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L a k i

N:o 323

Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2007

Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuk-
sen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-

räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

HE 1/2008
UaVM 2/2008
EV 32/2008

50—2008

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080001


L a k i

N:o 324

Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ulan Batorissa 15 päivänä toukokuuta

2007 Suomen tasavallan hallituksen ja Mon-
golian hallituksen välillä sijoitusten edistämi-
sestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

HE 2/2008
UaVM 3/2008
EV 33/2008
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Valtioneuvoston asetus

N:o 325

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euro-
määrien tarkistamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain
(609/1986) 23 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 232/2005:

1 §
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

annetun lain (609/1986) 11 §:n 2 momentissa
säädetyt hyvityksen euromäärät tarkistetaan
rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että
hyvityksenä on suoritettava vähintään 3 240
euroa ja työhönottotilanteessa enintään
16 210 euroa.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-

kuuta 2008.
Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä jou-

lukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne-
tussa laissa säädettyjen hyvityksen rahamää-
rien tarkistamisesta (1238/2001).

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2008

Ministeri Stefan Wallin

Johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen
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Valtioneuvoston päätös

N:o 326

Lapin kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Lapin kunta liitetään Rauman kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Rauman kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-

nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen pe-
rusteet.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Valtioneuvoston päätös

N:o 327

Alastaron kunnan ja Mellilän kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Alastaron kunta ja Mellilän kunta liitetään
Loimaan kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Loimaan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen pe-
rusteet.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Valtioneuvoston päätös

N:o 328

Askaisten kunnan ja Lemun kunnan liittämisestä Maskun kuntaan

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Askaisten kunta ja Lemun kunta liitetään
Maskun kuntaan.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Maskun kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen pe-
rusteet.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 329

työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuu-
tustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä 25
päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena kuin
se on laissa 250/2006, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992)
132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 252/2006 ja 29 päivänä joulukuuta
1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin se on
laissa 251/2006 seuraavasti:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain

29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän toi-
mintapääoman prosenttimäärä on 24,1.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-

näkuuta 2008.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 330

vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkei-
nojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992
annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin
hakijalle asetetuista edellytyksistä, viljelyk-
seen soveltuvan pellon määritelmästä, hal-
linta-ajasta, paikkakunnan tuotanto-olosuhtei-
den mukaisesta viljelytavasta sekä eri eläinla-
jien tuotantotavasta, pidettävästä kirjasta, tu-
kikelpoisten eläimien määritelmistä, yksit-
täisten lohkojen tai koko tilan hallintaoikeu-
den siirrosta sekä muista vastaavista seikoista
tukijärjestelmissä, joista säädetään seuraa-
vissa valtioneuvoston asetuksissa:

1) vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suo-
men kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (63/2008), jäljempänä Etelä-
Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2008 maksettavasta pohjoi-
sesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(64/2008), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2008 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (67/2008), jäljempänä peru-
nantuotannon kansallinen tukiasetus; sekä

4) vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuu-
rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (945/2007).

Tätä asetusta ei sovelleta puutarhatalou-
delle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen
tukiasetuksen 3 luvun ja pohjoisen tukiase-
tuksen 4 luvun mukaisiin tukiin tämän ase-
tuksen 3 §:ää lukuun ottamatta eikä Etelä-
Suomen kansallisen tukiasetuksen
17 b—17 e §:n mukaiseen tukeen.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tilapäisesti viljelemättömällä pellolla

sellaista peltoa, joka on viljelykiertokesan-
tona, lantapatterin tai muun vastaavan tilapäi-
sen syyn perusteella viljelemättä, ei kuiten-
kaan alueita, jotka eivät vielä ole olleet vilje-
lykäytössä tai jotka on pysyvästi poistettu
viljelystä;

2) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
suorien tukien täydentäviin ehtoihin liitty-
vistä hyvän maatalouden ja ympäristön vä-
himmäisvaatimuksista annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen (183/2006)
2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua
peltoa;

3) luonnonniityillä ja -laitumilla sekä avoi-
milla hakamailla aloja, joilla kasvaa luon-
nonheinää ja joita laidunnetaan tai käytetään
tuen hakijan kotieläinten rehuntuotantoon
kasvukauden 2008 ajan ja joilla ei tehdä
muita vuosittaisia viljelytoimenpiteitä;
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4) kasvimaalla viljelyalaa, jolla viljellään
puutarhakasveja ja perunaa omaan käyttöön;

5) liharodulla muita kuin vuodelta 2008
maksettavista eräiden peltokasvien ja nauto-
jen tuotantopalkkioista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (1235/2007) liitteessä 1 mainit-
tuja nautarotuja;

6) emolehmällä liharotuista tai tällaisen ro-
dun kanssa tehdystä risteytyksestä syntynyttä
vähintään 50 prosenttisesti liharotuista ja vä-
hintään kerran poikinutta nautaa, jota käyte-
tään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja
jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai
emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka
käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty
emolehmä.

7) lypsylehmällä maidontuotantoon käytet-
tävää vähintään kerran poikinutta nautaa;

8) sonnilla ja härällä vähintään kuuden
kuukauden ikäistä urospuolista nautaa;

9) teurastetulla sonnilla ja härällä ruho-
painoltaan vähintään 220 kiloa painavaa tuki-
alueella C3 tai C4 kasvatettua vuonna 2008
teurastettua sonnia tai härkää, joka on ollut
hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään
60 vuorokautta viimeisen 90 vuorokauden ai-
kana ennen teurastusta;

10) hieholla vähintään kuuden kuukauden
ikäistä poikimatonta nautaa;

11) emolehmähieholla 6 kohdassa tarkoite-
tut rotuvaatimukset täyttävää vähintään kah-
deksan kuukauden ikäistä emolehmäksi tar-
koitettua poikimatonta nautaa, jonka käyttö-
tavaksi nautarekisterissä on merkitty emo-
lehmä ja joka on elossa tuen maksua varten
nautarekisteristä aikaisintaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2008 tehtävän poiminnan ajankoh-
tana;

12) teurastetulla hieholla ruhopainoltaan
vähintään 170 kiloa painavaa vuonna 2008
teurastettua poikimatonta naaraspuolista nau-
taa, joka on ollut hakijan hallinnassa yhtäjak-
soisesti vähintään 60 vuorokautta viimeisen
90 vuorokauden aikana ennen teurastusta;

13) naudalla 6—12 kohdassa tarkoitettua
nautaa, joka on merkitty maa- ja metsätalous-
ministeriön hyväksymillä korvamerkeillä ja
joka on rekisteröity nautarekisteriin nauta-
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja nau-
danlihatuotteiden pakollisesta merkitsemi-
sestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o

820/97 kumoamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1760/2000 sekä nautaeläinten merkinnästä ja
rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1391/2006) mukai-
sesti;

