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Valtioneuvoston asetus

N:o 270

vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään satovahinkojen korvaamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain
(1214/2000) 8 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Korvausosuus

Vuoden 2009 viljelmäkohtaisista kasvu-
kauden aikaisista satovahingoista korvataan
omavastuun ylittävästä satovahingon mää-
rästä 90 prosenttia. Kasvukauden aikaisia sa-
tovahinkoja ovat satovahinkojen korvaami-

sesta annetun lain (1214/2000) 2 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut vahingot.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 271

satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 3 momentin
kumoamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

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

1 §
Tällä asetuksella kumotaan satovahinkojen

korvaamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2008
annetun valtioneuvoston asetuksen
(297/2008) 6 §:n 3 momentti.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä

huhtikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 272

vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun
lain (557/2005) 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalo-
uspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevis-
ta yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäl-
jempänä tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella viljelijöille myönnet-
täviin lypsylehmä- ja nautapalkkioihin.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) nautapalkkiolla sonnista, härästä, emo-

lehmästä ja emolehmähiehosta maksettavaa
palkkiota;

2) sonnilla urospuolista 6—22 kuukauden
ikäistä lihatuotantotarkoitukseen kasvatetta-
vaa nautaeläintä;

3) härällä kuohittua 6—22 kuukauden
ikäistä urospuolista lihatuotantotarkoitukseen
kasvatettavaa nautaeläintä;

4) emolehmällä liharotuista tai tällaisen ro-

dun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähin-
tään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta
nautaeläintä, jota käytetään yksinomaan vasi-
koiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasva-
tetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon
lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautare-
kisterissä on merkitty emolehmä;

5) emolehmähieholla liharotuista tai tällai-
sen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä
vähintään 50 prosenttisesti liharotuista vähin-
tään kahdeksan kuukauden ikäistä emoleh-
mäksi tarkoitettua poikimatonta nautaeläintä;

6) nautaeläimellä kesynautaa, biisonia ja
niiden risteytystä;

7) liharodulla muuta kuin komission ase-
tuksen I liitteessä IV lueteltua nautaeläimen
rotua;

8) komission asetuksella I neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja
V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestel-
mien osalta annettua komission asetusta (EY)
N:o 1121/2009;

9) nautarekisteriasetuksella nautaeläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyt-
töönottamisesta sekä naudanlihan ja naudan-
lihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 ku-
moamisesta annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

10) nautarekisterillä Euroopan parlamentin

1059



ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000
3 artiklan b alakohdan sekä nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1391/2006) mukaista ATK-pohjaista tieto-
kantaa;

11) lypsylehmällä maidontuotantoon käy-
tettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu
komission asetuksen I liitteessä IV lueteltuun
rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekiste-
rissä on merkitty maidontuotanto;

12) poikimisella normaalin tiineysajan jäl-
keen tapahtuvaa nautaeläimen syntymistä tai
vähintään seitsemän kuukauden tiineysajan
jälkeen tapahtuvaa luomista;

13) A—C4 -tukialueilla vuodelta 2010
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (38/2010) ja
vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa (37/2010) tarkoitettuja vas-
taavia tuen aluejakoja.

3 §

Lypsylehmä- ja nautapalkkion myöntämisen
yleiset edellytykset

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan
myöntää nautaeläimestä, joka on merkitty ja
rekisteröity nautarekisteriasetuksen sekä nau-
taeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen mukaisesti.

Eläintenpitäjän on rekisteröidyttävä nauta-
eläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lypsylehmä- ja nautapalkkiota hakevan
viljelijän on noudatettava tilallaan tavan-
omaista tuotantotapaa. Tavanomaiseen tuo-
tantotapaan kuuluu lypsy- ja emolehmän
säännöllinen poi’ittaminen. Viljelijän on tar-
vittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän
polveutuminen.

