksista,
lyhennysten ja koron kannosta, maksujen
suorittamisen ajankohdasta, lainansiirroista,
ylimääräisistä lyhennyksistä ja niiden vaiku-
tuksesta erääntyviin lyhennyksiin, pääoma-
määrältään vähäisen saamisen suorittamises-
ta, valtionlainojen valtionvastuun toteamises-
ta sekä muista lainan myöntämiseen ja hoi-
toon liittyvistä ehdoista. Maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksella voidaan antaa sään-
nöksiä lainan myöntämiseen ja hoitoon
liittyvistä menettelyistä sekä lainaehtojen
muuttamismenettelystä.
— — — — — — — — — — — — —
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31 §

Valtionlainojen ja korkotukilainojen rahaliike

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

voidaan säätää, missä tapauksessa luottolai-
tokset voivat toimittaa edellä mainitut tehtä-
vät ilman keskusrahalaitosta.

35 §

Luottolaitoksen kulujen korvaaminen

Luottolaitokselle suoritetaan valtionlaino-
jen hoitamisesta aiheutuvista kuluista kor-
vausta, jonka suuruudesta ja maksuehdoista
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

37 §

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn rajoitukset

Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ei voida
myöntää maksuvapautusta valtionlainan ly-
hennyksille, jos lainan esinevakuus tai lai-
nalle liike- tai siihen verrattavassa toiminnas-
sa annettu takaus turvaa lyhennysten maksun.
Velallisen asunnon säilyttämiseksi, yrityksen
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi tai muis-
ta erityisen painavista syistä maksuvapautus
voidaan kuitenkin myöntää. Hakemus on
näissä tapauksissa saatettava maa- ja metsä-
talousministeriön ratkaistavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriön velvolli-
suutena on järjestää varojen käytön valvonta
siten, että tarvittavien varojen käyttö- ja
seurantatietojen avulla todetaan, ovatko tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytykset
olleet olemassa sekä onko tuen myöntämisen
ja maksamisen ehtoja noudatettu. Kauppa- ja
teollisuusministeriöllä on kuitenkin ensisijai-
nen vastuu jalostuksen ja markkinoinnin tuen
käyttöä koskevasta valvonnasta ja tarkastuk-
sesta EY:n maaseudun kehittämisasetuksen
25—28 artiklassa tarkoitetun osarahoitetun

tuen osalta. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella tai, jos kysymys on kauppa- ja
teollisuusministeriön vastuulla olevien tukien
valvonnasta, kauppa- ja teollisuusministeriön
asetuksella voidaan tarvittaessa antaa teknis-
luonteisia säännöksiä lainojen ja tukien käy-
tön valvonnasta ja seurannasta.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 11 §:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoi-
tettujen tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa
on soveltuvin osin noudatettava, mitä yhtei-
sön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä
hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 ja
sen nojalla annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 2419/2001 sekä Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta
annetussa laissa säädetään. Edellä sanottua ei
kuitenkaan sovelleta tukiin, jotka myönnetään
pellon metsitykseen liittyviin varsinaisiin
metsitystoimenpiteisiin ja muihin kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa
tarkoitettuihin metsätaloustoimenpiteisiin.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksilla, EY:n kehittä-
misasetuksen 25—28 artiklassa tarkoitetun
osarahoitetun maataloustuotteiden jalostuk-
sen ja markkinoinnin tuen osalta kauppa- ja
teollisuusministeriöllä sekä metsitykseen tai
muihin metsätaloustoimenpiteisiin liittyvän
tuen osalta metsäkeskuksilla samoin kuin
suunnitelmiin perustuvien ympäristötuen eri-
tyistukisopimusten osalta alueellisilla ympä-
ristökeskuksilla on oikeus teettää palveluk-
sessaan olevilla virkamiehillä ennakolta il-
moittamatta tässä laissa tarkoitettujen avus-
tusten, lainojen ja muiden tukien myöntämi-
seen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien
edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvon-
nassa tarvittavia tarkastuksia.