14) naudan poikimisella normaalin tiineys-
ajan jälkeen tapahtuvaa vasikoimista tai vä-
hintään seitsemän kuukauden tiineysajan jäl-
keen tapahtuvaa luomista;

15) emakolla viimeistään laskentapäivänä
vähintään kerran porsinutta sikaa ja vähintään
kahdeksan kuukauden ikäistä emakoksi tar-
koitettua nuorta porsimatonta sikaa;

16) karjulla viimeistään laskentapäivänä
vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä uros-
puolista sikaa;

17) lihasialla ruhopainoltaan vähintään 61
kiloa painavaa vuonna 2008 teurastettua si-
kaa, ei kuitenkaan porsinutta emakkoa tai
teurastuksen yhteydessä nyljettyä karjua;

18) nuorella siitossialla vuoden 2008 ai-
kana vähintään kolmen kuukauden ikäisenä
mutta alle kahdeksan kuukauden ikäisenä sii-
tokseen myytyä urospuolista sikaa tai vähin-
tään kolmen kuukauden ikäistä siitokseen
myytyä porsimatonta naaraspuolista sikaa;

19) sialla 15—18 kohdassa tarkoitettua
emakkoa, karjua, lihasikaa ja nuorta siitos-
sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikki-
eläimenä pidettävää minisikaa;

20) kanalla vähintään 16 viikon ikäistä
kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulu-
tukseen tai poikasten tuotantoon;

21) ankkaemolla vähintään 25 viikon
ikäistä ankkaa, jonka munantuotanto käyte-
tään poikasten tuotantoon;

22) broileriemolla vähintään 18 viikon
ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään
poikasten tuotantoon;

23) hanhiemolla vähintään 30 viikon
ikäistä hanhea, jonka munantuotanto käyte-
tään poikasten tuotantoon;

24) kalkkunaemolla vähintään 29 viikon
ikäistä kalkkunaa, jonka munantuotanto käy-
tetään poikasten tuotantoon;

25) tarhatulla fasaaniemolla vähintään 26
viikon ikäistä fasaania, jonka munantuotanto
käytetään poikasten tuotantoon;

26) tarhatulla sorsaemolla vähintään 26
viikon ikäistä sorsaa, jonka munantuotanto
käytetään poikasten tuotantoon;
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27) broilerilla tavanomaisessa tuotannossa
lihantuotantoa varten jalostettua noin 40 vuo-
rokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa
taikka maataloustuotteiden luonnonmukai-
sesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista
merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintar-
vikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o
2092/91 täydentämisestä siten, että asetus kä-
sittää myös eläintuotannon annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1804/1999 mukai-
sesti harjoitettavassa tuotannossa vähintään
81 vuorokauden iässä teurastettavaa kanan-
poikaa;

28) lihasiipikarjalla vuoden 2008 aikana
teurastettuja ankkoja, hanhia, kalkkunoita
sekä teurastettuja tarhattuja fasaaneja ja sor-
sia;

29) uuhella naaraspuolista lammasta, joka
on karitsoinut vähintään kerran viimeistään 8
päivänä kesäkuuta 2008 tai joka on tuolloin
vähintään vuoden ikäinen;

30) kutulla maidontuotantoon tarkoitettua
naaraspuolista vuohta, joka on poikinut vä-
hintään kerran viimeistään 1 päivänä touko-
kuuta 2008 tai joka on tuolloin vähintään
vuoden ikäinen;

31) hevosella siitokseen käytettävää hevos-
ja ponitammaa, vähintään 1-vuotiasta suo-
menhevosta sekä 1—3-vuotiasta muuta he-
vosta ja ponia;

32) siitostammalla hevosta ja ponia, joka
on astutettu tai varsonut edellisen vuoden
aikana;

33) vähintään 1-vuotiaalla suomenhevo-
sella suomenhevosta, joka on muu kuin sii-
tostamma;

34) broileriuntuvikolla broilerihautomolta
tilalle alle kolmen vuorokauden ikäisenä toi-
mitettua broileriksi kasvatettavaa kananpoi-
kaa;

35) teurastamolla Elintarviketurvallisuus-
viraston hyväksymää teurastamoa ja kunnan
elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymää
pienteurastamoa;

36) koko tilan hallintaoikeuden siirrolla
koko tilaa koskevaa sukupolvenvaihdosta,
koko tilan ostoa, myyntiä, yhtiömuodonmuu-
tosta tai vuokrasopimuksen tekemistä sekä
tapauksia, joissa avioliiton tai kuoleman takia
tilan hallintaoikeus muuttuu joko kokonaan
uuden tai jo aiemmin toiselta tilalta tukia
hakeneen toisen tuenhakijan hallintaan;

37) nautarekisteriotteella jokaiselle nauta-
eläinten pitäjälle kahden kuukauden välein
toimitettavaa kirjettä, joka sisältää saatesi-
vun, nautaeläinluettelon, tapahtumaotteen,
luettelon teurastetuista naudoista sekä mah-
dollisesti tarkistuslistan;

38) peitenimellä hevostalouslain
(796/1993) 3 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin
merkittyä hevosen omistusta osoittavaa ni-
meä.

3 §

Yhdessä harjoitettava maa- ja puutarha-
talous

Jos maa- tai puutarhataloutta harjoitetaan
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain (1559/2001), jäljempänä tuki-
laki, 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla, on yhden viljelijän, yhtiö-
miehen, jäsenen tai osakkaan on täytettävä
tukilain 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetut ehdot sekä harjoitettava maa- tai puutar-
hataloutta siten, että

1) hän osallistuu henkilökohtaisesti maata-
louden tai puutarhatalouden harjoittamiseen
itse työtä tekemällä; ja

2) hän on henkilökohtaisesti verovastuussa
toiminnasta tuloverolain (1535/1992) 9 §:ssä
ja yhtymien sekä kuolinpesien osalta lisäksi
15—17 §:ssä säädetyllä tavalla.

2 luku

Tukien hakeminen

4 §

Tuen hakijan alaikäinen lapsi

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
3 §:n 1 momentin 2 kohdan ja pohjoisen tuki-
asetuksen 2 §:n 1 momentin 15 kohdan tar-
koittamaksi tuen hakijan alaikäiseksi lapseksi
katsotaan henkilö, joka on 31 päivänä joulu-
kuuta 2007 ollut alle 18-vuotias.

5 §

Tukihakemuksen peruuttaminen

Tukihakemuksen peruuttamisesta on il-
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moitettava kirjallisesti tukihakemusta käsitte-
levälle kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle. Jos valvonnasta on jo ilmoitettu tuen
hakijalle ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu
valvontaseuraamuksia, tukihakemusta ei
voida peruuttaa. Muussa tapauksessa takara-
jana peruutuksen tekemiselle on ensimmäi-
nen kyseessä olevan hakemuksen mukainen
maksatustapahtuma.

Peruutus voi koskea koko tukihakemusta
tai osaa hakemuksesta. Useamman hakuker-
ran tuessa hakija voi peruuttaa yhden tuki-
haun edellä 1 momentissa mainituin rajoituk-
sin.

