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Tasavallan presidentin asetus

N:o 633

yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaan-

tulosta

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Yhteistyöstä astrofysiikan alalla 26 päi-

vänä toukokuuta 1979 Santa Cruz de la Pal-
massa tehty sopimus, jonka eduskunta on
hyväksynyt 24 päivänä helmikuuta 2004 ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2
päivänä huhtikuuta 2004 ja jota koskeva liit-
tymiskirja on talletettu Espanjan kuningas-
kunnan hallituksen huostaan 23 päivänä tou-
kokuuta 2007 samalla, kun sopimuksen 3

artiklassa tarkoitettu pöytäkirja on allekirjoi-
tettu, on voimassa 23 päivästä toukokuuta
2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn so-

pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 2 päivänä
huhtikuuta 2004 annettu laki (217/2004) tu-
lee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 48/2007)
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3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesä-

kuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva
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Valtioneuvoston asetus

N:o 634

maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun maaseudun kehittämiseen liittyvien
ohjelmien hallinnoinnista annetun lain (532/2006) ja rakennerahastolain (1401/2006) 17 §:n
nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseudun kehit-
tämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
annetun lain (532/2006), jäljempänä hallin-
nointilaki:

1) 5 §:ssä tarkoitettujen alueellisten maa-
seudun kehittämissuunnitelmien laatimisessa
noudatettavaan menettelyyn, niiden sisältöön
ja rakenteeseen sekä yhteensovittamiseen;

2) 6 §:ssä tarkoitettujen paikallisten maa-
seudun kehittämissuunnitelmien laatimisessa
noudatettavaan menettelyyn, niiden sisältöön
ja rakenteeseen;

3) 8 §:ssä tarkoitettuun yhteistoimintaan;
4) 18 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen

maaseutuverkoston toiminnasta vastaavaan
tahoon sekä toimintasuunnitelman hyväksy-
miseen ja valtakunnallisen maaseutuverkos-
ton tehtäviin; sekä

5) 21 §:ssä tarkoitettujen paikallisten toi-
mintaryhmien hyväksymisen edellytyksiin ja
ehtoihin sekä hyväksymisessä noudatettavaan
menettelyyn.

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan rakennera-
hastolain (1401/2006) 17 §:ssä tarkoitetun
maaseutujaoston tehtäviin ja kokoonpanoon.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) alueellisella maaseudun kehittämis-

suunnitelmalla työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen laatimaa alueellista maaseudun kehit-
tämissuunnitelmaa;

2) toimeenpanoasetuksella Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä annettua komission
asetusta (EY) N:o 1974/2006;

3) seurantakomitealla hallinnointilain
17 §:ssä tarkoitettua seurantakomiteaa;

4) paikallisella toimintaryhmällä paikalli-
sista maaseudun kehittämiseen osallistuvista
tahoista koostuvaa, rajatulla maantieteelli-
sellä alueella toimivaa yhteisöä;

5) paikallisella maaseudun kehittämis-
suunnitelmalla paikallisen toimintaryhmän
laatimaa maaseudun kehittämissuunnitelmaa;

6) maaseudun kehittämissuunnitelmalla
hallinnointilain 4 §:ssä tarkoitettua kansal-
lista maaseudun kehittämissuunnitelmaa;

7) maaseutuohjelmalla Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahaston) ja kansallisista varoista rahoi-
tettavaa Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelmaa vuosille 2007—2013;
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8) maakuntasuunnitelmalla alueiden kehit-
tämislain (602/2002) 5:ssä tarkoitettua maa-
kuntasuunnitelmaa;

9) maaseutuverkostolla hallinnointilain
18 §:ssä tarkoitettua valtakunnallista maaseu-
tuverkostoa, joka kokoaa yhteen maaseutuoh-
jelmaan osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja
kansalaistoimijat; ja

10) maaseutujaostolla rakennerahastolain
17 §:n 8 momentissa tarkoitettua jaostoa.

2 luku

Alueellisten ja paikallisten suunnitelmien
laatiminen

3 §

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitel-
man rakenne ja sisältö

Alueellisessa maaseudun kehittämissuun-
nitelmassa on oltava vähintään:

1) kuvaus alueen ja sen osien nykytilasta ja
kehittämismahdollisuuksista, johon sisältyy
kuvaus ja arvio alueella aiemmin toteutettu-
jen maaseudun kehittämisohjelmien vaikutta-
vuudesta;

2) alueen kehittämisen tavoitteet;
3) suunnitelman toteuttamisen ja rahoitet-

tavien toimien painotukset;
4) tavoitteet ja tunnusluvut toimenpiteiden

seurantaa varten;
5) kuvaus suunnitelman valmistelusta ja

valmisteluun osallistuneista tahoista;
6) toimenpiteet tavoitteiden saavuttami-

seksi sisältäen myös alueen kehittämisen kan-
nalta keskeisimpien toimintojen sisältö;

7) toimenpiteiden kohderyhmä ja perus-
telu;

8) toimenpiteiden sisältö sisältäen tuettavat
kohteet ja tuen saajat;

9) toimenpiteen osuus koko toimintalinjan
rahoituksesta;

10) arvio suunnitelmaan sisältyvästä yksi-
tyisestä rahoituksesta, valtion rahoituksesta,
kuntien rahoituksesta, muiden julkisyhteisö-
jen rahoituksesta sekä yhteisön rahoituksesta,
jos tuki rahoitetaan osaksi Euroopan yhteisön
varoista;

11) hankkeiden valintakriteerit; sekä
12) kuvaus aluetta koskevien ohjelmien

yhteensovituksesta.

Alueelliseen maaseudun kehittämissuun-
nitelmaan on liitettävä liitteessä 1 mainitun
yli 23 000 asukkaan kunnan kartta niistä
alueista, joita on pidettävä rakennustensa
koon, tiheyden, katuverkoston tai muun yh-
dyskuntarakenteen puolesta kaupunkimaisina
alueina. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi
liittää alueelliseen suunnitelmaan kartan vas-
taavanlaisista alueista myös sellaisen kunnan
osalta, jossa on yli 20 000 asukasta.