4 §

Lypsylehmä- ja nautapalkkioon oikeuttavan
eläinyksikkömäärän laskeminen

Palkkioon oikeuttavien nautaeläinten eläin-

yksikkömäärä lasketaan nautarekisterin tietojen
perusteella. Yksi eläinyksikkö vastaa yhtä lyp-
sylehmää, emolehmää tai emolehmähiehoa,
joka on ollut tilalla koko kalenterivuoden. Son-
nien ja härkien eläinyksikkömääriä laskettaessa
käytetään muuntokerrointa 0,6.

Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä
määräytyy nautarekisterin perusteella viljeli-
jän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päi-
vään joulukuuta 2010 olleiden palkkion eh-
dot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuus-
päivien perusteella. Palkkioon oikeuttava
eläinyksikkömäärä määrä saadaan laskemalla
eläinryhmittäin yhteen yksittäisten eläinten
tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla summa lu-
vulla 365 muuntokerroin huomioon ottaen.
Lukumäärä lasketaan yhden desimaalin tark-
kuudella. Täysi palkkio voidaan myöntää
palkkion ehdot täyttävästä eläimestä, joka on
ollut tilalla koko kalenterivuoden ajan.

Tukikelpoisuuspäivien lukumäärästä vä-
hennetään ne päivät, jotka palkkion ehdot
täyttäviä nautaeläimiä koskevat nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
15 §:ssä tarkoitetut syntymä-, osto-, poisto-,
vienti- ja tuonti-ilmoitukset ovat myöhästy-
neet nautarekisteriasetuksen 7 artiklassa sää-
detystä ajasta. Vähennystä ei kuitenkaan
tehdä, jos nautaeläintä koskevat syntymä-,
osto-, poisto- ja tuonti-ilmoitukset on tehty
kyseisen nautaeläimen ensimmäiseen tukikel-
poisuuspäivään mennessä. Myöhästymispäi-
vien laskennassa otetaan huomioon ne ilmoi-
tukset, joiden tapahtuma- tai ilmoituspäivä-
määrä on vuonna 2010.

5 §

Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A-
ja B-tukialueilla 140 euroa eläinyksiköstä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää
enintään 8,645 miljoonaa euroa. Jos eläinyk-
sikkökohtainen palkkion määrä kerrottuna
palkkioon oikeuttavalla eläinyksiköiden ko-
konaismäärällä johtaa edellä mainitun enim-
mäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen,
eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muu-
tetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.
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6 §

Nautapalkkion myöntämisen edellytykset

Nautapalkkio voidaan myöntää sonnista,
härästä, emolehmästä ja vähintään kahdeksan
kuukauden ikäisestä emolehmähiehosta.

Emolehmähiehojen osuus tilan palkkion
ehdot täyttävistä emolehmien ja emolehmä-
hiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä
eläinyksikkömäärästä voi olla enintään 40
prosenttia.

7 §

Nautapalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko
maassa enintään 36 654 800 euroa, josta
A—B tukialueen osuus on enintään
11 675 193 euroa ja C-tukialueen enintään
24 979 607 euroa. Nautapalkkiota voidaan
myöntää tukialueittain enintään seuraava eu-
romäärä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
emolehmät ja
emolehmähiehot 3 619 310 euroa 5 120 819 euroa
sonnit ja härät 8 055 883 euroa 19 858 788 euroa

8 §

Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion
määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain
seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
emolehmä ja 190 euroa/ey 100 euroa/ey
emolehmähieho
sonni ja härkä 420 euroa/ey 250 euroa/ey

Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä
kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksi-
köiden kokonaismäärällä johtaa 7 §:ssä tar-
koitetun tukialueittaisen enimmäismäärän
ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkö-
kohtaista palkkion määrää muutetaan suh-
teessa ylittymiseen tai alittumiseen.