Kasvintuotannon tukihakemusta ei voida
peruuttaa kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen tallennusilmoituksen lähettämisen
jälkeen, jos tallennusilmoituksessa on yksi tai
useampi lohko merkitty sääntöjen vastaiseksi
ja virhe on sellainen, että siitä aiheutuu seu-
raamus.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2—4 kohdissa
mainituissa asetuksissa tarkoitettujen kansal-
listen peltoalaperusteisten tukien sekä Etelä-
Suomen kansallisen tukiasetuksen 17 a §:ssä
tarkoitetun Etelä-Suomen erikoiskasvituen
peruutus voidaan tehdä myös lohkokohtai-
sesti.

3 luku

Kasvintuotannon tuet

6 §

Lohkot

Perus- ja kasvulohkojen viljellyt ja viljele-
mättömät pinta-alat on ilmoitettava hehtaa-
reina kahden desimaalin tarkkuudella.

7 §

Viljelykseen soveltuva pelto

Tukilain 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa
sekä 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuksi viljelykseen soveltuvaksi pelloksi lue-
taan:

1) käytössä oleva maatalous- ja puutarha-
kasvien viljelyala;

2) kesannoitu pelto;
3) hoidettu viljelemätön pelto;
4) tilapäisesti viljelmättömänä ilmoitettu

maatalousmaa;
5) kasvimaa; sekä
6) kotieläintukien osalta käytössä oleva

luonnonniitty ja -laidun sekä avoin hakamaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun pellon on

oltava tuen hakijan hallinnassa kasvukauden
2008 ajan. Tuen hakija voi hallita peltoa
omistajana, maanvuokralain (258/1966) tar-
koittamana vuokramiehenä, muun hallintaso-
pimuksen kuin maanvuokrasopimuksen no-
jalla tai testamenttiin taikka muuhun saanto-
kirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla.
Pellon on oltava hakijan hallinnassa viimeis-
tään 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi pelloksi
ei lueta peltoa, joka on poissa viljelyksestä
luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momen-
tin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien lopetta-
miskorvauksesta annetun lain (1330/1992)
9 §:ssä taikka maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä, sel-
laisena kuin se oli voimassa lain 1326/1999
voimaan tullessa, tarkoitettujen sitoumusten
nojalla.

Puutarhakasvien puolen hehtaarin viljelyk-
sessä olevaan peltoalaan luetaan mukaan avo-
maanvihannesten, marjojen, hedelmien, sie-
menmauste- ja lääkekasvien, koristekasvien
ja yrttimausteiden viljelyalat sekä taimitarhat
ja kasvimaaksi ilmoitetut alat.

8 §

Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon
ottava tuotantotapa

Tukilain 9 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitetulla paikkakunnan tuotanto-olosuhteet
huomioon ottavalla tuotantotavalla tarkoite-
taan sitä, että

1) peltoa muokataan ja lannoitetaan tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla;

2) kylvö tai istutus tehdään tasaisen itämi-
sen mahdollistavalla tavalla viimeistään 30
päivänä kesäkuuta;

3) viljelyssä käytetään alueelle soveltuvia
kasvilajeja ja lajikkeita;

4) viljelyssä käytetään laadultaan ja mää-
rältään riittävää siemen- tai taimimäärää;
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5) kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla ja hukkakaura on
torjuttu;

6) lohkon kasvukunto mahdollistaa korjuu-
ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen; ja

7) sato korjataan asianmukaisesti.
Satovahinkojen korvaamisesta annetussa

laissa (1214/2000) tarkoitetun satovahingon
tai tätä vastaavan syyn takia korjaamatta jää-
nyt sato ei ole este tukien maksamiselle, jos
muista tuotanto-olosuhteet huomioon otta-
vaan tuotantotapaan kuuluvista toimenpiteistä
on huolehdittu asianmukaisesti. Satovahin-
gosta tai vastaavasta muusta syystä on kui-
tenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus Maaseutu-
viraston vahvistamalla lomakkeella välittö-
mästi vahingon ilmaannuttua tilan sijainti-
paikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle. Ilmoituksessa on yksilöitävä satova-
hinko tai vastaava syy sekä sadon korjaa-
matta jättämisen syy. Talvehtimisvaurioista
kärsineille kasvulohkoille tuki voidaan mak-
saa, jos pääosalla lohkon pinta-alasta on sel-
lainen kasvusto, jolla on mahdollista tuottaa
korjuu- ja markkinakelpoinen sato.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2 koh-
dassa säädetään, kesäkuun 30 päivän 2008
jälkeen kylvetyt tai istutetut satoa tuottavat
avomaanvihannekset ovat tukikelpoisia, jos
niiden kylvö- tai istutuspäivä on ilmoitettu
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

9 §

Sadonkorjuu

Vehnän, rukiin ja mallasohran tuen maksa-
misen edellytyksenä on 8 §:ssä säädetyn li-
säksi, että jyväsato korjataan puimalla.

Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huo-
mioon ottavan tuotantotavan vaatimusten
mukaisena nurmivaltaisen sadon korjaami-
sena ei pidetä kasvuston maahan niittoa tai
kompostointia taikka kasvuston hävittämistä
muulla niihin verrattavalla tavalla.

Niillä kasveilla, joiden viljelytapaan vilje-
lytekniset päisteet kuuluvat, ei edellytetä
päistelohkon sadonkorjaamista tai laidunta-
mista, jos kasvusto pidetään hoidettuna.

4 luku

Kotieläintuet

10 §

Kotieläinten hallinta ja hoito

Tuottajan hallinnassa olevilla kotieläimillä
tarkoitetaan tuottajan omistuksessa olevia
eläimiä sekä vuokra- tai leasingsopimuksella
tuottajan hallintaan siirtyneitä eläimiä.

Eläinten hallinnansiirto tuottajalta toiselle
on pystyttävä osoittamaan osapuolten keski-
näisellä kirjallisella sopimuksella ja asiaan
liittyvillä kuiteilla.

Eläimet hallintaansa ottanut tuottaja on ta-
loudellisessa vastuussa sopimuksen piiriin
kuuluvista eläimistä. Tuottajalla on myös
vastuu pitää kirjaa hallintaan otetuista eläi-
mistä.

Jos tuottaja ottaa toisen tuottajan hallin-
nassa olevia eläimiä hoitoon korvausta vas-
taan, eläinten hoidosta on tehtävä kirjallinen
sopimus, joka osoittaa, että eläimet vastaan-
ottanut tuottaja ainoastaan hoitaa eläimiä,
mutta ei ole taloudellisessa vastuussa sopi-
muksen piiriin kuuluvista eläimistä.

Sillä tuottajalla, joka omistaa tai muutoin
hallitsee eläimiä, on vastuu pitää kirjaa hoi-
dossa olevista eläimistä. Eläinrekistereihin
rekisteröitävät naudat, vuohet, uuhet ja hevo-
set rekisteröidään sille tilalle, jonka hallin-
nassa ne ovat.