Edellä 1 momentin 3, 4, 6 ja 8—10 koh-
dassa tarkoitetut toimenpiteet on ryhmiteltävä
toimintalinjoihin toimenpiteittäin toimeenpa-
noasetuksen liitteessä II edellytetyllä tavalla
siten kuin toimeenpanoasetuksen 5 artiklan 1
kohdassa säädetään.

4 §

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitel-
man laatiminen

Suunnitelmaa laadittaessa ja muutettaessa
on otettava huomioon maaseudun kehittämis-
suunnitelma, maaseutuohjelma, alueen pai-
kalliset suunnitelmat, maakuntasuunnitelma,
valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoit-
teet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämi-
sen suunnittelu ja aluetta koskevat muut oh-
jelmat. Suunnitelma laaditaan vuosille
2007—2013.

Ministeriö voi pyytää määräajassa täyden-
tämään ministeriölle toimitettavaa alueellista
maaseudun kehittämissuunnitelmaa, jos
3 §:ssä tarkoitetut vaatimukset eivät ole täyt-
tyneet.

Edellä 3 §:n 1 momentin 11 kohdassa tar-
koitetut hankkeiden valintakriteerit tai niiden
muutokset on käsiteltävä seurantakomiteassa.

5 §

Paikallisen maaseudun kehittämissuunnitel-
man rakenne ja sisältö

Paikallisessa maaseudun kehittämissuunni-
telmassa on oltava vähintään:

1) kuvaus alueen ja sen osien nykytilasta ja
kehittämismahdollisuuksista, johon sisältyy
arvio alueella aiemmin toteutettujen maaseu-
dun kehittämisohjelmien vaikuttavuudesta;

2) alueen kehittämisen tavoitteet;
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3) suunnitelman toteuttamisen painotukset;
4) tunnusluvut toimenpiteiden seurantaa

varten;
5) kuvaus suunnitelman valmisteluvai-

heista ja valmisteluun osallistuneista tahoista;
6) toimenpiteet tavoitteiden saavuttami-

seksi sisältäen myös alueen kehittämisen kan-
nalta keskeisimpien toimintojen sisältö;

7) toimenpiteiden kohderyhmä ja perus-
telu;

8) toimenpiteiden sisältö sisältäen tuettavat
kohteet ja tuen saajat;

9) paikalliset painotukset rahoitettavista
toimista;

10) toimenpiteen osuus koko toimintalin-
jan rahoituksesta;

11) arvio suunnitelmaan sisältyvästä yksi-
tyisestä rahoituksesta, valtion rahoituksesta,
kuntien rahoituksesta, muiden julkisyhteisö-
jen rahoituksesta sekä yhteisön rahoituksesta,
jos tuki rahoitetaan osaksi Euroopan yhteisön
varoista;

12) suunnitelman toteuttamisen kannalta
keskeiset toimenpiteet; sekä

13) kuvaus aluetta koskevien ohjelmien
yhteensovituksesta.

Paikalliseen maaseudun kehittämissuun-
nitelmaan on liitettävä liitteessä 1 mainitun
yli 23 000 asukkaan kunnan kartta niistä
alueista, joita on pidettävä rakennustensa
koon, tiheyden, katuverkoston tai muun yh-
dyskuntarakenteen puolesta kaupunkimaisina
alueina. Paikallinen toimintaryhmä voi liittää
paikalliseen suunnitelmaan kartan vastaavan-
laisista alueista myös sellaisen kunnan osalta,
jossa on yli 20 000 asukasta.

Edellä 1 momentin 3, 4, 6 ja 8—11 koh-
dassa tarkoitetut toimenpiteet on ryhmiteltävä
toimintalinjoihin toimenpiteittäin toimeenpa-
noasetuksen liitteessä II edellytetyllä tavalla
siten kuin toimeenpanoasetuksen 5 artiklan 1
kohdassa säädetään.

6 §

Paikallisen maaseudun kehittämissuunnitel-
man laatiminen

Suunnitelmaa laadittaessa ja muutettaessa
on otettava huomioon maaseudun kehittämis-
suunnitelma, maaseutuohjelma, alueellinen
maaseudun kehittämissuunnitelma ja aluetta

koskevat muut ohjelmat. Suunnitelma laadi-
taan vuosille 2007—2013.

3 luku

Yhteistoiminta eri tehtäviä hoidettaessa

7 §

Yhteistyö kansallista maaseudun kehittämis-
suunnitelmaa ja maaseutuohjelmaa laadit-

taessa

Ministeriön tulee huolehtia maaseudun ke-
hittämissuunnitelmaa ja maaseutuohjelmaa
laadittaessa, että yhteistyössä ovat mukana
vähintään:

1) asianomaiset muut keskushallintoviran-
omaiset;

2) aluehallinnon edustajat;
3) riittävä määrä maatalousalan-, maaseu-

dun- ja alueiden kehittämisen asiantuntijoita;
4) toimintaryhmiä ja muita alueen toimi-

joita, joiden myötävaikutuksella on olennai-
nen edellytys ohjelman toteutumiselle; sekä

5) ympäristöjärjestöjen, tuottajien ja tarvit-
taessa muiden etujärjestöjen edustajia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua maaseu-
tuohjelmaa oleellisesti muutettaessa ministe-
riön on kuultava edellä 1 momentissa tarkoi-
tettuja yhteistyötahoja. Maaseutuohjelman
muutos on käsiteltävä seurantakomiteassa.

