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Valtioneuvoston asetus

N:o 288

nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-
ta annetun lain (1559/2001), jäljempänä tuki-
laki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna
maa- ja puutarhatalouden tukena voidaan
maksaa siementuottajille vuodelta 2004 vil-
jelyalaan tai sertifioituun tuotantomäärään
perustuvaa siementuotannon kansallista tukea
siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tukea

maksetaan valtion talousarviossa maa- ja
puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitet-
tujen määrärahojen rajoissa.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tukiyksikkökertoimella sitä osuutta tuki-

hakemuksen kohteena olevasta tukeen oi-
keuttavasta tukiyksikkömäärästä, jolta tuki
maksetaan;

2) tukeen oikeuttavalla tukiyksikkömääräl-
lä haettua ja pinta-alavalvonnan ja viljelys-
tarkastuksen jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa;
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3) maksun perusteena olevalla yksikkö-
määrällä pinta-alaa, joka saadaan kertomalla
tukeen oikeuttava tukiyksikkömäärä tukiyk-
sikkökertoimella;

4) sertifioinnilla esiperussiemenen, perus-
siemenen ja sertifioidun kylvösiemenen kaup-
paerän myyntipäällyksen sulkemista viralli-
sen valvonnan alaisena ja varustamista va-
kuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenvil-
jelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta kyl-
vösiemenerästä virallisesti otetun näytteen
tarkastuksessa on todettu, että kylvösie-
menerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja
lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä
olevalle kylvösiemenluokalle viljakasvien
siemenkaupasta annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (MMM:n mää-
räyskokoelma N:o 109/00) ja nurmi- ja re-
hukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa (MMM:n
määräyskokoelma N:o 110/00) säädetyt laa-
tuvaatimukset;

5) siemenliikkeellä siemenkauppalain
(728/2000) mukaista kylvösiemenen markki-
nointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkei-
nonharjoittajaa;

6) siementuotantosopimuksella siemenliik-
keen, joka sitoutuu ostamaan sopimuksen
ehdot täyttävän kylvösiemenen, ja siemen-
tuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen
tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaati-
muksista ja hinnoitteluperusteista; sekä

7) viljelystarkastuksella sellaista valvonta-
viranomaisen tai tämän valtuuttaman tarkas-
tajan suorittamaa virallista tarkastusta samaa
kasvilajiketta kasvavalle yhden tai useamman
kasvulohkon muodostamalla alueella, jonka
yhteydessä varmistetaan viljelyksen lajikeai-
tous ja viljelyksen yleiskunto sekä todetaan
mahdolliset vieraat kasvilajit, rikkakasvit,
hukkakauratilanne ja siemenlevintäiset taudit.

3 §

Yleiset tuen määräytymisperusteet

Tuen hakijalle maksettava tuki määräytyy
maksun perusteena olevan yksikkömäärän ja
alueittain eriytetyn, liitteessä 1 esitetyn tu-
kialuejaon mukaisen yksikkötuen tason pe-
rusteella.

Tukea voidaan myöntää enintään tukiyk-
sikkökertoimella ilmoitetulle osuudelle tu-
keen oikeuttavien tukiyksiköiden määrästä.

Jos tässä asetuksessa ei toisin säädetä,
tukiyksikkökerroin on 1,00.

2 luku

Tuen maksamisen edellytykset

4 §

Pellon hallintaa ja viljelytapaa koskevat
säännökset

Pellon hallinnassa ja viljelytavassa on nou-
datettava lohkojen ja niiden merkinnän, vil-
jelykseen soveltuvan pellon sekä paikkakun-
nan tavanomaisen viljelytavan osalta, mitä
vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (177/2004),
jäljempänä hallintoasetus, 8—11 §:ssä sääde-
tään.

5 §

Lajit ja lajikkeet

Nurmikasvien siementuotannon kansallista
tukea voidaan maksaa puna-apilan (Trifolium
pratense L.), timotein (Phleum pratense L.),
nurminadan (Festuca pratensis huds.), koi-
ranheinän (Dactylis glomerata L.) ja englan-
nin raiheinän (Lolium perenne L.) siemen-
tuotannosta.

Viljakasvien siementuotannon kansallista
tukea voidaan maksaa ohran, kauran, vehnän
ja rukiin siementuotannosta.

Tukea voidaan maksaa vain sellaisten
lajikkeiden tuotannosta, jotka on rekisteröity
Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon ja
joita tuotetaan ainoastaan Suomessa lukuun
ottamatta vähäisiä tuotantomääriä Ruotsissa,
Norjassa ja Virossa. Lajikkeet, joiden tuo-
tannosta voidaan maksaa tukea, on lueteltu
tämän asetuksen liitteessä 2.

6 §

Nurmikasvien siementuotanto

Nurmikasvien siementuotannon kansallista
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tukea voidaan maksaa enintään nurmi- ja
rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa-
ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoi-
tetussa viljelystarkastuksessa hyväksytyltä
alalta.

Nurmikasvien viljelystarkastuksessa ja
mahdollisessa pinta-alavalvonnassa hyväk-
sytty ala on oikeutettu tukeen, jos se on
määräajassa toimitetulla maa- ja metsätalo-
usministeriön tukihakemuksen kasvulohkolo-
makkeella 102B merkitty tukikäyttöön M
vuodelle 2004.

Nurmikasvien siementuotannon kansalli-
sen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen
kanssa rekisteröidyn ja hyväksytyn siemen-
tuotantosopimuksen.

7 §

Viljakasvien siemensato

Jos viljakasvien satotaso on poikkeuksel-
lisen korkea, siementuotantosopimuksen teh-
neen siemenliikkeen ja viljelijän on tehtävä
selvitys satotasosta Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus.