11 §

Kotieläintuen hakeminen ja määräytyminen

Kotieläintukea haetaan kotieläimistä, jotka
ovat hakijan hallinnassa. Hoitajalle ei mak-
seta kotieläintukea hänen hoidossaan olevista
eläimistä.

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja
pohjoisen tukiasetuksen tarkoittamat eläin-
ryhmät on määritelty tämän asetuksen 2 §:n
1 momentin 6—13 ja 15—33 kohdassa.

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
13 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 20 §:ssä
tarkoitettu kotieläinten keskimääräinen luku-
määrä lasketaan yhden desimaalin tarkkuu-
della.

844 N:o 330



12 §

Tavanomainen tuotantotapa

Kotieläintukien maksamisen edellytyksenä
on, että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta
kullekin tuen perusteena olevalle eläinlajille
tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti. Ta-
vanomaisella tuotantotavalla tarkoitetaan en-
sisijaisesti sitä, että emolehmiä pidetään li-
hantuotantoa varten kasvatettavien vasikoi-
den tuottamiseen, emakoita pidetään porsai-
den tuottamista varten ja uuhia pidetään ti-
lalla lihantuotantoa varten kasvatettavien ka-
ritsoiden tuottamiseen. Tuotannon, kuten
porsaiden lukumäärän emakkoa kohti tai ka-
ritsoiden lukumäärän uuhta kohti, tulee olla
normaalilla tasolla suhteessa eläinmäärään.

Tukea voidaan maksaa myös eläimistä,
joita pidetään tilalla tulonhankkimistarkoituk-
sessa erilaisten uusien kotieläintuotannon toi-
mintojen vuoksi. Toiminnasta ja sen tulon-
hankkimisluonteesta on tarvittaessa esitettävä
selvitys kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle. Tällaisena selvityksenä voidaan
pitää esimerkiksi todistusta kuulumisesta en-
nakonpidätysrekisteriin kyseessä olevan toi-
minnan osalta.

13 §

Eläinten iän laskeminen

Kotieläinten ikä lasketaan siten, että eläin
tulee tietyn kuukausimäärän ikäiseksi saman-
numeroisena päivänä kuin se on syntynyt.
Sonnien, härkien, hiehojen, sikojen lukuun
ottamatta lihasikoja sekä uuhien ja kuttujen
ikää laskettaessa kuukaudessa katsotaan ole-
van 30 päivää.

Jos eläin on syntynyt kuukauden 31 päi-
vänä, sen ikä lasketaan vastaavasti kuin kuu-
kauden 30 päivänä syntyneen eläimen ikä.

Jos eläin on syntynyt kuukauden 29, 30 tai
31 päivänä ja se saavuttaisi tukeen oikeutta-
van iän helmikuussa, eläimen kuukausimää-
räisen iän katsotaan täyttyvän 28 päivänä hel-
mikuuta.

Siipikarjan ikä lasketaan kalenteriviikkojen
mukaan.

Hevoselle maksettavaa tukea laskettaessa
käytettävä ikä määräytyy siten, että hevonen
on:

1) yksivuotias, jos se on syntynyt 1 päivän
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta
2007 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan
lukien;

2) kaksivuotias, jos se on syntynyt 1 päi-
vän tammikuuta 2006 ja 31 päivän joulu-
kuuta 2006 välisenä aikana, mainitut päivät
mukaan lukien; ja

3) kolmevuotias, jos se on syntynyt 1 päi-
vän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulu-
kuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät
mukaan lukien.

14 §

Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät,
sonnit, härät, hiehot sekä teurastetut sonnit,

härät ja hiehot

Tuen hakijan tulee tarkistaa nautoja koske-
vat tiedot tuen hakijalle lähetettävästä nauta-
rekisteriotteesta ja tehdä tarvittavat korjauk-
set nautarekisteriin.

Mahdolliset korjaukset nautarekisteriotteen
tietoihin tulee tehdä 20 kalenteripäivän ku-
luessa otteen tulostamispäivämäärästä. Nau-
tarekisteriotteen tarkistuslistalle on tulostettu
päivämäärä, jolloin korjaukset on viimeistään
tehtävä.

15 §

Nautojen tukikelpoisuuspäivien määräytymi-
nen

Emolehmien, emolehmähiehojen, lypsy-
lehmien, sonnien, härkien ja hiehojen ensim-
mäinen tukikelpoisuuspäivä on se päivä, jol-
loin eläin tulee tuen piiriin. Ensimmäinen
tukikelpoisuuspäivä voi olla tuen määräyty-
misajanjakson ensimmäinen päivä tai päivä,
jolloin eläin saavuttaa vaaditun iän tai poiki-
mista seuraava päivä taikka eläimen ostopäi-
vää seuraava päivä.

Eläimen viimeinen tukikelpoisuuspäivä on
se päivä, jolloin eläin poistuu tuen piiristä.
Viimeinen tukikelpoisuuspäivä voi olla eläi-
men poistopäivä, toiseen ikäryhmään siirty-
mistä edeltävä päivä, tuen määräytymisajan-
jakson viimeinen päivä tai hiehon poikimis-
päivä.
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16 §

Kuttujen maidontuotanto

Kuttujen tuen määräytymisen perusteeksi
hyväksytään maitomäärä, joka on:

1) toimitettu meijeriin;
2) myyty suoraan tilalta;
3) käytetty myyntiin sekä omaan käyttöön

valmistetun juuston valmistukseen;
4) käytetty myyntiin tarkoitettujen muiden

tuotteiden valmistukseen; tai
5) käytetty tuen hakijan omassa taloudessa.
Eläinten ravinnoksi sekä kutun maidosta

valmistettujen tuotteiden valmistuksen tes-
taukseen käytettävää maitomäärää ei lasketa
mukaan tuen määräytymisen perusteeksi hy-
väksyttävään maitomäärään.

Tuen hakijan taloudessa käytettäväksi mai-
tomääräksi hyväksytään 1,0 litraa henkilöä ja
päivää kohti. Tuen hakijan taloudessa ole-
viksi henkilöiksi luetaan henkilöt, joiden
väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettu asuin-
paikka on sama kuin tuen hakijalla.

17 §

Hevoset

Hevosen tulee pääsääntöisesti olla rekiste-
röityinä hevostalouslain (796/1993) 3 §:ssä
tarkoitettuun rekisteriin viimeistään 1 päi-
vänä toukokuuta 2008. Tuen hakijan tulee
huolehtia siitä, että rekisteriin ilmoitetut tie-
dot ovat ajan tasalla.

Jos hevonen on osaomistuksessa, koti-
eläintukihakemukseen on liitettävä valtakirja,
jolla muut omistajat antavat suostumuksensa
tuen hakemiseen. Valtakirjassa on mainittava
mahdollinen osaomistukseen liittyvä peite-
nimi.