9 §

Palkkion maksaminen

Lypsylehmä- ja nautapalkkiot maksetaan
kahdessa erässä. Palkkiot niiden eläinyksiköi-
den perusteella, jotka ovat kertyneet tuen-
määräytymisvuonna 1 päivästä tammikuuta
30 päivään kesäkuuta, maksetaan aikaisintaan
kyseisen vuoden joulukuussa. Palkkioiden

suuruus ensimmäisessä maksuerässä on 85
prosenttia eläinyksikkökohtaisesta palkkion
määrästä. Palkkioiden toinen erä maksetaan
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men-
nessä.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamista eläinpalkki-
oista 20 päivänä joulukuuta 2007 annettu
maa- ja metsätalousministeriön asetus
(1347/2007) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
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Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jä-

tettyihin Euroopan yhteisön kokonaan rahoit-
tamaa sonni- ja härkäpalkkiota koskeviin ha-
kemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voi-
maantullessa voimassa olleita säädöksiä.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 273

luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

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

muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina
2007—2013 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 3 §:n 1
momentti, 6 §:n 1 momentti, 14 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 58 §:n 5 momentti ja liite
3, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 14 §:n 3 momentti ja liite 3 asetuksessa
240/2009, seuraavasti:

3 §

Tukikelpoinen peltoala

Tukikelpoista peltoalaa luonnonhaittakor-
vauksissa ja ympäristötuessa on näissä tuissa
vuonna 2005 tai sen jälkeen tukikelpoisena
ollut peltoala edellyttäen, että kyseinen ala on
pysynyt tukikelpoisena. Jos pelto on vuonna
2006 hyväksytty tukikelpoiseksi vuoden
2000 valtioneuvoston asetuksen 46 tai 46 a
§:n mukaisesti yli 65-vuotiaalta viljelijältä
tulleena peltoalana tai uusjakotilanteeseen
liittyvänä peltoalana, kyseinen peltoala on tu-
kikelpoista edellyttäen, että kyseinen ala on
pysynyt tukikelpoisena myös mainitun vuo-
den jälkeen.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Tukikelpoisuuden vaihtaminen

Sitoumuksen antava viljelijä voi hakea tu-
kikelpoisuuden vaihtamista 3 §:ssä tarkoite-
tun tukikelpoisen peltoalan ja tukikelvotto-

man peltoalan välillä. Vaihdettava tukikelpoi-
nen peltoala on tullut ilmoittaa peruslohkona
vaihtoa edeltävänä vuonna. Tukikelpoisuus
on vaihdettava pois koko peruslohkolta. Jos
vaihdettava ympäristötuessa tukikelpoinen
peltoala sijaitsee C1—C4-tukialueella, tuki-
kelpoisuutta ei voi vaihtaa A- tai B-tukialu-
eella sijaitsevalle peltoalalle. Luonnonhaitta-
korvauksessa tukikelpoista peltoalaa ei voi
vaihtaa eri tukialueiden välillä, jos makset-
tava tukimäärä hehtaarilta kasvaisi tukialueen
vaihdon vuoksi. Tukikelpoisuutta ei voi vaih-
taa, jos vaihdettava peltoala on tilakohtaisesti
alle kaksi hehtaaria. Tukikelpoisuutta ympä-
ristötuessa ei voi vaihtaa peruslohkolta, jota
koskee voimassa oleva erityistukisopimus.
Tukikelpoisuuden vaihtaminen ei saa johtaa
tukikelpoisen peltoalan kasvamiseen. Tuki-
kelpoisuuden vaihtaminen on pysyvä toimen-
pide. Vaihtamista voidaan hakea vain viljeli-
jän omistuksessa olevien, sitoumuksen anta-
mista edeltävänä tukivuonna pinta-alatukea
koskevalla hakemuksella ilmoitettujen pelto-
alojen välillä.
— — — — — — — — — — — — —
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14 §

Sopimuskaudet ja -vuodet

— — — — — — — — — — — — —
Jäljempänä 45, 46 ja 52 §:ssä tarkoitetun

sopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä
toukokuuta. Jäljempänä 40, 54 ja 54 a—
54 c §:ssä tarkoitetun sopimuksen sopimus-
kausi voi alkaa joko 1 päivänä toukokuuta tai
1 päivänä lokakuuta. Jos sopimukseen haettu
alue sisältyy suojavyöhykkeiden yleissuun-
nittelualueelle tai haetulla alalla on edellisenä
vuonna tai aiemmin perustettu nurmi,
40 §:ssä tarkoitettu sopimus voi alkaa 1 päi-
vänä toukokuuta. Jos kyse on 41, 49 tai
50 §:ssä tarkoitetusta sopimuksesta ja sopi-
musalueella on toteutettu toimintalinjan
2 lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tettu ei-tuotannollinen investointi, sopimus
voi alkaa 1 päivänä toukokuuta. Jos sopimuk-
seen haetulle alalle kylvetään syksyllä alku-
peräiskasvi, 54 §:ssä tarkoitettu sopimus voi
alkaa 1 päivänä lokakuuta. Muiden sopimus-
ten sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-
alan väheneminen

Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-
alaa voidaan vähentää sopimuskauden aikana
15, 45, 46 ja 54 c §:ssä tarkoitetun sopimuk-
sen osalta enintään 20 prosenttia edellyttäen,
että sopimuksen tekijä palauttaa sopimuk-

sesta poistetulle alalle maksetut erityistuet.
Kuitenkin 15 §:ssä tarkoitetun sopimuksen
mukaista pinta-alaa voidaan vähentää vain,
jos sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaa-
rannu. Edellä säädetystä poiketen 45 ja 46
§:ssä tarkoitetun sopimuksen kohteena ole-
van alueen pinta-ala saa vähentyä, jos sopi-
muksesta poistuva ala sisällytetään toiseen 45
tai 46 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen. Jäl-
jempänä 54 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen
kohteena oleva pinta-ala saa koko sopimus-
kauden aikana vähentyä yhteensä enintään 20
prosenttia. Maksettuja erityistukia ei tarvitse
palauttaa.
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Luonnonhaittakorvausten ja ympäristötuen
maksamisen yleiset edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Vuosittainen tukeen oikeuttava pinta-ala

todetaan pinta-alatukea koskevassa hakemuk-
sessa annettavien tietojen sekä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen valvomien
tilojen osalta valvontatietojen perusteella.
Luonnonhaittakorvauksia ja ympäristötukea
voidaan maksaa vähintään 0,05 hehtaarin ko-
koisista kasvulohkoista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010.

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

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 3

Erityistuen maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien
kasvien/kasvikoodien perusteella

Viljelijälle voidaan maksaa erityistuki edellyttäen, että pinta-alatukea koskevalla hakemuksella
ilmoitetaan seuraavat kasvit/kasvikoodit sopimuksittain:

Suojavyöhyke (5v ja 10v)
Suojavyöhykenurmi
Suojakaista
Erityistukisopimus, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala

Kosteikko (5v ja 10v)
Suojakaista
Erityistukisopimus, pelto
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala
Erityistukisopimus, metsämaa

Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus (5v ja 10v)
Yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto tarkoituksissa
(kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit)
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet (kuitenkin vain sopimuksen salli-
mat kasvit)
Luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, pelto
Erityistukisopimusala, metsämaa
Suojakaista

Perinnebiotooppi (5v)
Luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
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Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, metsämaa

Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Pohjavesialueiden peltoviljely (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Alkuperäiskasvien viljely (5v)
Vehnät, rukiit, ohrat ja kaura, yksi- ja monivuotiset siemennurmet sekä puna-apilan siementuo-
tantonurmet sekä herne ja härkäpapu

Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (5v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto

Lietelannan sijoittaminen peltoon (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksiin
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä- säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Kasvimaa
Monivuotinen viherkesanto, viljelyyn liittyvä kesanto sekä avo- ja sänkikesanto joko kasvustoa
perustettaessa tai syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä
Tilapäisesti viljelemätön ala ja yksivuotinen viherkesanto syksyllä viljelykasvin kylvön yhtey-
dessä

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (10v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto
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Valtioneuvoston asetus

N:o 274

vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

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

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
26 päivänä helmikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (97/2009) 7 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on asetuksessa 225/2010, seuraavasti:

7 §

Tuotantopalkkion määrä

Emolehmien tuotantopalkkiota voidaan
myöntää enintään 97,50 euroa emolehmää ja
hiehoa kohden. Urospuolisten teurasnautojen
ja teurashiehojen tuotantopalkkiota voidaan
myöntää enintään 29,70 euroa teurastettua
eläintä kohden.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010.

