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Valtioneuvoston asetus

N:o 373

EU-asioiden komiteasta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
säädetään:

1 §

EU-asioiden komitea

Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toi-
mii EU-asioiden komitea.

2 §

Komitean tehtävä

Komitean tehtävänä on toimia neuvoa-
antavana toimielimenä EU-asioiden valmis-
telun yhteensovittamista varten. Komitea voi
saattaa EU-ministerivaliokunnan käsiteltävik-
si asiat, joiden käsittelemistä valiokunnassa se
pitää aiheellisena.

3 §

Komitean jäsenet

Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kul-

lekin jäsenelle valtioneuvosto määrää henki-
lökohtaisen varajäsenen.

Komiteassa on enintään 17 jäsentä, jotka
edustavat valtioneuvoston kansliaa ja muita
ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa, tasa-
vallan presidentin kansliaa, Ahvenanmaan
maakuntaa ja Suomen Pankkia. Valtioneu-
vosto määrää jäsenten keskuudesta komitean
puheenjohtajan.

4 §

Jaostot

Komitea voi asettaa jaostoja. Jaostoihin
komitea voi kutsua jäseniä komitean ulko-
puolelta. Jaoston puheenjohtajaksi komitea
kutsuu virkamiehen siitä ministeriöstä, jonka
toimialaan jaoston käsiteltävät asiat pääasial-
lisesti kuuluvat.

Komitean tai sen jaoston jäsenelle, vara-
jäsenelle, asiantuntijalle tai sihteerille ei mak-
seta palkkiota.
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5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
toukokuuta 2003.

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

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Ministeri Paula Lehtomäki

EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto
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Valtioneuvoston asetus

N:o 374

konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun

asetuksen (111/1995) 7 § sekä
lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

7 §
Konkurssiasiamiehen apuna on konkurssi-

asiain neuvottelukunta.
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata

konkurssipesien hallinnossa ja yrityksen sa-
neerausmenettelyjen toimeenpanossa nouda-
tettavia menettelytapoja sekä tehdä aloitteita
ja esityksiä konkurssimenettelyn ja yritys-
saneerausmenettelyn, hyvän pesänhoitotavan
ja hyvän yrityssaneeraustavan sekä konkurs-
sipesien valvonnan ja yrityssaneerausmenet-
telyihin liittyvän valvonnan kehittämiseksi
samoin kuin antaa niitä koskevia lausuntoja ja
suosituksia.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta
jäsentä, jotka oikeusministeriö määrää kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on
määrättävä henkilökohtainen varajäsen. Neu-
vottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
olla konkurssiasioita tuntevia. Neuvottelu-
kunnassa tulee olla edustettuina oikeusminis-
teriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset
julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset
velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapii-
rit.

7 a §
Konkurssiasiain neuvottelukunta kokoon-

tuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta. Konkurssiasiamies on kutsuttava
neuvottelukunnan kokoukseen ja hänellä tai
hänen määräämällään virkamiehellä on siinä
läsnäolo- ja puheoikeus.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Milloin asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä
mielipiteitä, päätös tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on
kannattanut.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäse-
nille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voi-
daan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakus-
tannusten korvausta oikeusministeriön vah-
vistamien perusteiden mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2003.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Mirja Kurkinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 375

puolustusministeriöstä

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,
säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §

Ministeriön tehtävät

Puolustusministeriön tehtäviä ovat:
1) puolustuspolitiikan valmistelu ja toi-

meenpano;
2) sotilaallinen maanpuolustus;
3) puolustusvoimien kokoonpano ja joh-

tosuhteet;
4) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovit-

taminen;
5) asevelvollisuusjärjestelmä, sotilaskoulu-

tus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö;
6) kansainvälinen puolustusmateriaaliyh-

teistyö ja puolustustarvikkeiden vientivalvon-
ta;

7) aluevalvontaviranomaisten toiminnan
johtaminen ja yhteensovittaminen;

8) aseidenriisunta- ja asevalvonta-asiat;
9) sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhantur-

vaaminen;
10) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäris-

töasiat.