3 luku

Tuen enimmäismäärät ja -alat

8 §

Nurmikasvien siementuotannon kansallinen
tuki

Nurmikasvien siementuotannon kansallista
tukea voidaan maksaa enintään seuraavilta
tuotantoaloilta:

Kasvilaji ha

puna-apila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
timotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000
nurminata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
koiranheinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
englanninraiheinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Nurmikasvien siementuotannon kansallista
tukea maksetaan enintään seuraavassa taulu-
kossa esitetyt määrät tukiyksikkökertoimen
mukaiselle osuudelle tuen hakijan tukeen
oikeuttavasta pinta-alasta. Jos tukeen oikeut-

tava pinta-ala poikkeaa tukiyksikkökerrointa
määriteltäessä arvioidusta arvosta, tukiyksik-
kökerrointa voidaan muuttaa.

Kasvilaji euroa/ha tukiyk-
tukialueet tukialueet sikkö-
A ja B C1-C4 kerroin

puna-apila 329 454 1,00
timotei 48 227 0,70
nurminata 85 269 0,68
koiranheinä 211 336 1,00
englannin-
raiheinä 278 403 1,00

9 §

Viljakasvien siementuotannon kansallinen
tuki

Viljakasvien siementuotannon kansallista
tukea voidaan maksaa yhteensä enintään
100 000 tonnista siemenliikkeeseen toimite-
tusta sertifiointivaatimukset täyttävästä ja
viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2005
sertifioidusta kylvösiemenestä.

Tuki on enintään 25,23 euroa tonnilta
kylvösiemenestä.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella
laskettava tuki ylittää edellä mainitun enim-
mäismäärän, tukea alennetaan.

4 luku

Tuen alentaminen ja epääminen

10 §

Tuen alentamisperusteet

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea voi-
daan alentaa tai se voidaan jättää maksamatta
tukilain 16 §:n 1 ja 2 momentissa, 17 §:n 1,
4, 5 ja 6 momentissa, 18 §:n 1 ja 2
momentissa sekä 19 §:n 1 momentissa sää-
detyillä perusteilla.

Tukeen oikeuttavaa pinta-alaa laskettaessa
käytetään pinta-alavalvonnassa todettua pin-
ta-alaa tukilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetystä poiketen. Tästä pinta-alasta vähen-
netään viljelystarkastuksessa hylätyt pinta-
alat. Siementuotannon tuissa pinta-alaa kos-
kevat seuraamukset vähennetään tuesta ennen
muita seuraamuksia.
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5 luku

Erinäiset säännökset

11 §

Menettelysäännökset

Hallintaoikeuden siirroista noudatetaan,
mitä hallintoasetuksen 27 §:ssä säädetään.

Tukien maksamisessa, takaisinperinnässä,
muutoksenhaussa ja valvonnassa noudatetaan

soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukiteh-
täviä hoidettaessa noudatettavasta menette-
lystä annettua lakia (1336/1992).

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004. Ennen asetuksen voimaan-
tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Esa Hiiva
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Liite 1 
  
TUKIALUEJAKO 
  
Alue A 

Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, 
Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, 
Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, 
Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuus-
joki, Lapinjärvi, Lieto, Liljendal, Lohja, 
Loimaa, Loimaan kunta, Loviisa, Marttila, 
Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Myrs-
kylä, Nurmijärvi, Oripää, Paimio, Perniö, 
Pertteli, Pohja, Pornainen, Pukkila, Pöytyä, 
Raisio, Ruotsinpyhtää, Rusko, Salo, Sipoo, 
Siuntio, Somero, Tarvasjoki, Tuusula, 
Vantaa, Vihti ja Västanfjärd sekä saaristo-
osia lukuun ottamatta Dragsfjärd, Halikko, 
Inkoo, Kaarina, Lemu, Naantali, Parainen, 
Pernaja, Piikkiö, Porvoo, Sauvo, Särkisalo 
ja Turku. 
  
Alue B 

Anjalankoski, Artjärvi, Asikkala, Askai-
nen, Brändö, Eckerö, Eura, Eurajoki, 
Finström, Forssa, Föglö, Geta, Hamina, 
Hammarland, Hanko, Harjavalta, Hartola, 
Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, 
Hollola, Houtskari, Huittinen, Humppila, 
Hyvinkää, Hämeenkoski, Hämeenkyrö, 
Hämeenlinna, Iitti, Ikaalinen, Imatra, Iniö, 
Jaala, Janakkala, Jokioinen, Jomala, Jout-
seno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä sen 
alueeseen C1 kuuluvia osia lukuun otta-
matta, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, 
Karjalohja, Karkkila, Kiikoinen, Kisko, 
Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki, Korp-
poo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, 
Kullaa, Kumlinge, Kustavi, Kuusankoski, 
Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Köyliö, 
Lahti, Laitila, Lammi, Lappeenranta, Lap-
pi Tl, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, 
Loppi, Lumparland, Luopioinen, Luumäki, 
Luvia, Längelmäki, Maarianhamina, Meri-
masku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynä-
mäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Nakkila, 
Nastola, Nauvo, Nokia, Noormarkku, Nou-
siainen, Nummi-Pusula, Orimattila, Ori-
vesi, Padasjoki, Pirkkala, Pomarkku, Pori, 
Punkalaidun, Pyhtää, Pyhäranta, Pälkäne, 
Rauma, Renko, Riihimäki, Rymättylä, Sa-
halahti, Saltvik, Sammatti, Sottunga, Sund, 

Suodenniemi, Suomusjärvi, Sysmä, Säky-
lä, Taivassalo, Tammela, Tammisaari, 
Tampere, Toijala, Tuulos, Ulvila, Urjala, 
Uusikaupunki, Vahto, Valkeakoski, Val-
keala, Vammala, Vampula,  Vehmaa, Vel-
kua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Viro-
lahti, Vårdö, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, 
Ypäjä ja Äetsä sekä Dragsfjärdin, Halikon, 
Inkoon, Kaarinan, Lemun, Naantalin, Pa-
raisten, Pernajan, Piikkiön, Porvoon, Sau-
von, Särkisalon ja Turun saaristo-osat. 