Tamman on oltava astutettu jalostukseen
hyväksytyllä oriilla. Ponitamman on oltava
puhdasrotuinen ja sille käytetyn oriin tulee
edustaa samaa rotua, ellei ponitammaa ole
astutettu hevosten jalostustoiminnan järjestä-
misestä annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen (45/94) 4 §:n mukaisen läm-
minveristen ratsuhevosten, ponien, islannin-
hevosten ja vuonohevosten jalostusohjesään-
nössä tarkoitetun ratsuponiohjelman mukaan.

Suomenhevostammat ja lämminveriset ra-
vihevostammat voidaan astuttaa myös omalla
oriilla. Jos tamma on astutettu omalla kanta-
kirjaamattomalla oriilla, tuen hakijan on en-
nen tuen maksamista toimitettava kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle oikeaksi to-
distettu jäljennös varsomistodistuksesta tai
eläinlääkärin antama lausunto tamman vähin-
tään 12 viikkoa kestäneen tiineysajan jälkeen
tapahtuneesta luomisesta.

18 §

Uuhen poisto pitoaikana

Jos tukikelpoinen uuhi poistetaan tilalta
Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 7 §:n
1 momentin 5 kohdassa ja pohjoisen tukiase-
tuksen 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettuna pitoaikana, joka alkaa 1 päivänä maa-
liskuuta 2008 ja päättyy 8 päivänä kesäkuuta
2008, poistosta on ilmoitettava kirjallisesti
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoitusta uuhen poistosta tilalta pitoai-
kana ei voi kuitenkaan tehdä enää sen jäl-
keen, kun tuen hakijalle on ilmoitettu valvon-
nasta.

5 luku

Eläimistä ja kutun maidosta pidettävä
kirja

19 §

Naudat

Naudoista on pidettävä ajan tasalla olevaa
nautaeläinluetteloa, josta säädetään nauta-
eläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 10 §:ssä.

20 §

Siat

Sioista on pidettävä ajan tasalla olevaa kir-
jaa siten kuin sikojen merkitsemisestä ja re-
kisteröinnistä annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1296/2001) 11 §:ssä
säädetään.
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21 §

Siipikarja

Siipikarjasta on pidettävä ajan tasalla ole-
vaa kirjaa, josta on käytävä ilmi eläinryhmien
tasolla eläinten lukumäärän lisäykset ja vä-
hennykset. Lisäyksinä tulee kirjanpitoon mer-
kitä eläinten syntymät ja ostot ja vähennyk-
sinä eloon myynnit, teuraaksi myynnit sekä
kuolemat.

22 §

Uuhet, kutut ja hevoset

Uuhista ja kutuista on pidettävä ajan ta-
salla olevaa kirjaa siten kuin lammas- ja vuo-
hieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (469/2005) 10 §:ssä säädetään.

Hevosista on pidettävä ajan tasalla olevaa
kirjaa, josta on käytävä ilmi yksilötasolla he-
vosen nimi, rekisterinumero tai muu tunniste,
hallinta-aika ja olinpaikka hallinta-aikana. Li-
säksi tulee kirjata eläinten syntymä- tai osto-
päivä sekä eloon myynnit, teuraaksi myynnit
sekä kuolemat.

23 §

Kuttujen maidontuotannosta pidettävä kirja

Edellä 16 §:ssä tarkoitetusta kuttujen mai-
dontuotannosta on pidettävä kirjaa Maaseutu-
viraston vahvistamalla lomakkeella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun lomake-
kirjaan merkitään kuukausittain litroina:

1) meijeriin toimitettu maitomäärä;
2) suoramyyntimaidon myyntimäärä;
3) myyntiin ja tuen hakijan taloudessa käy-

tettäväksi valmistetun juuston valmistukseen
käytetty maitomäärä; ja

4) tuen hakijan taloudessa käytetty maito-
määrä.

Kuukauden aikana valmistetun juuston
määrä kiloina on ilmoitettava juustotyypeit-
täin.

Suoramyyntimaidon ostajista on lisäksi pi-
dettävä päivittäistä luetteloa, joka toimitetaan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle pyydettäes-
sä.

Jos kutun maidosta tehdään myyntiä varten

muita tuotteita kuin juustoa, on maidon käy-
töstä pidettävä erillistä tuotekohtaista päivit-
täistä kirjaa, johon on lisäksi merkittävä kun-
kin kuukauden aikana myyntiin valmistettu-
jen tuotteiden määrä.

24 §

Kuttujen maidontuotannosta pidettävän
kirjan toimittaminen kunnan maaseutuelin-

keinoviranomaiselle

Tuen hakijan on toimitettava 23 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu lomake tai vastaavat tie-
dot sisältävä ATK-tuloste 1 päivän syyskuuta
2007 ja 31 päivän elokuuta 2008 välisenä
aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuote-
tusta tuen määräytymisen perusteeksi hyväk-
syttävästä kutun maidon määrästä kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Kutun pidon aloittavan hakijan on toimi-
tettava 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu lo-
make tai vastaavat tiedot sisältävä ATK-
tuloste 1 päivän toukokuuta 2008 ja 31 päi-
vän elokuuta 2008 välisenä aikana, mainitut
päivät mukaan lukien, tuotetusta tuen mää-
räytymisen perusteeksi hyväksyttävästä ku-
tun maidon määrästä kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle.

Muita tuotteita kuin juustoa valmistavien
hakijoiden on toimitettava 23 §:n 5 momen-
tissa tarkoitettu erillinen tuotekohtainen kuu-
kausittainen kirjanpito edellä 1 ja 2 momen-
tissa mainituilta ajanjaksoilta kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle.

6 luku

Hallintaoikeuden siirrot

25 §

Kasvintuotannon tuet

Yksittäisen kasvulohkon hallinnansiirrossa
kasvulohkon hallintaoikeuden tulee olla siir-
retty uudelle haltijalle viimeistään 16 päivänä
kesäkuuta 2008. Hallinnan siirto edellyttää
kirjallisen kauppakirjan, vuokra- tai muun
hallinnansiirtosopimuksen, peruslohkojen
muutoslomakkeen ja Maaseutuviraston vah-
vistaman kylvöalailmoituslomakkeen toimit-
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tamista kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Jos koko tilan hallintaoikeudensiirto on ta-
pahtunut ennen kasvintuotannon tukien ha-
kua, tilan uusi haltija hakee kasvintuotannon
tuet.

Jos koko tilan hallintaoikeuden siirto on
tapahtunut kasvintuotannon tukihaun jälkeen,
kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta
2008, voidaan tukihakemuksen hakijaksi kas-
vintuotannon tuissa muuttaa tilan uusi haltija.

Uuden haltijan on osoitettava tapahtunut
koko tilan hallinnan siirto toimittamalla vii-
meistään 11 päivänä syyskuuta 2008 kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutu-
viraston vahvistama ilmoituslomake koko ti-
lan hallinnan siirrosta. Lomakkeen mukana
on toimitettava tarpeelliset kopiot kauppakir-
jasta, vuokrasopimuksesta ja muista vastaa-
vista selvityksistä.