2 §

Ministeriön toimiala

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat
sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesään-
nössä (262/2003) säädetään:

pääesikunta ja puolustusvoimat
puolustushallinnon rakennuslaitos
vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvot-

telukunta

kutsuntalautakunnat
kutsunta-asiain keskuslautakunta
VPU Pukutehdas Oy.

3 §

Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osas-
to, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliit-
tinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä
säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön
alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä
hallintoyksikkö, tarkastusyksikkö ja tiedo-
tusyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustus-
asiain komitean sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen
toimintayksikön johtajana on ministerin teh-
tävään määräämä virkamies.

4 §

Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön
hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johta-
misesta ja johtoryhmistä, osastojen ja erillis-
ten toimintayksiköiden toimialasta, johtavien
virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden
valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen
ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja erillisen toimintayksikön sisäi-
sestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään
tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään
tarvittaessa osastopäällikön tai erillisen toi-
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mintayksikön johtajan antamassa ministeriön
sisäisessä määräyksessä.

5 §

Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun
lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön
37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämi-
sestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja
yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätös-
vallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten
saisi ratkaista.

6 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi,
mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä
virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) erikoistutkijalla, kielenkääntäjällä, neu-
vottelevalla virkamiehellä, tarkastusjohtajal-
la, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi
korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys vi-
ran tehtäväalaan;

3) esittelijällä korkeakoulututkinto;
4) vanhemmalla osastoesiupseerilla yleis-

esikuntaupseerin tutkinto sekä osastoesiup-
seerilla upseerin tutkinto ja vahvistettu jat-
kokoulutus.

7 §

Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Työjärjestyksessä nimettävällä osaston tai
erillisen toimintayksikön johtajalla voi olla
puolustusasiainneuvoksen arvonimi.

8 §

Henkilökunnan nimittäminen ja ottaminen

Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain
13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön
42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää ja
työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa puo-
lustusministeriö.

9 §

Upseerina palvelevan oikeudet ja velvollisuu-
det

Edellä 6 §:n 4 kohdassa tarkoitetun upsee-
rin oikeudesta lukea hyväkseen palvelus-
vuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäk-
si soveltuvin osin voimassa, mitä puolustus-
voimien upseereista säädetään.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusmi-
nisteriöstä 20 päivänä joulukuuta 2001 an-
nettu valtioneuvoston asetus (1368/2001) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Puolustusministeri Matti Vanhanen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 376

poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-
ta annetun lain (1559/2001) 14 §:ssä tarkoi-
tettuna tukena voidaan vakituisesti Suomessa
asuville poronomistajille maksaa valtion ta-
lousarviossa vuodelle 2003 maa- ja puutar-
hatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista
varoista eläinkohtaista tukea siten kuin tässä
asetuksessa säädetään.

2 §

Tuen saaja

Tukea maksetaan vuodelta 2003 makset-
tavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (1355/2002) tarkoite-
tuilla alueilla C 3 ja C 4 poronhoitoa
harjoittaneille ruokakunnille.

Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan avio-
puolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa
olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa
solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka
ovat aikaisemmin olleet keskenään aviolii-
tossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.
Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainit-
tujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat
yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole
täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuo-

den alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakun-
naksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruo-
kakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt,
joiden omistamien porojen osalta tukea hae-
taan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen
kalenterivuoden alkamista, jolta tukea hae-
taan.

Tukea ei makseta sellaisten porojen osalta,
joiden omistajan poro- tai luontaiselinkeino-
talouden taikka maa- ja metsätalouden ulko-
puolisten vuositulojen määrä on yli 28 000
euroa.