  
Alue C1 
Alahärmä, Enonkoski, Hankasalmi, Hau-

kivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Ja-
lasjärvi, Joensuu, Joroinen, Jurva, Juva, 
Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Jämsän kun-
nasta entisen Kuoreveden kunnan alue, 
Jämsänkoski, Kangaslampi, Kaskinen, 
Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, 
Kitee, Korpilahti, Korsnäs, Kristiinan-
kaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, 
Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, 
Maalahti, Maaninka, Maksamaa sen alu-
eeseen C2 pohjoinen kuuluvia osia lukuun 
ottamatta, Mikkeli, Mustasaari sen alu-
eeseen C2 pohjoinen kuuluvia osia lukuun 
ottamatta, Muurame, Mänttä, Nurmo,  När-
piö, Oravainen, Outokumpu, Parikkala, 
Pieksämäki, Pieksänmaa, Punkaharju, Puu-
mala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruo-
kolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Saari, Savi-
taipale, Savonlinna, Savonranta, Seinäjoki, 
Siilinjärvi, Sulkava, Suomenniemi, Suo-
nenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, 
Uukuniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Var-
kaus, Vehmersalmi, Vilppula, Vähäkyrö, 
Vöyri, Ylihärmä ja Ylistaro. 
  

Alue C2 
Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, 

Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Himanka, 
Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, 
Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kan-
gasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, 
Karstula, Karttula, Karvia, Kaustinen, Kei-
tele, Kempele, Kestilä, Keuruu, Kihniö, 
Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, 
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Konnevesi, Kontiolahti, Kortesjärvi, Kruu-
nupyy, Kuru, Kyyjärvi, Kälviä, Kärsämäki, 
Lapinlahti, Lappajärvi, Lehtimäki, Lei-
vonmäki, Lestijärvi, Liminka, Lohtaja, Lu-
hanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Meri-
karvia, Muhos, Multia, Nilsiä, Nivala, 
Oulainen, Oulunsalo sen alueeseen C3 
kuuluvia osia lukuun ottamatta, Parkano, 
Pedersöre, Perho, Pertunmaa, Peräsei-
näjoki, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, 
Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Pulkkila, 
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, 
Pylkönmäki, Raahe, Rantsila, Rautalampi, 
Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sievi, Sii-
kainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Su-
miainen, Suolahti, Tervo, Tohmajärvi, To-
holampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ul-
lava, Uurainen, Varpaisjärvi, Vesanto, Ve-
teli, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, 
Virrat, Värtsilä, Ylivieska, Ähtäri ja Ää-
nekoski. 
  

Alue C2 pohjoinen 
Eno, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Kiih-

telysvaara, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rau-
tavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Tuupovaara, 
Vaala, Valtimo ja Vuolijoki sekä Mak-
samaan kunnasta mantereen ulkopuoliset 
alueet ja Mustasaaren kunnasta Björköby 
ja Replot.  
  

Alue C3 
P1 
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Utajärvi ja 

Ylikiiminki sekä Oulunsalon kunnasta ne 

osat, jotka ovat Ylikiimingin kunnan sisä-
puolella. 
  

P2 
Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Ke-

minmaa, Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Ter-
vola, Tornio ja Yli-Ii. 
  

P3 
Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, 

Ranua, Rovaniemen mlk, Rovaniemi, Suo-
mussalmi, Taivalkoski ja Ylitornio. 
  

P4 
Kuusamo ja Posio. 

  
Alue C4 
P4 
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savu-

koski sekä Kittilä ja Sodankylä niiden 
alueeseen P5 kuuluvia osia lukuun ot-
tamatta. 
  

P5 
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä 

Kittilän ja Sodankylän kunnista vastaavat 
alueet, jotka on hyväksytty P5 alueeseen 
kuuluviksi Kittilän osalta maa- ja metsä-
talousministeriön 10 päivänä heinäkuuta 
1996 antamassa päätöksessä nro 
3733/514/96 ja Sodankylän osalta maa- ja 
metsätalousministeriön 9 päivänä elokuuta 
1995 antamassa päätöksessä nro 
3039/514/95. 
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Liite 2 
  
  
KASVILAJIT JA LAJIKKEET, JOIDEN TUOTANNOSTA MAKSETAAN 
KANSALLISTA TUKEA 
  
  
Laji Lajike 
  
Kaura Aarre 
 Aslak 
 Belinda 
 Fiia 
 Freja 
 Ivory 
 Katri 
 Kolbu 
 Leila 
 Lisbeth 
 Marika 
 Puhti 
 Roope 
 Salo 
 Suomi 
 Svala 
 SW Ingeborg 
 SW Vaasa 
 Veli 
 Virma 
 Yty 
  
Ruis Akusti 
 Anna 
 Elvi 
 Ensi 
 Hankkijan Jussi 
 Juuso 
 Kartano 
 Ponsi 
 Riihi 
 Voima 
 Walet 
 Juuso 
  
Syysvehnä Aura 
 Gunbo 
 Hankkijan Ilves 
 Lars 
 Otso 
 Tryggve 
 Urho 
 Rehti 
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Ohra Arra 
 Artturi 
 Arve 
 Botnia 
 Edel 
 Erkki 
 Jyvä 
 Loviisa 
 Pohto 
 Rolfi 
 Thule 
 Filippa 
 Inari 
 Hankkijan Pokko 
 Kilta 
 Kustaa 
 Kunnari 
 Maaren 
 Saana 
 Kinnan 
 Kymppi 
 Mette 
 SW Alina 
 Tyra  
 Viivi 
 Viskosa 
 Gaute 
 Tolar 
  
Kevätvehnä Anniina 
 Bastian 
 Heta 
 Kruunu 
 Mahti 
 Manu 
 Reno 
 Satu 
 Tjalve 
 Zebra 
  