Nuorten viljelijöiden tuki voidaan maksaa
tuen myöntämisen edellytykset täyttävälle
jatkajalle, jos sukupolvenvaihdos tapahtuu
hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin vii-
meistään 31 päivänä elokuuta 2008, sillä
edellytyksellä, että tilan entinen haltija on
jättänyt hyväksytyn Maaseutuviraston vah-
vistaman tukihakemuslomakkeen nuorten vil-
jelijöiden tuesta.

26 §

Lopullisten kotieläintukien hakeminen

Jos koko tilan hallinnan siirto on tapahtu-
nut ennen kotieläintukien ennakoiden hakua
tai jos kotieläintukien ennakon hakijaksi on
muutettu uusi haltija ja ennakot on maksettu
uudelle haltijalle, tilan uusi haltija hakee lo-
pulliset kotieläintuet.

Jos koko tilan hallinnan siirto tapahtuu en-
nakoiden maksamisen jälkeen, ennen lopul-
listen kotieläintukien maksamista, lopullista
tukea ovat voineet hakea joko tilan entinen
haltija, tilan uusi haltija tai molemmat. Ky-
seisen tilatunnuksen osalta ne muodostavat
kuitenkin vain yhden hakemuksen, joten tuki-
hakemuslomakkeilta tiedot tallennetaan sille
hakijalle, jolle ennakot on maksettu.

Kansallisen kotieläintukihaun piiriin voi-
daan laskea, tilan entisen ja uuden haltijan
välisen sopimuksen perusteella, kaikki enti-

sen haltijan hallinnassa olleet vuoden 2008
tuen piirissä olevat eläimet. Tukihaun piiriin
voivat siten kuulua myös emolehmät, emo-
lehmähiehot, sonnit, härät, lypsylehmät ja
hiehot 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen
sekä emakot, kanat, broileriemot ja kalkkuna-
emot 1 päivästä lokakuuta 2007 alkaen.

Jos kaksi tai useampi tila on yhdistetty,
yhdistymisessä muodostuneen tilan haltija
voi 3 momentissa tarkoitetulla tavalla hakea
lopulliset tuet yhdistyvillä tiloilla kasvate-
tuista vuoden 2008 tuen piirissä olevista eläi-
mistä. Tilalta, jonka tilatunnus jää pois käy-
töstä yhdistymistilanteessa, peritään mahdol-
lisesti maksettu kotieläintukien ennakko ta-
kaisin valtiolle.

27 §

Lopullisten kotieläintukien maksaminen

Jos tuottajalle on maksettu kotieläintuen
ennakoita ja tilalla tapahtuu koko tilan hallin-
nan siirto ennakoiden maksamisen jälkeen,
lopulliset kansalliset kotieläintuet maksetaan
sille tuen hakijalle, jolle on maksettu ennakot
eli tilan entiselle haltijalle.

Jos tuottajalle ei ole maksettu kotieläintu-
kien ennakoita, tilan entinen haltija ja tilan
uusi haltija voivat keskenään sopia, kum-
malle hakijoista lopulliset kansalliset koti-
eläintuet maksetaan.

Jos osapuolet haluavat, että lopulliset koti-
eläintuet maksetaan tilan uudelle haltijalle,
tilan uuden haltijan on toimitettava kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle sopimus lo-
pullisten kotieläintukien maksamisesta tilan
uudelle haltijalle ennen ensimmäisten koti-
eläintukien lopullista maksamista. Tilan
uuden haltijan on osoitettava tapahtunut koko
tilan hallinnan siirto toimittamalla kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutu-
viraston vahvistama lomake koko tilan hallin-
nan siirrosta sekä kopiot kauppakirjasta,
vuokrasopimuksesta ja muista vastaavista
selvityksistä, jos niitä ei ole sinne aikaisem-
min toimitettu.

Koko tilan hallinnan siirroissa kotieläintu-
kien myöntämisen edellytyksenä olevan pel-
lon hallintavaatimus täyttyy, jos kyseisellä
tilalla on saman tilatunnuksen alaisuudessa
ollut 10 §:ssä tarkoitettu peltoala hallinnas-
saan.
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7 luku

Erinäiset säännökset

28 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Esa Hiiva
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 331

satovahinkojen korvaamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään satovahinkojen korvaami-
sesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1214/2000) sekä maaseutuelinkeinojen tukiteh-
täviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1336/1992) 13 §:n, sellaisena kuin se on laissa 428/2007, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään satovahinko-
jen korvaamisesta annetun lain (1214/2000),
jäljempänä satovahinkolaki, sekä satovahin-
kojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (297/2008), jäljempänä satovahin-
koasetus, nojalla myönnettävien satovahinko-
korvausten määräytymisestä ja korvausten
käsittelyssä ja maksamisessa noudatettavasta
menettelystä.

2 §

Laadullinen vahinko

Satovahinkolain 2 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla laadullisella vahingolla tarkoitetaan
jonkin mainitun pykälän 1 momentissa mai-
nitun vahinkotekijän sadolle laajalla alueella
aiheuttamaa satovahinkoarvioinnin yhtey-
dessä havaittavissa olevaa vahinkoa, jonka
johdosta:

1) nurmisiementen itävyys alenee siten,
että ne eivät täytä siemenkauppalain
(728/2000) 4 §:n nojalla säädettyjä vaatimuk-
sia; tai

2) syntyy sadon kauppakuntoisuuteen tai
käyttökelpoisuuteen vaikuttava homevaurio.

3 §

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Satovahinkolain 4 §:n 4 momentissa kor-
vauksen maksamisen edellytykseksi sääde-
tyllä paikkakunnan tavanomaisella viljelyta-
valla tarkoitetaan sitä, että:

1) peltoa muokataan ja lannoitetaan tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla;

2) kylvö tai istutus tehdään tasaisen itämi-
sen mahdollistavalla tavalla;

3) viljelyssä käytetään alueelle soveltuvia
kasvilajeja ja -lajikkeita;

4) viljelyssä käytetään laadultaan ja mää-
rältään riittävää siemen- tai taimimäärää;

5) kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla ja hukkakaura on
torjuttu;
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6) lohkon kasvukunto mahdollistaa alueel-
la tavallisen korjuu- ja markkinakelpoisen sa-
don tuottamisen;

7) huolehditaan asianmukaisesta kasvin-
vuorottelusta; sekä

8) kun korjuu on mahdollista, korjuu ta-
pahtuu kasvin tavanomaisena korjuuaikana.

Raiviolla viljelyn katsotaan täyttävän sato-
vahinkolain 4 §:n 4 momentissa säädetyn
paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan vaa-
timukset aikaisintaan kolmantena kasvukau-
tena.