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

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 275

joukkoliikenteen valtionavustuksista

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talous-
arvion mukaisen joukkoliikenteen valtion-
avustuksen myöntämisen perusteista.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valti-
onavustuslaissa (688/2001).

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) toimivaltaisella viranomaisella joukko-

liikennelain (869/2009) 14 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja kaupunkeja Helsingin seudun lii-
kenne-kuntayhtymää sekä Tampereen ja Tu-
run kaupunkeja lukuun ottamatta;

2) palvelulinjalla sellaista rautateiden ja
maanteiden julkisista henkilöliikennepalve-
luista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o
1191/69 (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1370/2007, jäljempänä
palvelusopimusasetus, mukaista liikennettä,
jonka reitti on erityisesti suunniteltu, jossa
käytetty ajoneuvo on valittu ja kuljettaja on
koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten
asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen;

3) kutsujoukkoliikenteellä sellaista palvelu-
sopimusasetuksen mukaista liikennettä, jota
harjoitetaan etukäteen tehdystä tilauksesta
etukäteen määritellyllä alueella, joka on jat-
kuvaluonteista ja jonka reitti ja aikataulu
määräytyvät tilausten perusteella taikka 4
kohdassa tarkoitetun matkapalvelukeskuksen
tai muun yhdistelypalvelun toimenpiteiden
avulla;

4) matkapalvelukeskuksella kunnan itse tai
ostopalveluna järjestämää palvelupistettä:

a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai jul-
kisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia;

b) josta asiakkaat voidaan ohjata käyttä-
mään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa joukko-
liikennettä;

c) jossa matkoja yhdistellään matkaket-
juiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai
julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella;
ja

d) josta yhdistämällä syntyvät liikenneko-
konaisuudet välitetään ajettaviksi;

5) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri
liikennemuotojen yhteistä asemaa tai yhteis-
työssä toimivien erillisten asemien kokonai-
suutta:

a) joka on tärkeä henkilöliikenteen risteys-
asema, ja

b) jolta on saatavilla ainakin rautatieliiken-
teen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliiken-
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teen ja taksien liikennepalveluja sekä liiken-
nepalvelujen käyttöön liittyviä muita palve-
luja, joita ovat ainakin lipunmyynti ja reitti-
ja aikatauluinformaatio;

6) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä
palvelusopimusasetuksen mukaista liiken-
nettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alu-
een sisäisiä matkustustarpeita, jota ajetaan
vähintään kuusi vuoroa päivässä ja jonka
vuorovälit ovat korkeintaan kaksi tuntia tai
joka on edellä tarkoitettuun liikenteeseen in-
tegroitu palvelulinja.

7) seutulipulla henkilökohtaista matkalip-
pua:

a) joka on kunnan kaikille asukkaille myy-
tävä kausilippu, joka on kaikille samanhintai-
nen tai jonka hinta vaihtelee hintavyöhykkei-
den mukaan;

b) jonka kelpoisuusalue muodostuu kau-
pungista ja sitä ympäröivästä työssäkäynti-
alueesta; ja

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa
kelpoisuusalueen liikenteessä;

8) kaupunkilipulla henkilökohtaista matka-
lippua:

a) joka on kunnan asukkaille tai tietylle
asukasryhmälle myytävä kausilippu tai sarja-
lippu, joka on kaikille tai koko asiakasryh-
mälle samanhintainen tai jonka hinta vaihte-
lee hintavyöhykkeiden mukaan;

b) jonka kelpoisuusalueena on kaupunki
tai taajama-alue, jossa on kaupunkimaista
paikallisliikennettä;

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa
kelpoisuusalueen sisäisessä liikenteessä, ja

d) joka voi kelvata myös muussa alueella
ajettavassa liikenteessä;

9) työmatkalipulla henkilökohtaista matka-
lippua:

a) joka on kausilippu tai sarjalippu;
b) joka kelpaa kahdella matkalla työpäivää

kohden lipunhaltijan asunnon ja työpaikan
välisellä matkalla kaikessa tai lähes kaikessa
liikenteessä; ja

c) jolla maksettu matka voi olla vaihdoton
tai vaihdollinen;