Koiranheinä Apelsvoll 
 Haka 
 Tatu 
  
Nurminata Antti 
 Boris 
 Fure 
 Ilmari 
 Kalevi 
 Kasper 
 Salten 
 Inkeri 
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Timotei Alma 
 Botnia II 
 Grindstad 
 Hankkijan Tiiti 
 Iki 
 Jonatan 
 Nokka 
 Saga 
 Tammisto 
 Tammisto II 
 Tarmo 
 Tenho 
 Tuukka 
 Tuure 
 Uula 
 Vega 
 Vähäsöyrinki 
 Haukila 
  
Puna-apila Betty 
 Bjursele 
 Björn 
 Hankkijan Venla 
 Ilte 
 Isomäki 
 Jesper 
 Jokioinen 
 Tepa 
 Varte 
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Valtioneuvoston asetus

N:o 289

vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-
ta annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa
tarkoitettuna muuna kansallisena tukena mak-
setaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuo-
delta 2004 ympäristötuen kansallista lisäosaa,
jäljempänä lisäosa, siten kuin tässä asetuk-
sessa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tukiyksikkökertoimella sitä osuutta tuki-

hakemuksen kohteena olevasta tukeen oike-
uttavasta lisäosan määrästä, jolle tuki mak-
setaan;

2) ympäristötukisitoumuksella luonnon-
haittakorvauksesta ja maatalouden ympäris-
tötuesta annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa (644/2000) tarkoitettua maatalouden ym-
päristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koske-
vaa viisivuotista sitoumusta sekä Ahvenan-
maan maakunnassa maatalouden ympäristö-
tuesta ja luonnonhaittakorvauksesta annetun
Ahvenanmaan maakunta-asetuksen (ÅFS
17/2000), jäljempänä Ahvenanmaan asetus,
mukaista ympäristötuen perustukisitoumusta;

3) seosviljalla pelkistä korsiviljoista muo-
dostuvaa kasvustoa;

4) seoskasvustolla viljan ja Euroopan yh-
teisön peltokasvien tukijärjestelmään kuulu-
vien valkuaiskasvien seoskasvustoa, jossa
kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja
viljan siemenseosta niin, että valkuaiskasvin
ja viljan yhteenlasketusta siemenmäärästä
kiloina yli 15 prosenttia on viljan siementä;

5) vihantaviljalla puhdasta viljakasvustoa,
joka korjataan tähkälletulon jälkeen, kuiten-
kin viimeistään ennen jyväsadon valmistu-
mista;

6) rehuviljalla rehuohraa, kauraa, ruisveh-
nää, seosviljaa, seoskasvustoa ja vihantavil-
jaa, sekä

7) luonnonniityillä ja -laitumilla aloja,
joilla kasvaa luonnonheinää ja joita laidun-
netaan tai käytetään tuen hakijan kotieläinten
rehuntuotantoon kasvukauden 2004 ajan ja
joilla muita vuosittaisia viljelytoimenpiteitä ei
suoriteta.

3 §

Lisäosan myöntämisen perusteet

Lisäosa maksetaan tukialueilla A ja B
liitteessä 1 olevan tukialuejaon mukaisesti.

Lisäosa voidaan myöntää enintään tukiyk-
sikkökertoimella kerrotulle osuudelle muu-
toin myönnettäväksi tulevasta lisäosan mää-
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rästä. Tukiyksikkökerroin on 1,00. Jos hy-
väksyttävien hakemusten perusteella myön-
nettävä lisäosan yhteismäärä ylittäisi 60 mil-
joonan euron enimmäismäärän, tukiyksikkö-
kerrointa muutetaan.

Lisäosa voidaan maksaa enintään samalle
pinta-alalle ja vastaavasta sitoumuskaudesta,
josta viljelijällä on voimassa ympäristötu-
kisitoumus.

4 §

Lisäosan määräytymisestä mannermaalla

Lisäosan myöntämisen edellytyksenä tuki-
alueilla A ja B lukuun ottamatta Ahvenan-
maan maakuntaa on, että lisäosaa hakeva
viljelijä on vuonna 2000, 2001, 2002, 2003
antanut tai antaa vuonna 2004 ympäristötu-
kisitoumuksen sekä 12 §:ssä säädetyn lisä-
osasitoumuksen ja noudattaa sitoumuksen
kohteena olevan pinta-alan käytössä ympä-
ristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä
maatalouden ympäristötuen koulutukseen liit-
tyvästä tuesta annetussa maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksessa (646/2000), jäljem-
pänä ympäristötukiasetus, säädettyjä ehtoja
sekä muita ympäristötukisitoumuksen ehtoja
mukaan lukien viljelijän ikää ja muita tuki-
kelpoisuutta koskevia ehtoja sellaisina kuin
ne ovat mainitussa sitoumuksessa.

Lisäosaan oikeuttavaa on 1 momentissa
tarkoitettu pinta-ala, joka on vuonna 2004
maatalouden ympäristötuessa tukikelpoista ja
josta on maksettu ympäristötukea. Lisäosa
määräytyy jäljempänä 6 § 1 momentissa
säädettynä osuutena momentissa mainituille
kasveille lopullisesti maksetusta ympäristö-
tuen perus- ja lisätoimenpiteiden määrästä.

5 §

Lisäosan määräytymisestä Ahvenanmaan
maakunnassa

Lisäosan myöntämisen edellytyksenä Ah-
venanmaan maakunnassa on, että lisäosaa
hakeva viljelijä on vuonna 2000, 2001, 2002,
2003 antanut tai antaa vuonna 2004 Ahve-
nanmaan asetuksen mukaisen ympäristötu-
kisitoumuksen, jäljempänä Ahvenanmaan si-
toumus, sekä 12 §:ssä säädetyn lisäosasitou-

muksen ja noudattaa sitoumuksen kohteena
olevan pinta-alan käytössä säädettyjä ehtoja
mukaan lukien viljelijän ikää ja muita tuki-
kelpoisuutta koskevia ehtoja sellaisina kuin
ne ovat mainitussa sitoumuksessa.