4 §

Marjakasvustojen ikävaatimukset

Satovahinkokorvausta voidaan maksaa
musta- ja viherherukalle aiheutuneesta vahin-
gosta toisena istutusvuoden jälkeisenä kasvu-
vuotena. Puna- ja valkoherukalle aiheutu-
neesta vahingosta satovahinkokorvausta voi-
daan maksaa kolmantena istutusvuoden jäl-
keisenä kasvuvuotena.

Jos marjakasvusto on uudistettu alasleik-
kaamalla, satovahinkokorvausta ei makseta
marjakasvustolle aiheutuneesta vahingosta
alasleikkausvuotena tai, jos alasleikkaus on
tehty syksyllä, leikkaamista seuraavana kas-
vukautena.

Jos marjakasvustoa ei ole uudistettu alas-
leikkaamalla, satovahinkokorvausta ei mak-
seta yli 15-vuotiaalle kasvustolle aiheutu-
neesta vahingosta. Yli 20-vuotiaalle marja-
kasvustolle aiheutuneesta vahingosta satova-
hinkokorvausta ei makseta, vaikka kasvustoa
olisi uudistettu alasleikkaamalla.

5 §

Korvauksen maksamisen yleinen edellytys

Satovahinkokorvausta voidaan maksaa ai-
noastaan sille kasville ja sille käyttötarkoituk-
selle aiheutuneesta vahingosta, jotka on il-
moitettu kasvukautta ja viljeltyä lohkoa kos-
kevassa tukihakemuksessa.

Satovahinkokorvauksen perusteena olevan
vahinkoalan ulkopuolelle tavanomaisen vilje-
lytavan noudattamatta jättämisen tai muun
syyn vuoksi jääneet pinta-alat otetaan mu-
kaan normisadon laskemisessa käytettyyn
pinta-alaan.

6 §

Satovahinkojen arviointi

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on arvioitava sen vahingon suuruus, jonka
satovahinkolain 2 §:ssä tarkoitettu vahinkote-
kijä on aiheuttanut. Tämän asetuksen 2 pykä-
lässä tarkoitetun laadullisen vahingon totea-
miseksi satovahinkokorvauksen hakijan on
toimitettava sadon laadun osoittavat analyysi-
todistukset kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle.

Jos muiden kuin satovahinkolain 2 §:ssä
säädettyjen vahinkotekijöiden havaitaan ai-
heuttaneen viljelmälle vahinkoa, tiedot myös
niistä on merkittävä arviointiasiakirjoihin.
Myös vahinkotekijät ja vahingon laajuus on
arvioitava.

Jos samalla kasvulohkolla on tapahtunut
sekä satovahinko että hirvi- tai petoeläinten
aiheuttama vahinko, satovahinkoa arvioi-
taessa ei oteta huomioon hirvi- tai petoeläin-
ten aiheuttamaa vahinkoa.

7 §

Arviointimaksut ja korvaukset

Satovahinkojen viljelmäkohtaisesta ar-
vioinnista kunta voi periä satovahinkokor-
vauksen hakijalta maksun, jonka suuruus on
enintään 20 euroa arviointikerralta ja enin-
tään kaksi euroa kultakin alueen alkavalta
hehtaarilta.

Kunta hyväksyy satovahinkojen arvioin-
nissa käytetyn neuvontajärjestön laskun,
minkä jälkeen lasku lähetetään Maaseutuvi-
rastoon.

Satovahinkojen arvioinnissa käytettävästä
asiantuntija-avusta korvausta voidaan maksaa
seuraavasti:

1) tehtävään käytetyltä ajalta tuntipalkkiota
enintään 50 euroa; ja

2) matkakustannusten korvauksena enin-
tään kulloinkin voimassa olevan verovapaista
matkakustannusten korvauksista annetun ve-
rohallituksen päätöksen mukaan verosta va-
paaksi katsottavan korvauksen enimmäis-
määrä.
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8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan satovahinkojen
korvaamisesta 15 päivänä toukokuuta 2003
annettu maa- ja metsätalousministeriön ase-
tus (364/2003) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Esa Hiiva
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Verohallinnon päätös

N:o 332

verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2008

Verohallinto on Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 25 §:n,
verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 1145/2005, sekä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojen-
nuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/1976) 4 §:n 1 momentin nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 567/2004, määrännyt:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuulu-
vat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuu-
luvat seuraavien yhteisöjen verotusta koske-
vat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa
päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle
määrätyt tehtävät:

1) vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) ja työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja vas-
taavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suo-
messa olevat kiinteät toimipaikat;

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitetut luottolaitokset ja vas-
taavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa
olevat kiinteät toimipaikat;

3) tuloverolain (1535/1992) 8 a §:ssä tar-
koitetut eurooppayhtiöt ja eurooppaosuus-
kunnat;

4) ne yhtiöt, joiden osake on arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 3 luvussa tarkoite-
tun julkisen kaupankäynnin kohteena;

5) ne emoyhtiöt, jotka nimetään Verohal-
linnon erillisessä päätöksessä; sekä

6) ne yksittäiset yhtiöt, jotka nimetään Ve-
rohallinnon erillisessä päätöksessä.

Jos edellä 1–5 kohdissa tarkoitettu yhteisö
kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan sa-
man lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun konserniin, Konserniverokeskuksen
toimivaltaan kuuluu myös konserniin kuulu-
vien muiden yhteisöjen verotus lukuun otta-
matta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja
asunto-osakeyhtiöitä.

Jos edellä 5 kohdassa tarkoitetussa konser-
nissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta
annetusta laissa (360/1968) tarkoitettu yritys-
järjestely, Konserniverokeskuksen toimival-
taan kuuluvat myös yritysjärjestelyssä perus-
tettavat uudet yhtiöt tai yhtiö, joka ostaa
Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuulu-
van konsernin tai yhtiön.

2 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuulu-
van yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Kun yhteisö alkaa harjoittaa edellä 1 §:n 1
tai 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa tai yhtei-
söstä tulee 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu yh-
teisö, yhteisön on annettava Konsernivero-
keskukselle ilmoitus asiasta.
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Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun
konsernin emoyhtiön on samoin annettava
ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

1) konserniin tulee muu uusi yhteisö tai
yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
tai asunto-osakeyhtiö;

2) yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta kon-
serniin;

3) konsernissa tapahtuu elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yri-
tysjärjestely; tai

4) konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö
muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai
asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokes-
kukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun
yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, se
on otettu julkisen kaupan käynnin kohteeksi,
yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekiste-
röity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu
oikeustoimi on tehty, taikka muu muutos on
toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutok-
sen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä,
tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

3 §

Konserniverokeskuksen toimivallan alkami-
nen

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa
verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995), tuloverolaissa, elinkeinotulon
verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoi-
toyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998)
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtä-
vien osalta 1 §:n 5 ja 6 kohdissa tarkoitetussa
Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrä-
tystä ajankohdasta lukien taikka sen tilikau-
den alusta, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tar-
koitetun ilmoituksen antamista seuraavan ka-
lenterikuukauden jälkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä
tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserni-
verokeskus on toimivaltainen myös aikaisem-
pien tilikausien osalta toimivallan alkami-
sesta lukien.