8 §

Yhteistyö alueellista maaseudun kehittämis-
suunnitelmaa laadittaessa

Työvoima- ja elinkeinokeskusten tulee
huolehtia alueellista maaseudun kehittämis-
suunnitelmaa laadittaessa, että yhteistyössä
ovat mukana vähintään:

1) asianomaiset muut aluehallintoviran-
omaiset;

2) alueella toimivat yhteistyöryhmät taikka
vastaavat toimielimet;

3) riittävä määrä alueen tai sen jonkin osa-
alueen kehittämisen asiantuntijoita;

4) toimintaryhmät, alueen yritykset, yhtei-
söt ja muut toimijat, joiden myötävaikutuk-
sella on olennainen edellytys ohjelman toteu-
tumiselle; sekä
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5) ympäristöjärjestöjen, alueen tuottajien ja
tarvittaessa muiden etujärjestöjen edustajia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua alueel-
lista maaseudun kehittämissuunnitelmaa
muutettaessa työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen on kuultava edellä 1 momentissa tarkoi-
tettuja yhteistyötahoja. Alueellisen maaseu-
dun kehittämissuunnitelman oleellinen muu-
tos on käsiteltävä lisäksi seurantakomiteassa.

9 §

Yhteistyö paikallista maaseudun kehittämis-
suunnitelmaa laadittaessa

Toimintaryhmän tulee huolehtia paikallista
maaseudun kehittämissuunnitelmaa laadit-
taessa, että yhteistyössä ovat tasapuolisesti
mukana vähintään:

1) asianomaiset paikalliset viranomaiset;
3) riittävä määrä alueen tai sen jonkin osa-

alueen kehittämisen asiantuntijoita;
4) alueen yritykset, yhteisöt ja muut toimi-

jat, joiden myötävaikutuksella on olennainen
edellytys ohjelman toteutumiselle; sekä

5) paikallista väestöä edustavat henkilöt.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua paikal-

lista maaseudun kehittämissuunnitelmaa
muutettaessa toimintaryhmän on kuultava
edellä 1 momentissa tarkoitettuja yhteistyöta-
hoja.

4 luku

Maaseutuverkosto

10 §

Maaseutuverkostoyksikkö

Maaseutuverkostoyksikkö toimii ministe-
riön alaisuudessa itsenäisenä yksikkönä,
jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää maa-
seudun kehittämiseen osallistuvien toimijoi-
den yhteistyötä maaseutuverkostossa sekä
tiedottaa ohjelmaan sisältyvistä mahdolli-
suuksista ja saavutetuista tuloksista. Maaseu-
tuverkostoyksikkö vastaa maaseutuverkoston
toiminnasta.

Maaseutuverkostoyksiköllä on oikeus
tehdä sopimuksia ja hankintoja maaseutuver-
koston ja maaseutuverkostoyksikön toiminta-

suunnitelman ja vuotuisen toimintasuunnitel-
man toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

11 §

Maaseutuverkoston ohjausryhmä

Ministeriön nimeämä maaseutuverkoston
ohjausryhmä tukee maaseutuverkoston toi-
mintaa ja seuraa toimintasuunnitelman ja
vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista.
Maaseutuverkoston ohjausryhmä kokoontuu
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Maaseutuverkoston ohjausryhmässä ovat
jäseninä edustajat sen tehtävien kannalta kes-
keisistä ministeriöistä, maaseutuvirastosta,
maaseutuverkostoyksiköstä, tärkeimmistä
elinkeinojärjestöistä, ympäristö- ja sukupuol-
ten tasa-arvoa edistävistä järjestöistä sekä
muista maaseudun kehittämisen parissa toi-
mivista järjestöistä ja viranomaisista. Maa-
seutuverkoston ohjausryhmä voi kuulla ulko-
puolisia asiantuntijoita.

Maaseutuverkoston ohjausryhmän puheen-
johtajana toimii ministeriön nimeämä edus-
taja.

Ministeriö vahvistaa maaseutuverkoston
ohjausryhmän työjärjestyksen, jossa määrä-
tään

1) toimielimen kokoontumisesta ja koolle
kutsumisesta;

2) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
3) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja pu-

heoikeudesta toimielimen kokouksissa;
4) jäsenten vaihtumisesta;
5) asian valmistelusta, esittelystä ja pää-

töksenteosta ohjausryhmässä; sekä
6) muista tarpeellisista maaseutuverkoston

ohjausryhmän toimintaan kuuluvista asioista.

12 §

Maaseutuverkoston ohjausryhmän päätök-
senteko

Maaseutuverkoston ohjausryhmän on py-
rittävä päätöksenteossaan yksimielisyyteen.
Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti,
päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kol-
mannesta äänestäneistä on kannattanut.
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13 §

Maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksi-
kön toimintasuunnitelma

Maaseutuverkoston ja maaseutuverkosto-
yksikön toimintaa ohjaa maaseutuverkosto-
yksikön laatima ohjelmakautta 2007—2013
koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitel-
lään maaseutuverkoston ohjausryhmässä ja
seurantakomiteassa. Toimintasuunnitelmassa
on oltava vähintään:

1) maaseutuverkoston strategia;
2) maaseutuverkoston toiminnan sisältö ja

tavoitteet;
3) kuvaus maaseutuverkoston ja maaseutu-

verkostoyksikön tuottamista palveluista ja
maaseutuverkoston toiminnasta; sekä

4) maaseutuverkoston ja maaseutuverkos-
toyksikön rahoitussuunnitelma vuosille
2007—2013.

14 §

Maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksi-
kön vuotuinen toimintasuunnitelma sekä vuo-

sikertomus

Maaseutuverkoston ohjausryhmä arvioi ja
käsittelee maaseutuverkostoyksikön laatiman
maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksi-
kön vuotuisen toimintasuunnitelman, jonka
jälkeen suunnitelma käsitellään seurantako-
miteassa. Ministeriö hyväksyy vuotuisen toi-
mintasuunnitelman.