Valvonnan ja tarkastusten asianmukaiseksi
suorittamiseksi maa- ja metsätalousministeriö
voi valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulko-
puolisen tilintarkastajan suorittamaan 1 mo-
mentissa mainittujen tukimuotojen käyttöön
liittyviä tuen välittäjiin, myöntäjiin ja saajiin
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kohdistuvia tarkastuksia. Tilintarkastajan tu-
lee olla tilintarkastuslaissa (936/1994) tai
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu hy-
väksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtei-
sö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tar-
kastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. Tar-
kastustehtävää suorittamaan valtuutettuun ti-
lintarkastajaan tai tilintarkastusyhteisöön so-
velletaan hallintomenettelylakia, kielilakia
(148/1922) sekä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Tar-
kastusta suorittavat tilintarkastajat toimivat
virkavastuulla.

Tuen saaja on velvollinen korvauksetta
esittämään tarkastuksia suorittavalle kaikki
tarvittavat tili- ja muut asiakirjat, joilla
tarkoitetaan myös automaattisen tietojenkä-
sittelyn avulla tai muulla tavalla luotua tai
säilytettyä vastaavaa aineistoa sekä muutoin-
kin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastuksia
suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edel-
lyttämässä laajuudessa tarkastaa tuen saajan
kotieläinrakennukset, viljelmät, tuotanto- ja
jalostuslaitokset, varastot, myynti- ja mark-
kinointitilat sekä muut tuen myöntämisen ja
maksamisen edellytyksenä olevat olot. Tar-
kastus voi koskea sekä tuen saajaa että tuen
välittäjää. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suo-
rittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä tarkastuk-
sen teknisestä suorittamisesta.

Poliisin on annettava tarpeellista virka-
apua korvauksetta 1 momentissa sekä
41—43 §:ssä tarkoitetussa valvonnassa.

46 §

Tuen ja valtionlainan takaisinperiminen tuen
saajalta

— — — — — — — — — — — — —
Asianomainen ministeriö päättää myöntä-

miensä avustusten takaisinperimisestä ja nii-
den maksamisen lakkauttamisesta. Muutoin
tuen takaisinperimisestä ja maksamisen lak-
kauttamisesta päättää työvoima- ja elinkeino-
keskus. Tuki on perittävä takaisin kohtuulli-
sessa ajassa ottaen huomioon takaisinperimi-
sen peruste ja henkilön maksukyky. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää ajasta,

jonka kuluessa tuki on perittävä takaisin.
Tuen takaisinperimiseen ei saa ryhtyä enää
sen jälkeen, kun 10 vuotta on kulunut tuen
viimeisen erän maksamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Pinta-ala- ja kotieläinperusteisen tuen sekä
metsätaloustuen takaisinperiminen

Edellä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun,
muuhun kuin varsinaiseen metsitystoimenpi-
teeseen tai muuhun metsätaloustoimenpitee-
seen myönnetyn tuen lakkauttamisen ja ta-
kaisinperinnän osalta on noudettava, mitä
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 ja
sen nojalla annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 2419/2001 säädetään väärin perus-
tein myönnetystä hehtaari- tai kotieläinperus-
teisesta tuesta. Tuki voidaan lakkauttaa tai
maksettu tuki periä takaisin myös maaseu-
tuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa nou-
datettavasta menettelystä annetun lain 7 §:n
nojalla. Mainittua menettelyä sovelletaan li-
säksi pellonmetsitykseen liittyvään metsityk-
senhoitopalkkioon ja tulonmenetyskorvauk-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Viranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat
maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskus, työ-
voima- ja elinkeinokeskukset, metsäkeskuk-
set ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomai-
set. Maataloustuotteiden jalostuksen ja mark-
kinoinnin tukea koskevalta osalta tämän lain
täytäntöönpanosta huolehtii myös kauppa- ja
teollisuusministeriö. Maatalouden ympäristö-
tuen täytäntöönpanosta huolehtii maa- ja
metsätalousministeriö yhteistyössä ympäris-
töministeriön kanssa. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin toimivallan
jaosta kysymyksessä olevien ministeriöiden
kesken.

Vesihuolto-, vesistö- ja ympäristönhoito-
hankkeiden tukeen sovelletaan, mitä yhdys-
kuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustami-
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sesta annetussa laissa viranomaisten toimi-
vallasta säädetään tai kysymyksessä olevissa
asioissa ministeriöiden toimivallasta muutoin
säädetään. Täytäntöönpanoon kuuluvia tehtä-
viä suorittavien viranomaisten ja muiden
organisaatioiden, kuten paikallisten toiminta-
ryhmien, välisestä tehtävien jaosta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä huhti-
kuuta 2003.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen lain nojalla annettuja säännöksiä ja
määräyksiä sovelletaan toistaiseksi.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 275

silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä helmikuuta 2003 silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta

vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (97/2003) 1 ja 2 § sekä 3 §:n
1 kohta seuraavasti:

1 §
Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa

rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoit-
taa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itä-
merellä seuraavina aikoina:

1) 24.3—8.6 ja 21.7—31.12 viikoittain
torstaista kello 18.00 alkaen seuraavaan lau-
antaihin kello 18.00 saakka (viikkorajoitus);
ja

2) 9.6—20.7 (yhtäjaksoinen kalastuskiel-
to).