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa
muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa
verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla

säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta
Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrä-
tystä ajankohdasta lukien taikka ilmoituksen
antamista seuraavan toisen kalenterikuukau-
den alusta lukien.

4 §

Konserniverokeskuksen toimivallan päättymi-
nen

Konserniverokeskus on toimivaltainen ve-
rotusmenettelystä annetussa laissa, tulovero-
laissa, elinkeinotulon verottamisesta anne-
tussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä anne-
tussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla sää-
dettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuulu-
vien tehtävien osalta 1 §:n 5 tai 6 kohdissa
tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätök-
sessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka
sen tilikauden loppuun saakka, joka ensinnä
päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen anta-
misen jälkeen.

Konserniverokeskus on toimivaltainen
muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa
verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta
Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrät-
tyyn ajankohtaan saakka taikka sen kalenteri-
vuoden loppuun saakka, jolloin ilmoitus
muutoksesta on annettu.

5 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaa koskevat
poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 1–4 §:ssä määrä-
tään

1) Veronkantokeskuksen Eteläinen veron-
kantoyksikkö on toimivaltainen veronkanto-
laissa (609/2005) tai muualla säädetyissä tai
määrätyissä verojen kantoon ja Veronkanto-
keskuksen Uudenmaan perintäyksikkö vero-
jen perintään liittyvissä tehtävissä kuitenkin
niin, että Konserniverokeskus on toimivaltai-
nen veronkantolain 40 §:ssä tarkoitetuissa ve-
rovastuuasioissa;

2) rajoitetusti verovelvollisen tulon verot-
tamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2
momentissa tarkoitetuissa virheellisesti peri-
tyn määrän palauttamista ja lailla 719/2004
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kumotussa 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöve-
ron hyvityksen myöntämistä koskevissa asi-
oissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka
toimialueella veron perimiseen velvollisen tai
osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on; ja

3) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoite-
tun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä
muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtä-
vissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle
tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

6 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivalta

Savo-Karjalan veroviraston Savo-Karjalan
yritysverotoimisto myöntää eräiden yleis-
hyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun ve-
ronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia
tehtäviä hoitaessaan Savo-Karjalan verovi-
rasto on kielilain (423/2003) mukaisesti kak-
sikielinen viranomainen.

7 §

Kunnan tai sen osan siirtyminen toisen vero-
viraston virka-alueelle

Kun kunta tai sen osa on siirtynyt kunta-
jaon muuttamisen tai muun syyn vuoksi toi-
sen veroviraston virka-alueelle, on tämä ve-
rovirasto ja sen verotuksen oikaisulautakunta
toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat,
jotka koskevat ennen kunnan tai sen osan
siirtymistä toimitettujen verotusten muutta-
mista.

8 §

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen vero-
virastojen toimivalta

Kaakkois-Suomen veroviraston Etelä-Sa-
von verotoimiston sekä Pohjois-Suomen ve-
roviraston Meri-Lapin ja Kainuun verotoi-
mistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten mui-
den kuin ruotsinkielisten luonnollisten henki-
löiden sekä kotimaisten kuolinpesien vero-
vuoden 2007 säännönmukaisen tuloverotuk-
sen toimittaminen, joiden kotikunta on
Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on

verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 mo-
mentin nojalla toimitettava puolison kotikun-
nan (Vantaa) perusteella Uudenmaan verovi-
raston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja
jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan
kuuluvat henkilönumeroväliin 0,0–280999,9,
Kainuun verotoimiston toimivaltaan henkilö-
numeroväliin 281000,0–610999,9 ja Etelä-
Savon verotoimiston toimivaltaan henkilönu-
meroväliin 611000,0–999999,9 kuuluvat ve-
rovelvolliset. Henkilönumero ja valmistelu-
ryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoi-
tukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimival-
lan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien
tietojen tallentamisen, verotuksen toimittami-
seen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalve-
lun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen
tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi
liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto kä-
sittää myös verotusmenettelystä annetun lain
57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun
johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin
kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä vero-
vuoden 2007 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

Toimivalta verotuspäätöksen tekemiseen
on alkanut verotusta koskevasta toimivallan
siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta an-
netun Verohallituksen päätöksen (43/2007)
8 §:n, sellaisena kuin mainittu pykälä on ollut
2 päivänä marraskuuta 2007 annetussa pää-
töksessä (968/2007), mukaisesti 1 päivänä
helmikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä loka-
kuuta 2008.

Toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toi-
mivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan
määräytymiseen.

9 §

Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan
kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n 2
momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähde-
veron palauttamista koskeva asia siltä osin
kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolli-
selle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005
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suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeve-
rosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan
kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa
tekemän päätöksen oikaisu.

10 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Edellä 1–4 §:ssä määrätty Konsernivero-
keskuksen toimivalta ja 2 §:ssä määrätty il-
moittamisvelvollisuus on alkanut verotusta
koskevasta toimivallan siirrosta ja toimival-
taisesta verovirastosta annetun Verohallituk-
sen päätöksen (43/2007) 9 §:n 2 momentin
mukaisesti 1 päivänä marraskuuta 2007.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen sellaisten yh-
teisöjen verotuksessa, joiden verotuksessa
Konserniverokeskus ei verotusta koskevasta
toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta vero-
virastosta annetun Verohallituksen päätöksen
(43/2007) 9 §:n 3 momentin mukaan tuon

päätöksen voimaantulopäivänä ollut ollut toi-
mivaltainen, Konserniverokeskuksen toimi-
valta alkaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
tehtävien osalta ensimmäistä kertaa tilikau-
delta, joka päättyy 1 päivänä lokakuuta 2007
tai sen jälkeen. Verotusmenettelystä annetun
lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen
osalta Konserniverokeskus on ollut mainitun
päätöksen nojalla toimivaltainen myös aikai-
sempien tilikausien osalta 1 päivästä marras-
kuuta 2007 alkaen. Konserniverokeskuksen
toimivalta on alkanut mainitun päätöksen no-
jalla 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tehtä-
vien osalta 1 päivänä tammikuuta 2008 al-
kaen.

Edellä 1 §:n 1 momentin 5- ja 6-kohdissa
mainitulla Verohallinnon päätöksellä tarkoi-
tetaan Verohallituksen Konserniverokeskuk-
sessa verotettavista nimetyistä verovelvolli-
sista 18 päivänä syyskuuta 2007 antamaa
päätöstä sekä tämän ajankohdan jälkeen an-
nettuja Verohallituksen nimeämistä koskevia
erillispäätöksiä ja päätösten liitteissä mainit-
tuja verovelvollisia.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2008

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Mika Gylén
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