Vuotuinen toimintasuunnitelma laaditaan
toimintasuunnitelman ja vuotuisen rahoitus-
päätöksen perusteella. Vuotuisessa toiminta-
suunnitelmassa on oltava vähintään:

1) kuvaus maaseutuverkoston ja maaseutu-
verkostoyksikön tulevasta toiminnasta;

2) yksityiskohtainen kuvaus maaseutuver-
koston toiminnasta ja maaseutuverkostoyksi-
kön tuottamista palveluista; sekä

3) maaseutuverkoston ja maaseutuverkos-
toyksikön yksityiskohtainen rahoitussuunni-
telma.

Maaseutuverkoston ja maaseutuverkosto-
yksikön toiminnasta on laadittava vuosikerto-
mus, jossa on kuvaus edellisen vuoden toi-
mintasuunnitelman toteutumisesta. Maaseu-

tuverkostoyksikön on toimitettava vuosiker-
tomus maaliskuun loppuun mennessä minis-
teriölle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vuotuinen
toimintasuunnitelma ja 2 momentissa tarkoi-
tettu vuosikertomus on käsiteltävä seuranta-
komiteassa.

15 §

Maaseutuverkostoyksikön toimisto ja henki-
löstö

Maaseutuverkostoyksikön esimiehenä on
ministeriön nimeämä johtaja. Muun tarpeelli-
sen määräaikaisen henkilöstön osalta johtaja
tekee esityksen, jonka ministeriö vahvistaa.

Maaseutuverkostoyksikön toimien perusta-
misesta ja lakkauttamisesta sekä hankintojen
ja sopimusten tekemisestä päättää maaseutu-
verkostoyksikön johtaja toimintasuunnitel-
man ja vuotuisen toimintasuunnitelman ra-
joissa.

Maaseutuverkostoyksikön johtaja johtaa
verkoston toimintaa ja vastaa siitä, että ver-
koston tehtävät hoidetaan toimintasuunnitel-
man mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti.
Johtajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ver-
koston toiminnan kehittämiseksi sekä siinä
tarpeelliseksi havaittujen uudistusten ja pa-
rannusten aikaansaamiseksi.

Maaseutuverkostoyksiköllä on oltava riit-
tävä hallinnollinen ja taloudellinen osaami-
nen.

16 §

Maaseutuverkostoyksikön työjärjestys

Ministeriö hyväksyy maaseutuverkostoyk-
sikön työjärjestyksen, jossa määrätään:

1) maaseutuverkostoyksikön työskente-
lystä;

2) johtajan ja muun henkilöstön tehtävistä
sekä oikeudesta käyttää maaseutuverkostoyk-
sikön päätösvaltaa; sekä

3) muista tarpeellisista maaseutuverkosto-
yksikön toimintaan kuuluvista asioista.
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5 luku

Paikalliset toimintaryhmät

17 §

Toimintaryhmä

Paikallisen toimintaryhmän jäsenistön on
edustettava laaja-alaisesti toimialueen eri pai-
kallisia toimijoita. Paikallisen toimintaryh-
män on varmistettava organisaationsa sään-
nöissä, että toiminta on paikallisen toiminta-
ryhmän toimialueella avointa kaikille maa-
seudun kehittämisestä kiinnostuneille luon-
nollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Yh-
teisön säännöissä on lisäksi varmistettava,
että organisaation toiminta- ja päätöksenteko-
menetelmät varmistavat tasapuolisen ja te-
hokkaan toiminnan sekä ohjelmassa esitetty-
jen periaatteiden toteutumisen.

Paikallisen toimintaryhmän hallituksessa
on oltava tasapuolisesti edustettuina toimi-
alueen kuntien edustajat, paikallisten yhdis-
tysten ja muiden yksityisoikeudellisten yhtei-
söjen tai säätiöiden edustajat sekä paikallista
väestöä edustavat henkilöt.

Periaatteet paikallisen toimintaryhmän hal-
lituksen tasapuolisesta edustuksesta ja halli-
tuksen jäsenten säännöllisestä vaihtuvuudesta
sekä hallituksen jäsenten hallituksessa toimi-
misen yhtäjaksoisesta enimmäisajasta tulee
näkyä säännöissä.

18 §

Paikallisten toimintaryhmien valinta

Ohjelmaa toteuttamaan valittavien oikeus-
toimikelpoisten paikallisten toimintaryhmien
ja niiden kehittämissuunnitelmien valintape-
rusteina käytetään seuraavia seikkoja:

1) paikallisen toimintaryhmän toiminta-
alueen selkeä määrittely, alueen asukasmäärä
ja perustelut sille, että alue on paikalliselle
toiminnalle ja osallisuudelle sopiva;

2) paikallisen toimintaryhmän taloudelli-
nen ja hallinnollinen osaaminen; sekä

3) paikallisen toimintaryhmän paikallinen
suunnitelma täyttää edellä 5, 6 ja 9 §:ssä
paikallista maaseudun kehittämissuunnitel-
maa koskevat vaatimukset.

Ministeriö voi käyttää arvioitsijoita tai asi-
antuntijoita paikallisten toimintaryhmien va-
linnassa.

Ministeriö hyväksyy paikallisen maaseu-
dun kehittämissuunnitelman paikallisen toi-
mintaryhmän hyväksymisen yhteydessä. Pai-
kallisen maaseudun kehittämissuunnitelman
oleellinen muutos on käsiteltävä seurantako-
miteassa ennen ministeriön tekemää hyväk-
symistä. Paikallisen maaseudun kehittämis-
suunnitelman vähäistä muutosta ei kuiten-
kaan tarvitse käsitellä seurantakomiteassa.

Toimintaryhmien valitsemisen edellytyk-
senä on, että paikalliset toimintaryhmät voi-
vat osoittaa kuntien taloudellisen sitoutumi-
sen toimintaryhmien rahoittamiin hankkei-
siin.

Ministeriö voi pyytää määräajassa täyden-
tämään ministeriölle toimitettavaa paikallista
maaseudun kehittämissuunnitelmaa, jos 1, 3
ja 4 momentissa tarkoitetut vaatimukset eivät
ole täyttyneet.