2 §
Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa

rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoit-
taa silakan ja kilohailin suunnattua rehuka-
lastusta troolipyydyksillä Itämerellä seuraa-
vina aikoina:

1) 24.3—8.6 ja 18.8—31.12 viikoittain

keskiviikosta kello 18.00 alkaen seuraavaan
lauantaihin kello 18.00 saakka (rehukalas-
tuksen viikkorajoitus); ja

2) 9.6—17.8 (yhtäjaksoinen rehukalastus-
kielto).

3 §
Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen:
1) yksityisillä vesialueilla tunnuspituudel-

taan alle 24 metrin kalastusalusten osalta on
yhtäjaksoinen kalastuskielto voimassa
23.6—20.7 ja yhtäjaksoinen rehukalastuskiel-
to voimassa 23.6—17.8 ja ajalla 9.6—22.6.
näihin kalastusaluksiin sovelletaan viikkora-
joitusta ja rehukalastuksen viikkorajoitusta;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä
huhtikuuta 2003.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Kalastusneuvos Markku Aro
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 276

eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaitta-
korvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus-

ten hakemisesta vuonna 2003 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 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 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun
maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa
44/2000, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan yhteisön
kokonaan rahoittaman peltokasvien ja säilö-
rehunurmen pinta-alatuen ja näihin liittyvän
kesannointikorvauksen hakemista vuonna
2003.

Lisäksi asetusta sovelletaan luonnonhaitta-
korvauksen, maatalouden ympäristötuen ja
maatalouden ympäristötuen erityistukisopi-
musten, jäljempänä erityistukisopimusten, ha-
kemiseen vuonna 2003 sekä näitä sopimuksia
koskeviin sopimuskausiin.

Tämä asetus koskee myös seuraaviin Eu-
roopan yhteisön kokonaan rahoittamiin eläin-
palkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoitta-
mista:

1) naudanliha-alan yhteisestä markkinajär-
jestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1254/1999 12 ja 13 artiklassa säädetty
eläinpalkkioiden rehuala;

2) Euroopan yhteisön kokonaan rahoitta-
mien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suo-

rien tukien horisontaaliehdoista annetun maa-
ja metsätalousministeriön päätöksen (154/
2000) 11 §:ssä tarkoitettu eläintiheyslasken-
nassa käytettävissä oleva peltoala.

2 §

Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen tukien sekä 1 §:n 3 momentin 1
kohdassa tarkoitettujen eläinpalkkioiden re-
hualan hallinnossa ja valvonnassa sovelle-
taan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hal-
linnosta ja valvonnasta annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen (155/2000)
3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 4, 5, 7, 9—12 ja
14 §:ssä säädetään.

3 §

Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettujen tukien saamiseksi sekä 1 §:n 3
momentissa tarkoitettuja pinta-aloja koskeva

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Neuvoston asetus (EY) N:o 1455/2001; EYVL N:o L 198, 21.7.2001, s. 58
Neuvoston asetus (EY) N:o 1512/2001; EYVL N:o L 201, 26.7.2001, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 2345/2001; EYVL N:o L 315, 1.12.2001, s. 29
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ilmoitus, jäljempänä tukihakemus, on toimi-
tettava viimeistään 30 päivänä toukokuuta
2003. Tukihakemuksen mukana on toimitet-
tava tarvittavat liitteet. Edellä 1 §:n 3 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu peltoala on
kuitenkin ilmoitettava viimeistään ennen tuen
maksamista.

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.
Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esi-
täytettyä tai muulla tavoin täytettyä perus-
lohkolomaketta numero 102A.

Jos vuoden 2002 jälkeen peruslohkoja on
jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käy-
töstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja
on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on
tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava
maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen
muutoslomake numero 102C vuodelle 2003
tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle
2003 vahvistaman kaavan mukainen atk-
tuloste.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen
lomakkeiden lisäksi tukihakemusta tehtäessä
on käytettävä ohjelmakauden 1995—1999
mukaista luonnonhaittakorvausta haettaessa
maa- ja metsätalousministeriön lomaketta
numero 157.