Lisäosaan oikeuttavaa on 1 momentissa
tarkoitettu pinta-ala, joka on vuonna 2004
Ahvenanmaan maakunnan maatalouden ym-
päristötuessa tukikelpoista ja josta on mak-
settu ympäristötukea. Lisäosa määräytyy jäl-
jempänä 6 §:n 1 momentissa sekä 7 §:ssä
säädetyllä tavalla.

6 §

Lisäosan määräytymisperusteista

Tässä asetuksessa tarkoitettu lisäosa myön-
netään vuoden 2004 kasvukauden ajan jäl-
jempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä
pellosta enintään seuraavan prosenttiosuuden
suuruisena kyseisen kasvin pinta-alalle mak-
setusta maatalouden ympäristötuen määrästä:

Vanha Uusi
sitoumus sitoumus
prosenttia prosenttia

Vehnä 82 82
Mallasohra 68 68
Ruis 103 92
Rehuvilja 3 4
Sokerijuurikas 135 92
Tärkkelysperuna 101 92
Öljykasvit 101 92
Kuitukasvit 101 92
Valkuaiskasvit 101 92
Nurmi 117 92
Avomaanvihannekset 104 96
Omenat 30 30
Marjat 8 8

Uuden sitoumuksen mukainen lisäosa mak-
setaan viljelijälle, joka antaa vuonna 2004
uuden 4 §:ssä tarkoitetun ympäristötu-
kisitoumuksen. Vanhan sitoumuksen mukai-
nen lisäosa maksetaan muille ympäristötu-
kisitoumuksen antaneille viljelijöille.

Lisäosa maksetaan Ahvenanmaan maakun-
taa lukuun ottamatta enintään seuraavassa
taulukossa säädetyn euromäärän suuruisena
hehtaaria kohti taulukossa mainitun kasvin
viljelyyn käytetyn pinta-alan perusteella:
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Vanha Uusi
sitoumus sitoumus
euroa/ha euroa/ha

Vehnä 105 105
Mallasohra 84 84
Ruis 143 129
Rehuvilja 5 6
Sokerijuurikas 190 129
Tärkkelysperuna 143 129
Öljykasvit 143 129
Kuitukasvit 143 129
Valkuaiskasvit 143 129
Nurmi 164 129
Avomaanvihannekset 395 392
Omenat 155 155
Marjat 50 50

Edellä 3 momentissa säädettyjä uuden
sitoumuksen mukaisia rajoitteita sovelletaan
viljelijälle, joka antaa vuonna 2004 uuden
4 §:ssä tarkoitetun viisivuotisen ympäristötu-
kisitoumuksen. Vanhan sitoumuksen mukai-
sia rajoitteita sovelletaan muille ympäristö-
tukisitoumuksen antaneille viljelijöille.

7 §

Lisäosan määräytymisperusteista Ahvenan-
maan maakunnassa

Lisäosa maksetaan enintään liitteessä 2
säädetyn euromäärän suuruisena hehtaaria
kohti taulukossa mainitun kasvin viljelyyn
käytetyn pinta-alan perusteella.

Uuden sitoumuksen mukainen lisäosa mak-
setaan viljelijälle, joka antaa vuonna 2004
uuden viisivuotisen ympäristötukisitoumuk-
sen. Vanhan sitoumuksen mukainen lisäosa
maksetaan muille 5 §:ssä tarkoitetun ympä-
ristötukisitoumuksen antaneille viljelijöille.

8 §

Eräiden kasvien lisäosakelpoisuudesta

Spelttivehnän viljelyyn käytetty pinta-ala
oikeuttaa vehnän lisäosaan.

Muiden kuin 6 §:ssä lueteltujen Euroopan
yhteisön kokonaan rahoittamaan peltokasvien
tukeen oikeuttavien kasvien lisäosa on val-
kuaiskasvien lisäosan mukainen.

Herneistä avomaanvihanneksina tukikel-
poisia ovat silpo-, silpoydin-, sokeri- ja
taittoherne, jotka korjataan tuleentumattomi-

na. Herneen ja viljan seoskasvusto on tuki-
kelpoinen valkuaiskasvina, jos kasvulohkolle
on kylvetty herneen ja viljan siemenseosta
niin, että herneen ja viljan yhteenlasketusta
siemenmäärästä kiloina enintään 15 prosenttia
on viljan siementä.

Nurmen lisäosaa ei makseta luonnonnii-
tyille ja -laitumille.

9 §

Mallasohran lisäosa

Mallasohran viljelyyn käytetystä pinta-
alasta lisäosa myönnetään enintään mallasoh-
raksi tukihakemuksen kasvulohkolomakkeel-
la 102B ilmoitusta ja valvonnassa hyväksy-
tystä pinta-alasta vuoden 2004 pinta-alatukien
haussa. Lohkojen merkitsemisessä, pinta-
alojen ilmoittamisessa, hallinnon pinta-alojen
hyväksymisessä ja karttaliitteissä noudatetaan
mitä maa- ja metsätalousministeriön päätök-
sessä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnos-
ta ja valvonnasta (155/2000) säädetään.

Lisäosa maksaminen edellyttää, että
1) viljelystä on viljelijän ja mallastamon tai

suoraan tämän lukuun toimivan välittäjän
kanssa tehty mallasohran viljelysopimus vii-
meistään 15 päivänä kesäkuuta 2004;

2) mallasohrasta on toimitettu mallastamol-
le mallastamotoiminnan laatuvaatimukset
täyttävä hyväksytty esinäyte, joka on analy-
soitu Analytica-EBC -standardin tai vähintään
vastaavat laatuvaatimukset täyttävän muun
analyysin mukaisesti sekä

3) mallastamo on hyväksytyn esinäytteen
perusteella tehnyt vahvistetun mallasohran
viljelysopimuksen ja viljelijä on toimittanut
tämän sopimuksen ja 1 kohdassa tarkoitetun
mallasohran viljelysopimuksen yhdessä mal-
lasohran koontilomakkeen 174 kanssa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15 päivänä joulukuuta 2004.