6 luku

Maaseutujaosto

19 §

Maaseutujaoston kokoonpano

Maaseutujaostossa tulee olla edustettuina
vähintään:

1) asianomaiset aluehallintoviranomaiset;
2) maakunnan liiton tai maakunnan yhteis-

työryhmän edustajat;
3) alueen ympäristöjärjestöjen, tuottajien,

yrittäjien, paikallisten toimintaryhmien ja tar-
vittaessa muiden etujärjestöjen edustajat;
sekä

4) ne, joiden myötävaikutuksella on olen-
nainen merkitys maaseutuohjelman toteutu-
miselle.

20 §

Maaseutujaoston tehtävät

Maaseutujaoston tehtävänä on:
1) seurata alueellisen maaseudun kehittä-

missuunnitelman ja paikallisten maaseudun
kehittämissuunnitelmien toteuttamista;
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2) käsitellä alueellisen maaseudun kehittä-
missuunnitelman ja paikallisten maaseudun
kehittämissuunnitelmien muutokset;

3) sovittaa yhteen maaseuturahaston ra-
hoittamia alueellisia maaseudun kehittämis-
toimenpiteitä ja muita alueellisia toimenpi-
teitä;

4) käsitellä tuettavien hankkeiden alueelli-
set valintaperiaatteet ja muut hankkeiden va-
lintaan liittyvät alueelliset rajoitteet; sekä

5) käsitellä suunnitelmat ja raportit maa-
seuturahaston alueellisesta rahoituksesta ra-
hoitettavista toimenpiteistä maakunnan yh-
teistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä.

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesä-
kuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan lisäksi sellaisiin
alueellisiin ja paikallisiin maaseudun kehittä-
missuunnitelmiin, joiden laatiminen on hal-
linnointilain nojalla aloitettu ennen asetuksen
voimaantuloa.

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

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Sirpa Karjalainen
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Liite 1

Asetuksen 3 §:n 2 ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut kunnat:

Espoo
Helsinki
Hämeenlinna
Hyvinkää
Imatra
Joensuu
Jyväskylä
Jyväskylän mlk
Järvenpää
Kajaani
Kangasala
Kerava
Kirkkonummi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Lohja
Mikkeli

Nokia
Nurmijärvi
Oulu
Pori
Porvoo
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Salo
Savonlinna
Seinäjoki
Tampere
Turku
Tuusula
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 635

vuodelta 2007 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien
valvonnasta

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, 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

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa
valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa-
ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuo-
tannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suo-
men kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (27/2007), jäljempänä Etelä-
Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2007 maksettavasta pohjoi-
sesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(32/2007), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2007 maksettavasta ympäristö-
tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (28/2007);

4) vuodelta 2007 maksettavasta luonnon-
haittakorvauksen kansallisesta lisäosasta an-
nettu valtioneuvoston asetus (511/2007);

5) vuodelta 2007 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (33/2007), jäljempänä peru-
nantuotannon kansallinen tukiasetus;

6) vuodelta 2007 maksettavasta mehiläista-
louden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
annettu valtioneuvoston asetus (179/2007);

7) vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuu-
rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (29/2007);

8) vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suo-
men kasvintuotannon tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (295/2007).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puu-
tarhataloudelle maksettavien Etelä-Suomen
kansallisen tukiasetuksen 3 luvun ja pohjoi-
sen tukiasetuksen 4 luvun mukaisten tukien
valvontaan.

Tätä asetusta sovelletaan lisäksi maa- ja
puutarhatalouden kansallisista tuista annetun
lain (1559/2001), jäljempänä kansallisten tu-
kien laki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna
muuna maa- ja puutarhatalouden tukena sie-
mentuottajille maksettavaan, viljelyalaan pe-
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rustuvaan siementuotannon kansalliseen tu-
keen.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) eläinryhmällä emolehmiä, lypsylehmiä,

vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään
kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli
kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, vä-
hintään kuuden kuukauden ja enintään kah-
den vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuo-
den ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuu-
kauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä
sonneja, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja,
teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja,
emakoita, karjuja, lihasikoja, nuoria siitos-
emakoita, nuoria siitoskarjuja, kanoja mu-
kaan lukien emokanat, ankkaemoja, broileri-
emoja, hanhiemoja, kalkkunaemoja, tarhat-
tuja fasaaniemoja, tarhattuja sorsaemoja,
broilereita, ankkoja, hanhia, kalkkunoita, tar-
hattuja fasaaneja, tarhattuja sorsia, vähintään
vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä
karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä
kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja,
siitostammoja mukaan lukien ponitammat,
vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia
sekä muita vähintään vuoden ja enintään kol-
men vuoden ikäisiä hevosia ja poneja;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekis-
teröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä
naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakolli-
sesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1760/2000;

3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle mak-
setaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tu-
kijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä
ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä
sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (tilatukiase-
tus) mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan
tilatukea koskevia vuosittaisia hoitotoimenpi-
teitä;

4) kansallisten tukien hallintoasetuksella
vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisten tukien hallinnosta annettua maa- ja
metsätalousministeriön asetusta (250/2007);

5) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuu-
luvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä
kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota ke-
sannoidaan tai pidetään hoidettuna viljele-
mättömänä peltona taikka jota käytetään mui-
hin tarkoituksiin;

6) lammas- ja vuohieläinten rekisteröin-
tiasetuksella lammas- ja vuohieläinten mer-
kitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua
maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(469/2005);

7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas-
ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijär-
jestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien
92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
annettua neuvoston asetusta (EY) N:o
21/2004;

8) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hä-
nen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti
yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26
kohdan mukaista viitelohkoa;

9) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua
maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(1391/2006);

10) nautarekisterillä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröin-
tiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus-
ja rekisteröintijärjestelmää;

11) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä
tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tar-
koitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuk-
sessa;

12) soveltamisasetuksella yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
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soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annettua komission asetusta (EY)
N:o 796/2004.