4 §

Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus
kylvöaloista on toimitettava viimeistään 16
päivänä kesäkuuta 2003. Jos Euroopan yh-
teisöjen komissio myöntää erityisestä syystä
poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoi-
tus kylvöaloista on toimitettava viimeistään
komission poikkeusasetuksessa vahvistamana
viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poik-
keus 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.

5 §

Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus ja 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus
liitteineen on toimitettava sen kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella
maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei
ole talouskeskusta, tukihakemus on toimitet-
tava sen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle, jonka alueella pääosa tilan pellois-
ta sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus
katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen
sisältävä postilähetys on leimattu postissa
viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimival-
taiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle
osoitettuna.

6 §

Vuonna 2003 annettava uusi luonnonhaitta-
korvausta ja ympäristötukea koskeva

sitoumus

Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva si-
toumus on annettava vuoden 2003 pinta-alaan
perustuvien tukien hakuaikana. Sitoutuminen
annetaan täyttämällä vuotta 2003 koskevan
maa- ja metsätalousministeriön hakulomak-
keen numero 101B asianomainen kohta.

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus on annet-
tava vuoden 2003 pinta-alaan perustuvien
tukien hakuaikana. Sitoutuminen annetaan
täyttämällä vuotta 2003 koskeva maa- ja
metsätalousministeriön lomake numero 111.
Kyseinen lomake on toimitettava 3 §:ssä
tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeis-
tään 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan tiet-
tyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yh-
dennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3508/92 soveltamista koskevista yksityiskoh-
taisista säännöistä annetun komission asetuk-
sen (EY) N:o 2419/2001 12 artiklassa tarkoi-
tettu ilmeinen virhe ja hakemuksen sisäinen
ristiriita, voidaan myös 16 päivän kesäkuuta
2003 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja
sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1
momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä.
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Jos viljelijä antaa uuden maatalouden ym-
päristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koske-
van sitoumuksen ja viljelijä on täyttänyt
päättyvään sitoumukseen sisältyviä määräpäi-
vään mennessä tehtäviä velvoitteita, esimer-
kiksi koulutuspäivien käyminen, ei näitä
tarvitse suorittaa uudelleen.

7 §

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea
koskevan sitoumuksen jatkaminen

Jos vuonna 2000 tai 2001 luonnonhaitta-
korvaukseen tai ympäristötukeen sitoutunut
viljelijä, joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä
puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2002,
hakee vuoden 2003 tukihakemuslomakkeella
kyseistä tukea viimeistään 24 päivänä kesä-
kuuta 2003, sitoumuksen ei katsota rauenneen
edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voi-
massaolo jatkuu. Jos tukea haetaan 30 päivän
toukokuuta 2003 jälkeen, myöhästyminen
aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset
vuoden 2003 maksettavaan tukeen.

8 §

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea
koskevaan sitoumukseen haettavat uudet

alueet

Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaitta-
korvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoi-
seksi vuonna 2003 haettavat peltoa koskevat
peruslohkot viimeistään 16 päivänä kesäkuuta
2003 edellyttäen, että alueet ovat viljelykel-
poista peltoa 1 päivänä kesäkuuta 2003.
Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä
3 §:n 3 momentissa tarkoitettua lomaketta.

9 §

Erityistukisopimuksen jatkaminen

Jos vuonna 2000 tai 2001 erityistukisopi-
muksen aloittanut viljelijä, joka tai jonka
ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65
vuotta vuonna 2002, hakee vuoden 2003
tukihakemuslomakkeella kyseisen erityistuen

maksatusta viimeistään 24 päivänä kesäkuuta
2003, erityistukisopimuksen ei katsota rau-
enneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan
sen voimassaolo jatkuu. Jos erityistuen mak-
satusta haetaan 30 päivän toukokuuta 2003
jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erik-
seen säädetyt seuraamukset vuoden 2003
maksettavaan erityistukeen. Jos kyseessä on
lannan käytön tehostamista koskeva sopimus,
vastaavat päivämäärät ovat 31 päivä loka-
kuuta 2003 ja 25 päivä marraskuuta 2003.