Jos mallasohraa viljelytetään sellaisenaan
vietäväksi, mallasohran lisäosan hakijan on
toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle todistus mallasohran vientieristä.
Todistuksen on sisällettävä tiedot mallasohran
viennistä mallastustarkoituksiin.

Mallasohran lisäosa voidaan myöntää ai-
noastaan vahvistetussa mallasohran viljelyso-
pimuksessa mainitun sopimuspinta-alan tai
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tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella
102B vuodelta 2004 ilmoitetun mallasohran
pinta-alan perusteella näistä pienemmän alan
perusteella.

10 §

Mallasohran viljelysopimus

Edellä 9 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitetun
vahvistetun mallasohran viljelysopimuksen
on sisällettävä tiedot

1) viljelijän nimestä;
2) viljelijän Y-tunnuksesta;
3) sopimuksen tehneen mallastamon tai

viennin osalta vientiä harjoittavan välittäjän
nimestä ja osoitteesta sekä

4) lopullisesta sopimuspinta-alasta hehtaa-
reina.

Mallasohran viljelysopimuksessa mallasta-
mona tai suoraan tämän lukuun toimivana
välittäjänä on oltava tunnetusti sopimustoi-
mintaa harjoittava taho. Jos mallasohran
viljelysopimuksen tekijän toiminnan harjoit-
tamisen todellisesta luonteesta on epäselvyyt-
tä, on lisäosan hakijan toimitettava toiminnan
harjoittajaa koskevaa tarkempaa selvitystä.
Mallasohran lisäosan maksu toimitetun sel-
vityksen perusteella edellyttää, että annettua
selvitystä voidaan pitää luotettavana.

Sopimuksessa mainitusta sopimuspinta-
alasta on oltava vähintään yksi kappale 9 § 2
momentin 2 kohdassa tarkoitettu hyväksytty
esinäyte jokaista sopimuspinta-alan alkavaa
20 hehtaaria kohti. Jos hyväksyttyjä esinäyt-
teitä on vähemmän kuin yksi kappale jokaista
sopimuspinta-alan alkavaa 20 hehtaaria kohti,
alennetaan mallasohran lisäosan maksun pe-
rusteena olevaa pinta-alaa vastaavassa suh-
teessa.

11 §

Lisäosan maksatuksen hakeminen

Lisäosan maksamisen ehtona on, että vil-
jelijä hakee lisäosan maksatusta. Vuodelta
2004 maksettavan lisäosan maksamista on
haettava tukihakemuslomakkeella 101B vuo-
den 2004 pinta-alatukihakemuksessa.

12 §

Uuden ympäristötukisitoumuksen lisäksi
annettava sitoumus

Lisäosan saadakseen viljelijän on palautet-
tava uuden ympäristötukisitoumusten osalta
maa- ja metsätalousministeriön lomakkeelle
numero 275 tehty lisäosasitoumus viimeis-
tään 15 päivänä kesäkuuta 2004 kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisäosa-
sitoumuksessa viljelijän on sitouduttava py-
syttämään ympäristötukisitoumuksensa voi-
massa. Lisäosasitoumus on tehtävä samanai-
kaisesti ja samaksi ajanjaksoksi kuin ympä-
ristötukisitoumus. Jos viljelijä ei ympäristö-
tukisitoumuksen tekovuonna tee lisäosa-
sitoumusta, ei lisäosasitoumusta voida
myöhempinä vuosina enää tehdä voimassa-
olevan vuonna 2004 annetun ympäristötu-
kisitoumuksen perusteella.

Lisäosa voidaan maksaa tässä asetuksessa
säädetyt edellytykset täyttävälle viljelijälle ja
edellytykset täyttävästä viljelystä. Tämä edel-
lyttää, että viljelijän tulee toimittaa kirjallinen
sitoumus lisäosaan sitoutumisesta, jäljempänä
lisäosasitomus, vastaavaksi ajaksi kuin hän
on toimittanut vastaavan ympäristötu-
kisitoumuksen sen kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle, jonka toimialueella maati-
lan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole
talouskeskusta, lisäosasitoumus on toimitet-
tava sen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle, jonka alueella pääosa maatilan
pelloista sijaitsee. Tämän sitoutumisen lisäksi
on vuosittaisella pinta-alatukihakemuksella
haettava lisäosan maksatusta ja täytettävä
tuen saamiselle asetetut vaatimukset.

13 §

Ympäristötukisitoumuksesta luopumisen tai
sen raukeamisen vaikutus

Jos viljelijä luopuu lisäosan maksun pe-
rusteena olevasta ympäristötukisitoumuksesta
ennen sitoumuskauden päättymistä, maksettu
lisäosa peritään takaisin. Jos viljelijän ympä-
ristötukisitoumus on kuitenkin ollut voimassa
kolme vuotta ja viljelijä luopuu koko tilan
myynnin kautta tai muutoin kokonaan maa-
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talouden harjoittamisesta, lisäosaa ei peritä
takaisin. Ympäristötukisitoumuksesta luopu-
misella tarkoitetaan myös tilannetta, jossa
sitoutunut viljelijä ilman 2 momentissa tar-
koitettua perustetta ei hae vuosittaista mak-
satusta. Viljelijää on kuultava ennen mahdol-
lista lisäosan takaisinperintää koskevan pää-
töksen tekemistä.

Jos viljelijä luopuu ympäristötukisitou-
muksesta ylivoimaisen esteen vuoksi, lisäosaa
ei peritä takaisin. Ylivoimaiseksi esteeksi
katsotaan ne seikat, jotka tällaiseksi on
säädetty luonnonhaittakorvauksesta ja maata-
louden ympäristötuesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (644/2000). Ahvenan-
maan maakunnassa ylivoimaisia esteitä ovat
vain ne seikat, jotka tällaisiksi on Ahvenan-
maan asetuksessa säädetty.