2 luku

Valvonta

3 §

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttymi-
nen on tarkastettava noudattaen soveltuvin
osin, mitä tilatukiasetuksen 23 artiklassa ja
soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetään.

4 §

Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäis-
määrä

Kansallisia kasvintuotannon tukia hake-
neista maatiloista vähintään 5 prosenttia on
tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Tiloista, jotka ovat hakeneet kansallista tu-
kea naudoista, on valvottava vähintään 5 pro-
senttia. Kotieläintukien osalta on valvottava
vähintään 10 prosenttia tiloista, jotka ovat
hakeneet kansallista tukea:

1) sioista;
2) siipikarjasta;
3) hevosista;
4) uuhista; tai
5) kutuista.
Kotieläintukien osalta on valvottava vähin-

tään 30 prosenttia tiloista, jotka ovat hakeneet
nuorten siitossikojen tukea.

5 §

Paikalla tehtävä tarkastus

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin vali-
taan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtä-
villä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeino-
keskusten tekemien otantojen perusteella.
Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 ar-
tiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa
työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa
suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutu-
viraston tai maa- ja metsätalousministeriön
antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi
tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama
tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Val-
vontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esi-
tettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle
ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §

Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen vali-
tut maatilat on tarkastettava pinta-alaperus-
teisten tukien osalta noudattaen soveltuvin
osin, mitä soveltamisasetuksen 29 artiklassa
ja kotieläintukien osalta 35 artiklassa sääde-
tään.

7 §

Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa ha-
vaitaan kasvulohkolla tukiehdon laimin-
lyönti, ehdon noudattamista on valvottava ti-
lan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kysei-
nen ehto koskee.

8 §

Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mit-
tauksessa noudatetaan, mitä Euroopan yhtei-
sön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-
alaperusteisten tukien valvonnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäl-
jempänä pinta-alaperusteisten tukien val-
vonta-asetus, 10—12 §:ssä säädetään.

9 §

Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperus-
teisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tar-
koitettuja karttoja.
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10 §

Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien tarkastuksessa ja
pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-
alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen
8 §:ssä sekä kotieläintukien tarkastuksessa
Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien
eläintukien valvonnasta annetun valtioneu-
voston asetuksen (592/2007), jäljempänä
eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoi-
tettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien tarkastaminen

11 §

Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan,
mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-
asetuksen 3 luvussa säädetään.

12 §

Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon
ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu kansallisten tukien hallintoase-
tuksen 11 §:ssä säädettyä paikkakunnan tuo-
tanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotanto-
tapaa.

13 §

Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäris-
töehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen
11 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §

Perunantuotannon kansallinen tuki

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu perunantuotannon kansalli-
sessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja.

4 luku

Kotieläintukien tarkastaminen

15 §

Eläinten tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava, että eläin-
tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Laskentapäivien eläinmäärän perusteella
määräytyvien kansallisten kotieläintukien
valvonnassa on eläimistä pidetyn kirjanpidon
avulla tarkastettava, että tilalla on laskenta-
päivänä ollut hakemuksessa ilmoitettu eläin-
määrä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

16 §

Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden
asiakirjojen valvonnassa noudatetaan, mitä
eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä sää-
detään.

17 §

Naudat

Valvonnassa noudatetaan, mitä nautojen
korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläin-
luetteloon, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poi-
kimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastami-
sesta eläintukien valvonta-asetuksen 3 lu-
vussa säädetään.

18 §

Eläimistä ja kutun maidontuotannosta pidet-
tävä kirjanpito

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on pidetty eläimistä ja kutun maidontuotan-
nosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5
luvun mukaista kirjanpitoa.

Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon
merkittyjen tietojen paikkansapitävyys ver-
taamalla kirjanpitoa tilalla oleviin osto- ja
myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntä-
misen perusteena oleviin asiakirjoihin.
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19 §

Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen sekä
uuhien ja kuttujen merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tila on
rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja
vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjes-
telmäasetuksen, lammas- ja vuohieläinten re-
kisteröintiasetuksen 2 luvun sekä sikojen
osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröin-
nistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Jos val-
vonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä,
ei tukea makseta ennen kuin tila on rekiste-
röitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukai-
sesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja
kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen
sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröin-
tiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja ku-
tut on hylättävä valvonnassa, jos uuhia ja
kuttuja ei ole merkitty tukiehtojen mukai-
sesti.

20 §

Uuhet

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa
on tarkastettava, että tukikelpoisten uuhien
määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua. Pito-
ajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvi-
tettävä kirjanpidon ja tositteiden avulla, että
tilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu
määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoai-
kana, on valvonnan yhteydessä tarkastettava,
että uuhiluvun muutoksesta on ilmoitettu kir-
jallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle siten kuin kansallisten tukien hal-
lintoasetuksen 23 §:ssä säädetään.

21 §

Hevoset

Hevosille maksettavan kansallisen koti-
eläintuen valvonnassa on tarkastettava:

1) tilalla valvontahetkellä olevat hevoset;
2) hevosten hallinta ja rekisteröinti tuen-

määräytymisajankohtana tilan eläinten kirjan-

pidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän
rekisterin sekä muiden asiakirjojen perus-
teella; sekä

3) Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekis-
teriin ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus
tilalla oleviin hevosiin.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään re-
kisteriin merkitty hevonen ei ole rekisterin
mukaan hakijan hallinnassa, eikä tukihake-
muksen liitteeksi ole toimitettu selvitystä he-
vosen hallinnasta, tukea ei makseta.

22 §

Lihasiat ja lihasiipikarja

Lihasioille ja lihasiipikarjalle maksettavaa
kansallista kotieläintukea valvotaan tuen
määräytymisvuotta seuraavan vuoden aikana.

23 §

Nuoret siitossiat

Nuorista siitossioista maksettavan kansalli-
sen kotieläintuen valvonnassa on tarkastet-
tava, että tuki on myönnetty eläimestä enin-
tään yhden kerran eläimen elinaikana.