3 §

Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruo-
kakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poro-
luetteloiden mukaan poronhoitovuoden päät-
tyessä yhteensä vähintään 70 eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoi-
keus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta
2002/2003 laadittuun poroluetteloon. Poron-
hoitovuoden 2002/2003 aikana tehdyt poro-
kaupat voidaan ottaa huomioon tukea myön-
nettäessä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka
ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille
määrätyt suurimmat sallitut eloporojen mää-
rät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää
paliskunnalle määrätyn suurimman sallitun
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eloporojen määrän, vähennetään ruokakun-
tien tukikelpoisten eloporojen määrää ylimää-
räisten porojen osalta samassa suhteessa kuin
ruokakunnat omistavat eloporoja paliskun-
nassa. Eloporojen määrän jääminen 1 mo-
mentissa säädettyä pienemmäksi ei estä tuen
myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden
eloporojen määrän perusteella, jos ruokakun-
nalla on ennen vähennystä ollut eloporoja
vähintään 1 momentissa säädetty määrä.

Tukea ei makseta myöskään niistä elopo-
roista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hy-
väksymien vuosittaisten teurastussuunnitel-
mien mukaan pitänyt teurastaa (teurasrästi-
poro). Jos ruokakunnan teurasrästiporojen
määrä on yli kolme prosenttia eloporojen
määrästä, ei tukea makseta ruokakunnalle
lainkaan.

4 §

Tuen määrä

Tuen suuruus on enintään 20 euroa poron-
hoitolain (848/1990) 5 §:ssä tarkoitettua elo-
poroa kohti.

Poronhoitovuosi alkaa 1 päivänä kesäkuuta
ja päättyy 31 päivänä toukokuuta seuraavana
vuonna.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
toukokuuta 2003.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri Kirsi Taipale
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Valtioneuvoston asetus

N:o 377

luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,

muutetaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 29 päivänä kesäkuuta
2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 3 §:n 9 kohta ja 10 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 361/2002, uusi 4 momentti,
12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 4 momentti,
14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 4 momentti,
22 §:ään uusi 2 momentti, 23 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 449/2001, uusi
3 momentti, 26 §:ään uusi 2 momentti, 27 §:ään uusi 2 momentti, 28 §:ään uusi 2 momentti,
29 §:ään uusi 3 momentti, 30 §:ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 38 a § ja 45 §:ään uusi
3 momentti seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

9) tilapäisesti viljelemättömällä pellolla
sellaista peltoa, joka on viljelykiertokesanto-
na, kunnostuskesantona, lantapatterin tai
muun vastaavan tilapäisen syyn perusteella
viljelemättä; tilapäisesti viljelemättömäksi ei
hyväksytä alueita, jotka eivät ole vielä olleet
viljelykäytössä tai jotka on pysyvästi poistettu
viljelystä tai jotka ovat muutoin pysyvästi
viljelemättömiä;
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Tukikelpoinen pelto

— — — — — — — — — — — — —
Tukikelpoiseksi ei hyväksytä peltoa, jota

koskee luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2
momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemät-

tömyyssitoumus, maatalousyrittäjien luopu-
miskorvauksista annetun lain (1330/1992)
9 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus
tai maatalousyrittäjien luopumistuesta anne-
tun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu
viljelemättömyyssitoumus. Jos viljelemättö-
myyssitoumuksen alaisen pellon hallinta siir-
tyy kyseisen sitoumuksen antaneelta henki-
löltä sellaiselle viljelijälle, joka alkaa viljellä
sanottua aluetta, kyseinen viljelijä voi hakea
peltoa tukikelpoiseksi 46 §:n 2 momentin
mukaisesti, jos määrärahatilanne mahdollistaa
haun.
— — — — — — — — — — — — —

Pysyvästi viljelemättömäksi ilmoitettua tai
pysyvästi viljelystä poistettua lohkoa ei hy-
väksytä tukikelpoiseksi. Pysyvästi viljelemät-
tömäksi katsotaan ne peltolohkot, joita ei
3 §:n perusteella voida katsoa tilapäisesti
viljelemättömäksi tai joita ei ole kesannoitu
peltokasviasetuksessa säädetyllä tavalla. Jos
pysyvästi viljelemättömäksi ilmoitettu tai py-
syvästi viljelystä poistettu lohko otetaan
myöhemmin viljelyyn, sitä voidaan hakea
valtion talousarviossa vahvistetun määrära-
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han salliessa 46 §:n mukaisesti tukikelpoisek-
si kyseisenä vuonna. Jos tukikelpoiseksi
ilmoitettu lohko ilmoitetaan myöhempinä
vuosina pysyvästi viljelemättömäksi tai se
todetaan sellaiseksi valvonnassa, kyseessä on
48 §:ssä tarkoitettu sitoumukseen sisältyvän
pinta-alan väheneminen.