Viljelijän on tehtävä 10 työpäivän kuluessa
kirjallinen ilmoitus kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle tässä asetuksessa säädetyn
lisäosasitoumuksen osalta edellä mainituista
seikoista. Lisäosasitoumuksen osalta kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen on viljelijän
vapauttamiseksi sitoumuksen noudattamises-
ta tehtävässä päätöksessä todettava lisäosan
maksamisen lakkauttaminen ja mahdollinen
takaisinperintä.

Jos ympäristötukisitoumus raukeaa luon-
nonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympä-
ristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa tai Ahvenanmaan asetuksessa säädetyllä
tavalla, ei maksettua lisäosaa peritä takaisin.

14 §

Muutoksista ilmoittaminen

Uusien alueiden ottaminen ympäristötu-
kisitoumukseen, ympäristötukisitoumuksen
siirrot tai muut vastaavat muutokset oikeut-
tavat lisäosaan siltä osin kuin muutokset
oikeuttavat ympäristötukeen.

Jos muutokset aiheuttavat ympäristötu-
kisitoumuksesta luopumisen tai sen raukea-
misen, sovelletaan mitä 13 §:ssä on säädetty.

15 §

Asiakirjojen säilyttäminen

Lisäosan ehtoihin liittyvät asiakirjat, muis-
tiinpanot ja todistukset on säilytettävä tilalla
koko sitoumus- ja sopimuskauden ajan sekä
kolme vuotta sen jälkeen.

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004.

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

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Esa Hiiva
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 Liite 1 
  
  
TUKIALUEJAKO 
  
  
Tukialue A 

Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, 
Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, 
Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, 
Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, 
Lapinjärvi, Lieto, Liljendal, Lohja, Loimaa, 
Loimaan kunta, Loviisa, Marttila, Masku, 
Mellilä, Mietoinen, Muurla, Myrskylä, 
Nurmijärvi, Oripää, Paimio, Perniö, Pertteli, 
Pohja, Pornainen, Pukkila, Pöytyä, Raisio, 
Ruotsinpyhtää, Rusko, Salo, Sipoo, Siuntio, 
Somero, Tarvasjoki, Tuusula, Vantaa, Vihti 
ja Västanfjärd sekä saaristo-osia lukuun 
ottamatta Dragsfjärd, Halikko, Inkoo, 
Kaarina, Lemu, Naantali, Parainen, Pernaja, 
Piikkiö, Porvoo, Sauvo, Särkisalo ja Turku. 
  
Ahvenanmaan maakunta 

Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, 
Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, 
Lemland, Lumparland, Maarianhamina, 
Saltvik,  Sottunga, Sund ja Vårdö.  
  
Muu tukialue B 

Anjalankoski, Artjärvi, Asikkala, Askai-
nen,  Eura, Eurajoki, Forssa, Hamina, Hanko, 
Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Haus-
järvi, Heinola, Hollola, Houtskari, Huittinen, 
Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hä-

meenkyrö, Hämeenlinna, Iitti, Ikaalinen, 
Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jokioinen, 
Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä sen 
alueeseen C1 kuuluvia osia lukuun ottamatta, 
Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karjalohja, 
Karkkila, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Ko-
disjoki, Kokemäki, Korppoo, Kotka, Kuhma-
lahti, Kuhmoinen, Kullaa, Kustavi, Kuusan-
koski, Kylmäkoski, Kärkölä, Köyliö, Lahti, 
Laitila, Lammi, Lappeenranta, Lappi, Lavia, 
Lemi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Luu-
mäki, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Mie-
hikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä, 
Mäntyharju, Nakkila, Nastola, Nauvo, Nokia, 
Noormarkku, Nousiainen, Nummi-Pusula, 
Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Pirkkala, Po-
markku, Pori, Punkalaidun, Pyhtää, Pyhäran-
ta, Pälkäne, Rauma, Renko, Riihimäki, Ry-
mättylä, Sahalahti, Sammatti, Suodenniemi, 
Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Taivassalo, 
Tammela, Tammisaari, Tampere, Toijala, 
Tuulos, Ulvila, Urjala, Uusikaupunki, Vahto, 
Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, 
Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakka-
la, Virolahti, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä 
ja Äetsä sekä Dragsfjärdin, Halikon, Inkoon, 
Kaarinan, Lemun, Naantalin, Paraisten, Per-
najan, Piikkiön, Porvoon, Sauvon, Särkisalon 
ja Turun saaristo-osat. 
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Liite 2 
  
  
AHVENANMAAN MAAKUNNAN LISÄOSAN ENIMMÄISMÄÄRÄ 
  
  
  
  
  
 Vanha sitoumus Uusi sitoumus Uusi sitoumus ilman 
  1) 2) 3) lisätoimenpiteitä 2) 3) 
 euroa/ha euroa/ha euroa/ha 
  
Vehnä 105 105 98  
Mallasohra 84 84 81  
Ruis 143 129 110  
Rehuvilja 5  6 4  
Sokerijuurikas 190 129 110 
Tärkkelysperuna 143 129 110 
Öljykasvit 143 129 110 
Kuitukasvit 143 129 110 
Valkuaiskasvit 143 129 110 
Nurmi 164 129 110 
Avomaanvihannekset  395 392 110 
Omenat 155 155 36 
Marjat  50        50 9  
  
  
  
1) Avomaanvihannesten lisäosa enintään 
  
Ainoana lisätoimenpiteenä  euroa/ha 
Kevätkyntö  155 
Lannan käytön tehostaminen  170 
Kerääjäkasvit  220 
  
Lisätoimenpiteinä 
Lannan käytön tehostaminen ja kevätkyntö  215 
Lannan käytön tehostaminen ja kerääjäkasvit  280 
  
2) Osa-ohjelma tavanomainen maatalous 
  
3) Osa-ohjelma laajaperäinen nurmiviljely 
Nurmi 92 
  
  



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 290

vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vuoden 2004 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja

hakemisesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(71/2004) 1 §, 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneu-
voston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja,
kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hake-
musten toimittamista sekä hakemuslomakkei-
ta ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankoh-
tia:

1) vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-
Suomen kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (39/2004), jäljempänä Ete-
lä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta
tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(40/2004), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2004 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (37/2004); sekä

4) vuodelta 2004 maksettavasta ympäristö-
tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (289/2004).