24 §

Tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
noudatetaan kansallisten tukien hallintoase-
tuksen 16 §:n 1 momentissa säädettyä tuen
perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista
tuotantotapaa.

5 luku

Seuraamukset

25 §

Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Valvontaseuraamuksista kasvintuotannon
tuissa pinta-alan ja todetun kasvin osalta sää-
detään kansallisten tukien lain 18 §:ssä. Ym-
päristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kan-
sallisten lisäosien seuraamuksista säädetään
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kansallisten tukien lain 10 a §:n 2 momen-
tissa.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suu-
rempi kuin hakemuksessa ilmoitettu, tukea
maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun
pinta-alan mukaan. Jos ilmoitetun ja valvon-
nassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa
valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia mutta kuitenkin
enintään 2 hehtaaria, tuki maksetaan valvon-
nassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria mutta
enintään kuitenkin 20 prosenttia, valvonnassa
hyväksytystä pinta-alasta vähennetään tode-
tun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia mutta alle 50 prosent-
tia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vä-
hennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;
taikka

4) 50 prosenttia tai enemmän, tukea ei
makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan
tukeen oikeuttavia mutta matalamman tukita-
son kasveja kuin hakemuksessa on ilmoitettu,
lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

26 §

Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät
seuraamukset

Jos tilalla ei ole noudatettu pohjoisen tuki-
asetuksen 11 §:ssä säädettyjä ympäristöeh-
toja, alennetaan tilalle maksettavia pohjoisia
tukia 1—5 prosenttia. Jos valvonnassa tode-
taan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt nou-
dattamatta ympäristöehtoja, alennetaan tukea
15—100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan
pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen
ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismää-
rästä.

27 §

Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla ei ole
noudatettu perunantuotannon kansallisessa
tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja, tukea ei
makseta siltä alalta, joka ei täytä tuen ehtoja.

Jos viljelijää ei ole merkitty perunantuo-
tannon kansallisen tukiasetuksen 7 §:ssä tar-
koitettuun rekisteriin, tukea ei makseta ennen
kuin viljelijä on rekisteröitynyt.

28 §

Valvontaseuraamukset kotieläintuissa

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän il-
moitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai
muulla tavoin todetun eläinmäärän taikka
keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa
valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään kaksi
eläintä, tuen määräytymisperusteena käyte-
tään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia mutta enintään 20 pro-
senttia tai jos erotus on yli kaksi mutta enin-
tään neljä eläintä, tuen määräytymisperus-
teena käytetään eläinmäärää, joka saadaan
vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoite-
tun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia mutta enintään 40 pro-
senttia, tuen määräytymisperusteena käyte-
tään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä
todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun
eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; taikka

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymispe-
rusteena oleva eläinmäärä on nolla.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläin-
ryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lain-
kaan tai kirjanpidon perusteella ei voida sel-
vittää tuen määräytymisen perusteena olevaa
eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna ky-
seisen eläinryhmän osalta.

Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koske-
vien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että
tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien luku-
määrän muutos on yli neljä päivää, tilan nau-
tojen keskimääräinen lukumäärä on lasket-
tava uudelleen.

29 §

Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista
säädetään kansallisten tukien lain 19 ja
20 §:ssä.

30 §

Seuraamusten laskenta

Kasvintuotannon tuissa pinta-alavirheistä
johtuvat seuraamukset vähennetään tuesta en-
nen muita seuraamuksia.
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Kotieläintuissa eläinmäärän erotuksesta
johtuvat seuraamukset lasketaan ennen muita
seuraamuksia. Jos eläinmäärinä määritetty
erotus johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin
prosentteina määritetty erotus, käytetään val-
vonnassa tuen hakijan kannalta edullisempaa
tulosta.

31 §

Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemus hylätään, jos valvonta estyy
soveltamisasetuksen 23 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

6 luku

Erinäiset säännökset

32 §

Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudate-
taan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudattavasta menettelystä an-
netun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentissa
säädetään.

33 §

Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukieh-
toja ole kierretty kansallisten tukien lain
16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvon-
nassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toi-
minnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maa-
tilan tunnusmerkeistä annetussa asetuksessa
(213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tun-
nusmerkit.

34 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tukea koskevassa asiassa te-
kemään päätökseen säädetään maaseutuelin-
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatetta-
vasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

35 §

Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmille, emolehmähiehoille, son-
neille, lypsylehmille, hiehoille, teurastetuille
hiehoille ja sonneille maksettava kansallinen
kotieläintuki valvotaan Euroopan unionin
nautapalkkioiden valvontojen yhteydessä.
Kansallinen uuhituki valvotaan uuhipalkkio-
valvonnan yhteydessä.

36 §

Euroopan unionin tukien valvonta

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon
tukia ja kotieläintukia Euroopan yhteisön tu-
kien valvonnan yhteydessä on valvonnan to-
teuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoitta-
misessa noudatettava, mitä soveltamisasetuk-
sen 25 artiklassa säädetään valvonnan ylei-
sistä periaatteista.

37 §

Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä
hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain
(247/1996) taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten vastaisesti, havain-
noista on välittömästi ilmoitettava kunnan
eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai polii-
sille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun
asian selvittämisen käynnistämisestä.