12 §

Vähimmäispinta-ala

— — — — — — — — — — — — —
Ne tukikelpoiset lohkot, jotka ovat kasvin-

vuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena
toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallin-
nassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti
hallitsevan viljelijän vähimmäispinta-alaan.
Tässä tapauksessa viljelijän on haettava loh-
kojen vaihtoa erikseen kirjallisesti maatilan
sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväk-
syttävyydestä. Luonnonhaittakorvaus makse-
taan tukikelpoista lohkoa viljelevälle. Jos
vähimmäispinta-alaa koskeva ehto lukuun
ottamatta tässä momentissa tarkoitettua tapa-
usta ei enää täyty, sitoumus päättyy, mikä voi
aiheuttaa jo maksettujen tukien takaisinperin-
nän korkoineen koko sitoumusajalta.

14 §

Vähimmäispinta-ala

— — — — — — — — — — — — —
Ne tukikelpoiset lohkot, jotka ovat kasvin-

vuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena
toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallin-
nassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti
hallitsevan viljelijän vähimmäispinta-alaan.
Tässä tapauksessa viljelijän on haettava loh-
kojen vaihtoa erikseen kirjallisesti maatilan
sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväk-
syttävyydestä. Ympäristötuki maksetaan tu-
kikelpoista lohkoa viljelevälle. Jos vähim-
mäispinta-alaa koskeva ehto lukuun ottamatta
tässä momentissa tarkoitettua tapausta ei enää
täyty, sitoumus päättyy, mikä voi aiheuttaa jo
maksettujen tukien takaisinperinnän korkoi-
neen koko sitoumusajalta.

22 §

Sopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja
hoidosta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat alueet, joille on
laadittu suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma
tai vastaava selvitys. Etusijalla ovat myös
Suomenlahteen, Saaristomereen ja Selkäme-
reen laskevien jokivesistöjen valuma-alueet,
aiemmin toteutettuihin suojavyöhykkeisiin
liittyvät kohteet, muut erityisen eroosioherkät
viljelyalueet sekä vesiensuojelun painopiste-
alueet ja tärkeät pohjavesialueet.

23 §

Sopimus kosteikon ja laskeutusaltaan perus-
tamisesta ja hoidosta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat Suomenlahteen, Saa-
ristomereen ja Selkämereen laskevien joki-
vesistöjen valuma-alueet ja sellaisten järvien
valuma-alueet, missä toimenpiteillä voidaan
merkittävästi pienentää vesistökuormitusta,
lisätä maatalousalueiden luonnon monimuo-
toisuutta sekä edistää riista- ja kalataloutta.

26 §

Sopimus lannan käytön tehostamisesta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat ne kohteet, joilla on
ollut voimassa maatalouden ympäristötuesta
annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoi-
tettu erityistukisopimus lannan käytön tehos-
tamisesta.

27 §

Sopimus pohjavesialueiden peltoviljelystä

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat ne kohteet, joilla on
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ollut voimassa maatalouden ympäristötuesta
annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoi-
tettu sopimus maataloustuotannon laajape-
räistämisestä, joilla on vedenottamo sekä
kohteilla, joilla voidaan katsoa olevan erityi-
nen pohjaveden suojelutarve. Sopimusta ei
voida tehdä ja korvausta maksaa sellaisista
toimenpiteistä, joista viljelijä on saanut kor-
vauksen vesioikeuden päätöksen perusteella.

28 §

Sopimus perinnebiotooppien hoidosta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat arvokkaiksi luokitel-
lut ja Natura-verkostoon kuuluvat perinne-
biotoopit sekä kohteet, joilla on ollut voi-
massa maatalouden ympäristötuesta annetus-
sa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu
erityistukisopimus perinnebiotooppien hoi-
dosta. Näiden lisäksi etusijalla sopimuksia
tehtäessä ovat myös arvokkaiden alueiden
yhteydessä olevat, kunnostuskelpoiset kohteet
sekä paikallisesti arvokkaat kohteet.