10 §

Erityistukisopimusten hakuaika

Erityistukisopimusta koskeva hakemus ja
lisäalueiden hakeminen luonnonhaittakorva-
ukseen ja maatalouden ympäristötukeen va-
rattujen määrärahojen kohdentamisesta vuo-
den 2003 haussa annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen (174/2003) 5 §:ssä
tarkoitettuun sopimukseen on toimitettava
viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2003 sen
työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutu-
osastolle, jonka toimialueella maatilan talo-
uskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole
talouskeskusta, hakemus on toimitettava sii-
hen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka
alueella hakemuksen kohteena oleva alue tai
pääosa siitä sijaitsee. Tässä tarkoitetut hake-
mukset on tehtävä maa- ja metsätalousminis-
teriön kutakin erityistukisopimusta koskeval-
la hakulomakkeella tai maa- ja metsätalous-
ministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaa-
van mukaisilla atk-tulosteilla.

11 §

Sopimuskaudet vuonna 2003 alkavissa
erityistukisopimuksissa

Luonnonmukaisesta tuotannosta, alkupe-
räisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskas-
vien viljelystä tehtävän erityistukisopimuksen
sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta
2003. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja
hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perus-
tamisesta ja hoidosta, lannan käytön tehosta-
misesta, perinnebiotooppien hoidosta, luon-
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non monimuotoisuuden edistämisestä sekä
maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtä-
vien sopimusten sopimuskausi alkaa 1 päi-
vänä kesäkuuta 2003 tai 1 päivänä lokakuuta
2003. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtä-
vän erityistukisopimuksen, säätösalaojituk-
sesta, säätökastelusta ja kuivatusvesien kier-
rätyksestä tehtävän sopimuksen sekä peltojen
tehostetusta kalkituksesta ja kalkkisuodinoji-
tuksesta tehtävän sopimuksen sopimuskausi
alkaa 1 päivänä lokakuuta 2003.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä
huhtikuuta 2003.

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

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Juha Palonen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 277

sairaankuljetuksen taksoista

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilö-
liikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Tätä asetusta sovelletaan sairasautolla har-

joitettavassa luvanvaraisessa liikenteessä.
Tällä asetuksella vahvistetaan ylimmät sal-

litut kuljetusmaksut harjoitettaessa liikennettä
sairasautolla.

Sairaankuljetus on määritelty sairaankulje-
tusasetuksessa (565/1994).

2 §
Jokaisesta uudesta kuljetuksesta saadaan

lähtömaksuna periä 47,20 euroa. Lisäksi yhtä
useammista paaripotilaista saadaan jokaisesta
lähtömaksuna periä 23,60 euroa.

Mikäli sairasauton asemapaikkakunta on
Helsingin kaupunki, saadaan jokaisesta uu-
desta kuljetuksesta periä lisämaksuna 6,40
euroa.

Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta
potilaasta saadaan lisämaksuna periä enintään
11,80 euroa.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilo-
metriä, saa tämän matkan ylittävältä osuu-
delta periä 1,25 euroa jokaiselta alkavalta
kilometriltä.

Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspai-
kasta takaisin auton sijoituspaikkaan kuiten-

kin siten, että edellä 4 momentissa tarkoitet-
tua maksua ei peritä samanaikaisesti yhtä
useammalta potilaalta.

3 §
Paluumatkalla saadusta uuden potilaan kul-

jetuksesta saadaan periä tämän päätöksen
mukaiset maksut, kuitenkin enintään yhdeltä
potilaalta.

Kilometrikorvausta saadaan periä vain mat-
kan siltä osalta, joka on uudesta kuljetuksesta
johtuvaa lisämatkaa ja ylittää 20 kilometriä.

4 §
Toisesta kuljetustehtävään osallistuvasta

sairaankuljettajasta saadaan korvauksena pe-
riä 25,70 euroa ja tunnin ylittävältä ajalta
lisäksi 12,85 euroa jokaiselta alkavalta puo-
lelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika
lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspai-
kalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §
Tunnin ylittävältä odotusajalta saadaan

jokaiselta alkavalta neljännestunnilta periä
6,40 euroa.
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6 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

toukokuuta 2003 ja sitä sovelletaan toistai-
seksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.

Tällä asetuksella kumotaan sairaankulje-
tuksen taksoista 18 päivänä kesäkuuta 2001
annettu liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus (554/2001).

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

Osastopäällikkö, ylijohtaja Harri Cavén
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