38 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesä-
kuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan vuodelta 2006
maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja
kotieläintukien valvonnasta 4 päivänä touko-
kuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus
(324/2006) sekä eläintukien valvonnasta
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24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (408/2006) nii-
hin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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Valtioneuvoston asetus

N:o 636

täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön
liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 §:n,
tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005)
7 §:n, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta
1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristö-
tuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, ympäristönsuojelulain 22 § osaksi
laeissa 252/2005 ja 814/2005, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § osaksi
laissa 618/2006 sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta anne-
tun lain 11 § laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiase-
tus, 4 artiklassa ja liitteen III kohdassa A

tarkoitettujen ympäristöön liittyvien lakisää-
teisten hoitovaatimusten sekä asetuksen 5 ar-
tiklan ja liitteen IV hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimusten asetuksen 25 artik-
lassa tarkoitetusta valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuk-
sen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhden-
nettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Jär-
jestelmästä säädetään yhteisen maatalouspoli-
tiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tu-
kijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamis-
asetus.
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2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) luontodirektiivillä luontotyyppien sekä

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suo-
jelusta annettua neuvoston direktiiviä
92/43/ETY;

2) suoralla tuella tilatukiasetuksen liit-
teessä I tarkoitettuja suoria tukia;

3) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonai-
suutta sekä ympäristötuen erityistukea.

2 luku

Valvonta

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä yhdenne-
tystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä tilatu-
kiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa sääde-
tään.

4 §

Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan en-
simmäisen alakohdan mukaisena koordinoin-
tiviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.

5 §

Valvontaviranomaiset

Valvontaviranomaisena toimii työvoima-
ja elinkeinokeskus siten kuin soveltamisase-
tuksen 42 artiklassa säädetään.

Toimivaltaisella ympäristöviranomaisella
on mahdollisuus tarvittaessa osallistua työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen tilatukiasetuk-
sen liitteen III kohdassa A tarkoitettuihin ym-
päristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaati-
musten noudattamiseen kohdistuviin tarkas-
tuksiin. Työvoima- ja elinkeinokeskus neu-
vottelee toimivaltaisen alueellisen ympäristö-
keskuksen kanssa tarkastuksiin osallistumi-
sesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus kokoaa yh-
teen valvonnan kohteena olevan tilan tilatuki-
asetuksen liitteessä III ja IV tarkoitettujen
täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja
määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraa-
muksen määrittämisestä on soveltamisasetuk-
sessa erikseen säädetty.

6 §

Valvonnan laajentaminen

Jos jonkin muun kuin tässä asetuksessa
tarkoitetun tarkastuskäynnin yhteydessä ha-
vaitaan tai valvontaviranomainen muutoin
saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaitta-
korvausta tai ympäristötukea hakenut maatila
on jättänyt noudattamatta tässä asetuksessa
tarkoitettuja säännöksiä, valvontaviranomai-
sen on laajennettava tarkastus tämän asetuk-
sen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn
säädöksen tai hallinnollisessa tarkastuksessa
soveltamisasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 33
ja 34 alakohdassa määritellyn vaatimuksen
tai standardin osalta.

3 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

7 §

Pohjavesialueet

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan
pohjavesialueilla sijaitsevalla maatalous-
maalla on noudatettu pohjavesien suojelemi-
sesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaa-
rallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumi-
selta annettua valtioneuvoston päätöstä
(364/1994) sekä ympäristönsuojelulain
(86/2000) 8 §:n säännöksiä pohjavesien suo-
jelusta.

8 §

Puhdistamolietteen käyttö

Valvonnassa on tarkastettava, että puhdis-
tamolietettä vastaanottaneella tilalla on nou-
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datettu puhdistamolietteen käytöstä maanvil-
jelyksessä annettua valtioneuvoston päätöstä
(282/1994).

9 §

Nitraattien vesiin pääsyn rajoittaminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta an-
nettua valtioneuvoston asetusta (931/2000).

10 §

Natura 2000 -alueen maatalousmaa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla,
jolla on luontodirektiivin tai luonnonvarais-
ten lintujen suojelusta annetun neuvoston di-
rektiivin 79/409/ETY perusteella Natura
2000 -verkostoon kuuluvalla alueella olevaa
maatalousmaata, ei ole merkittävästi heiken-
netty Natura 2000 -verkostoon valinnan pe-
rusteena olevia luontoarvoja.

11 §

Rauhoitetut lajit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu luontodirektiivin liitteen IV b
kohdassa mainittujen kasvien luonnonsuoje-
lulain (1096/1996) mukaisia rauhoitusmäärä-
yksiä. Valvonnassa on lisäksi tarkastettava,
että tilalla on noudatettu luonnonsuojelulain
sekä metsästyslain (615/1993) mukaisia lin-
tujen rauhoitusmääräyksiä ja ettei lintujen
suojelun kannalta tärkeitä elinympäristöjä ole
heikennetty tai hävitetty.

12 §

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuk-
set

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu suorien tukien täydentäviin
ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja
ympäristön vähimmäisvaatimuksista annettua
maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(183/2006).

4 luku

Erinäiset säännökset

13 §

Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jät-
tämisen ja tahallisen laiminlyönnin seuraa-
muksista suoriin tukiin, luonnonhaittakor-
vaukseen ja ympäristötukeen säädetään tila-
tukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisase-
tuksen 66 ja 67 artiklassa.

14 §

Ilmoitusvelvollisuus

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on il-
moitettava tämän asetuksen 7—11 §:ään liit-
tyvissä tarkastuksissa havaituista puutteista
alueelliselle ympäristökeskukselle.

Asetuksen 7—9 §:ään liittyvissä tarkastuk-
sissa havaituista puutteista on ilmoitettava li-
säksi kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle.

15 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudatettavasta menettelystä an-
netun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

16 §

Valvontaa koskevan lainsäädännön sovelta-
minen

Tarkastusten tekemisestä säädetään maa-
seutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä annetun lain
8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maata-
louspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) 2 luvussa sekä tilatukijärjestel-
män täytäntöönpanosta annetun lain
(557/2005) 7 §:ssä.
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17 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesä-
kuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan täydentävien

ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten
hoitovaatimusten valvonnasta 4 päivänä tou-
kokuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus
(323/2006).

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

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 637

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

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 nimi n:o antopäivä
voimaantulo-
päivä

MMM:n asetus nautojen BSE-taudin vastusta-
misesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/EEO/2007 1.6.2007 1.7.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa
määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Osastopäällikkö Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (2001R0999); EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1
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