29 §

Sopimus luonnon monimuotoisuuden edistä-
misestä

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat valtakunnallisesti
arvokkaiksi luokitellut ja Natura-verkostoon
kuuluvat maatalousalueiden luontokohteet se-
kä kohteet, joilla on ollut voimassa maata-
louden ympäristötuesta annetussa valtioneu-
voston päätöksessä tarkoitettu erityistukiso-
pimus luonnon monimuotoisuuden edistämi-
sestä.

30 §

Sopimus maiseman kehittämisestä ja hoidosta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja sopimuksia

tehtäessä etusijalla ovat valtakunnallisesti ja
alueellisesti arvokkailla maisema-alueilla si-

jaitsevat kohteet sekä kohteet, joilla on ollut
voimassa maatalouden ympäristötuesta anne-
tussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu
erityistukisopimus maiseman kehittämisestä
ja hoidosta. Näiden lisäksi etusijalla sopi-
muksia tehtäessä ovat myös taajamien ja
matkailullisesti merkittävien reittien sekä lii-
kenneväylien läheiset kohteet.

38 a §

Sopimuksen tai sen osan vaihtaminen toiseksi
sopimukseksi

Sopimus tai sen osa voidaan vaihtaa
toiseksi erityyppiseksi sopimukseksi sen voi-
massaoloaikana edellyttäen, että tällaiseen
vaihtoon sisältyy ilmeisiä etuja ympäristön
kannalta ja voimassa oleva sopimus tehostuu
merkittävästi. Jos kyseessä on 10-vuotinen
sopimus tai sen osa, joka vaihdetaan 5-vuo-
tiseksi sopimukseksi, alkaa vaihtamishetkellä
uusi 5-vuotinen sopimus. Jos kyseessä on
5-vuotinen sopimus tai sen osa, joka vaihde-
taan 10-vuotiseksi sopimukseksi, alkaa vaih-
tamishetkellä uusi 10-vuotinen sopimus. So-
pimuskausi jatkuu normaalisti mahdollisesti
voimaan jäävän alkuperäisen sopimuksen
osalta, jonka pinta-ala vaihtamisen jälkeen
pienenee.

Sopimuksen osan vaihtaminen toiseksi so-
pimukseksi ei aiheuta 49 §:n mukaista sopi-
musalan vähenemistä. Jos kuitenkin viljelijä
luopuu uudesta vaihtamisen jälkeen tehdystä
sopimuksesta kokonaisuudessaan ja alkupe-
räinen sopimus jää voimaan, lasketaan pois-
tuvat alueet vähenemiseksi aiempaan alkupe-
räiseen sopimukseen.

45 §

Sitoumuksen ja sopimuksen raukeaminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 43 §:ssä tarkoitetuksi sitoumuksesta

luopumiseksi ei katsota tilannetta, jossa si-
toumuksen antanut viljelijä myy tai vuokraa
koko tilansa sellaiselle viljelijälle tai sellai-
sille viljelijöille, jotka ovat antaneet vastaa-
van hallinnansiirtohetkellä voimassa olevan
sitoumuksen. Luopuva viljelijä voi kuitenkin
jättää kotitarveviljelyä varten pienen pelto-
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alan. Tällainen myynti tai vuokraus voi
tapahtua myös ennen kuin kolme vuotta on
kulunut sitoumuksen alkamisesta. Tällaisessa
tapauksessa sitoumus katsotaan rauenneeksi
eikä maksettua tukea peritä takaisin.

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Tiina Malm
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 378

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan
yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuksista

annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2003

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

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa maatilatalouden rakennetuen ja vas-
taavan yritystoimintaan myönnettävän tuen
perustana olevista rakennusten yksikkökustan-
nuksista annetun asetuksen muuttamisesta . . . 43/03 20.5.2003 1.6.2003

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 20 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Rakennusneuvos Pertti Toivari
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