3 §

Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:
1) kasvintuotannon tukien ja ympäristötuen

kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon
tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja
kasvulohkolomakkeella viimeistään 30 päi-
vänä huhtikuuta 2004, jonka lisäksi tuen
hakijan on toimitettava myös maatilalomake;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen
kansallisen lisäosan ja kotieläintukien hake-
mukset, osallistumisilmoitukset sekä koti-
eläintukien ennakkoa koskevat hakemukset
toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, jonka alueella maatilan talous-
keskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talous-
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keskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka
alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 291

vuoden 2004 Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista ja
vuoden 2004 emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista annetun maa- ja

metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vuoden 2004 Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden

hakuajoista ja vuoden 2004 emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista 28 päivänä
marraskuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (983/2003) 5 §:n 1
momentti seuraavasti:

5 §

Emolehmäpalkkio

Hakemus emolehmäpalkkion saamiseksi
on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viran-

omaiselle viimeistään 14 päivänä toukokuuta
2004.

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 292

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-
misesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen

kohdentamisesta 10 päivänä huhtikuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(295/2003) nimike, 20 §:n 1 momentti, 43 § ja 52 §:n 1 momentti sekä liite 1, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-

misesta

20 §

Jalostusnautojen hankinta

Tukea 5 §:n 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitettuun emolehmätalouteen perustuvas-
sa naudanlihantuotannossa tarvittavien jalos-
tusnautojen hankintaan voidaan myöntää, jos:

1) sonni on liharotuinen, vähintään kym-
menen kuukauden ikäinen sinä päivänä, kun
kauppahinta kokonaan maksetaan, kantakir-
jaan kuuluva ja sen kokonaisjalostusarvo tai
sen puuttuessa odotusarvo on vähintään +5;

2) naaraspuolinen jalostusnauta on liharo-
tuinen, vähintään kuuden kuukauden ikäinen
sinä päivänä, kun kauppahinta kokonaan
maksetaan, ja enintään 3 kertaa poikinut tai
vastaava risteytysnauta, jonka liharotuosuus
on virallisen polveutumis- tai kantakirjato-
distuksen mukaan vähintään 75 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

43 §

Korkotukilainan määrä

Maatilan tai sen osan sekä maatalousir-
taimiston hankintaan voidaan myöntää kor-
kotukilainaa enintään 80 prosenttia hyväksyt-
tävistä kustannuksista.

52 §

Euroopan yhteisön määräykset tukikelpoisis-
ta kustannuksista

Edellä 4—26, 28—32, 35, 39—44 §:ssä
tarkoitettua kansallista tukea myönnettäessä
noudatetaan, mitä maatalousalan valtiontuesta
annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (2000/C
28/02) tuen myöntämisen edellytyksistä mää-
rätään. Kansalliseen tukeen ja EMOTR:sta
rahoitettavaan 36 §:ssä tarkoitettuun tukeen
sovelletaan vastaavasti, mitä Euroopan yhtei-
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sön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan
soveltamisesta pienille ja keskisuurille yri-
tyksille myönnetystä valtiontuesta annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 70/2001 tuen
myöntämisen edellytyksistä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004. Asetusta sovelletaan 7 päi-
vänä huhtikuuta 2004 ja sen jälkeen vireille
tulleisiin hakemuksiin.

Tässä asetuksessa tarkoitettuun tukeen so-
velletaan tämän asetuksen liitteen mukaisia
tuen enimmäismääriä.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Hannu Porkola
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Liite 
 
 
Asetuksen 59 §:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: 
  
n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 
 
 
Tukikohde Lainamuoto Enimmäis- 

lainamäärä, 
prosenttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan 
liittyvä tuki  
yhteensä) 
  

Osarahoitetaan 
tavoite  
1 -alueella 

------------------------ ------------------ ------------- ------------- --------------- ------------------ 
Jalostuslampaiden 
hankinta 
  

� � 60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

ei 

Jalostusnautojen 
hankinta 
  

� � 60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

ei 

------------------------ ------------------ ------------- ------------- --------------- ------------------ 

Maanhankinnan 
lainamuotoinen 
tuki, jos 
aloitustukea on 
haettu 31.12.2003 
mennessä vireille 
tulleella 
hakemuksella 
  

Korkotukilaina 70 � 15 ei 
  
  

Maanhankinnan 
lainamuotoinen 
tuki, muut 

Korkotukilaina 50 � 5 ei 

------------------------ ------------------ -------------- ------------- --------------- ------------------ 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 293

maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten
viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa-

ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeino-

talouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan
päättymisestä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:ään,
sellaisena kuin se on asetuksessa 223/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua tukea jalostuseläinten hankintaan

voidaan kuitenkin hakea 28 päivästä huhti-
kuuta 2004 alkaen.

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Esko Leinonen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 294

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 emolehmäpalkkion loppuosan,
vuoden 2003 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2003 laajaperäistämispalkkion,
vuoden 2003 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2003 emolehmien

kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

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 vuoden 2003 emolehmäpalkkion lop-
puosan, vuoden 2003 sonni- ja härkäpalkkion
loppuosan, vuoden 2003 laajaperäistämispalk-
kion, vuoden 2003 teurastuspalkkion ja lisä-
tuen loppuosan sekä vuoden 2003 emolehmien
kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta . . . . . . . 27/04 23.4.2004 28.4.2004

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 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila

828

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 288—294, 3 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2004 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904