10) pääkaupunkiseudun liityntälipulla hen-
kilökohtaista matkalippua, joka:

a) on kausilippu;
b) myydään Helsingin seudun liikenne

-kuntayhtymän ja kuntayhtymään kuulumat-

toman kunnan välisen lippuyhteistyösopi-
muksen perusteella kunnan asukkaalle alen-
nettuun hintaan;

c) kelpaa Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän sisäisessä liikenteessä; ja

d) edistää julkisen liikenteen matkaketjun
toimivuutta tai eri joukkoliikennemuotojen
välistä yhteistyötä.

3 §

Valtionavustuksen myöntämisen yleiset
edellytykset

Valtionavustusta voidaan myöntää:
1) palvelusopimusasetuksen mukaisen lii-

kenteen järjestämiseen;
2) matkalippujen hinnanalennuksiin;
3) joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin;
4) joukkoliikenteen suunnittelu- ja tutki-

mushankkeisiin;
5) suurten kaupunkiseutujen joukkoliiken-

teen palvelutason parantamiseen ja kehittämi-
seen.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitet-
tuina joukkoliikenteen kehittämishankkeina
pidetään:

1) palvelulinjojen perustamista ja kutsu-
joukkoliikenteen käynnistämistä;

2) matkapalvelukeskusten perustamista;
3) joukkoliikenteen informaatiojärjestel-

mien kehittämistä;
4) matkakeskusten, muiden henkilöliiken-

teen asemien sekä vaihtopysäkkien suunnitte-
lua.

Muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen
voidaan myöntää valtionavustusta siten kuin
10 §:ssä säädetään.

4 §

Palvelusopimusasetuksen mukaisen
liikenteen järjestämiseen myönnettävä

valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää palve-
lusopimusasetuksen mukaisen liikenteen jär-
jestämiseen, jos liikenne on:

1) kaupunkimaista paikallisliikennettä;
2) linja-autolla tai taksilla hoidettavaa kun-

tarajat ylittävää liikennettä; tai
3) kunnan sisäistä kuntakeskuksen ja taaja-

mien välistä liikennettä.
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Myönnettäessä valtionavustusta 1 momen-
tin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun liikenteen
järjestämiseen kyseessä on oltava alueellinen
peruspalveluyhteys, joka tyydyttää eri väestö-
ryhmien matkustustarpeita.

Valtionavustusta voidaan myöntää toimi-
valtaiselle viranomaiselle sen toimivalta-alu-
een sisäiseen liikenteeseen edellyttäen, että
liikenne täyttää 1 momentin mukaiset vaati-
mukset. Muille kunnille valtionavustusta voi-
daan myöntää vain kaupunkimaiseen paikal-
lisliikenteeseen. Valtionavustuksen myöntä-
misestä päättää toimivaltainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
liikennepalvelun hankinnasta aiheutuvia net-
tokustannuksia. Jos kyseessä on ilman tar-
jouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä
kustannuksina pidetään korvauksia nettokus-
tannuksista, jotka ovat palvelusopimusase-
tuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopi-
musasetuksen liitteen mukaisia.

5 §

Matkalippujen hinnanalennuksiin myönnet-
tävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää seutu-,
kaupunki- ja työmatkalippujen sekä pääkau-
punkiseudun liityntälippujen hinnanalennuk-
siin edellyttäen, että:

1) kunta osallistuu hinnanalennuksen ra-
hoittamiseen ainakin valtionavustuksen suu-
ruisella osuudella;

2) lippu on tarkoitettu säännölliseen mat-
kustukseen;

3) maksuvälineenä käytetään älykorttia tai
vastaavaa digitaalista lippujärjestelmää, joka
tukee elektronisten maksujärjestelmien avoi-
muutta ja yhteensopivuutta.

Valtionavustusta voidaan myöntää kun-
nalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Val-
tionavustuksen myöntämisestä päättää toimi-
valtainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 48 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
palvelusopimusasetuksen mukaisia hintavel-

voitteen täyttämisestä maksettavia korvauk-
sia. Pääkaupunkiseudun liityntälippujen hy-
väksyttävinä kustannuksina pidetään lippuyh-
teistyösopimuksen mukaisia hinnanalentami-
sesta aiheutuvia kustannuksia.

Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä
sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avus-
tusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudes-
ta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukio-
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain
(48 /1997) säännösten mukaan.

6 §

Palvelulinjan perustamiseen ja kutsujoukko-
liikenteen käynnistämiseen myönnettävä

valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään kolmen vuoden ajaksi palvelulinjan pe-
rustamiseen ja kutsujoukkoliikenteen käyn-
nistämiseen edellyttäen, että palvelu on ylei-
sesti käytettävissä.

Valtionavustusta voidaan myöntää kun-
nalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämi-
sestä päättää toimivaltainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
liikenteen suunnittelusta ja liikennepalvelujen
tuottamisesta aiheutuvia nettokustannuksia.

7 §

Matkapalvelukeskusten perustamiseen
myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää matka-
palvelukeskusten perustamiseen enintään
kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että matka-
palvelukeskus:

1) ensisijaisesti ohjaa asiakkaan käyttä-
mään hänen tarpeisiinsa soveltuvaa olemassa
olevaa liikennettä;

2) toissijaisesti ohjaa asiakkaan yhdistet-
tyyn kuljetukseen;

3) viime kädessä ohjaa asiakkaan käyttä-
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mään erilliskuljetusta siinä tapauksessa että 1
ja 2 kohdassa tarkoitettu vaihtoehto on sovel-
tumaton asiakkaan erityisistä tarpeista joh-
tuen tai sen vuoksi, että tilausten perusteella
ei saada syntymään liikennekokonaisuutta.

Valtionavustusta voidaan myöntää kun-
nalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämi-
sestä päättää toimivaltainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.

Valtioavustusta voidaan myöntää enintään
30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään mat-
kojen yhdistelykustannuksia.

8 §

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien
kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukko-
liikenteen informaatiojärjestelmien kehittä-
miseen enintään kolmen vuoden ajaksi.

Valtionavustusta voidaan myöntää kun-
nalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle ja muulle yhteisölle. Valtion-
avustuksen myöntämisestä päättää liikenne-
ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
suunnittelusta, projektinhallinnasta, ohjelmis-
tojen ja laitteiden hankinnasta aiheutuvia kus-
tannuksia. Lisäksi hyväksyttävinä kustannuk-
sina pidetään kustannuksia, jotka aiheutuvat
toimintaesteisille tai liikkumisesteisille sovel-
tuvista ratkaisuista.

9 §

Matkakeskuksen suunnitteluun sekä vaihtopy-
säkin ja henkilöliikenteen muun aseman

suunnitteluun myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukko-
liikenteen matkakeskuksen suunnitteluun.
Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle,
kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomai-
selle. Valtionavustuksen myöntämisestä päät-
tää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-

sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä mat-
kustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja
esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteut-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Valtionavustusta voidaan myöntää myös
vaihtopysäkin tai muun henkilöliikenteen
aseman suunnitteluun. Valtionavustusta voi-
daan myöntää kunnalle. Valtionavustuksen
myöntämisestä päättää vaihtopysäkin tai ase-
man sijaintipaikan toimivaltainen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia suunnittelukustannuksista.

10 §

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen
palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen

myönnettävä valtionavustus

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliiken-
teen palvelutason parantamiseen ja kehittämi-
seen voidaan myöntää valtionavustusta Hel-
singin seudun liikenne- kuntayhtymälle sekä
Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kun-
nille. Valtionavustuksen myöntämisestä päät-
tää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
liikennetarjonnan kehittämisestä, liityntälii-
kenteen toimintaedellytysten parantamisesta,
liikenteen hoidon tehostamisesta, lippujärjes-
telmän kehittämisestä, lipun hintojen alenta-
misesta sekä matkustajapalvelujen parantami-
sesta aiheutuvia kustannuksia.

11 §

Muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen
myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta muuhun joukkoliikenteen
kehittämiseen voidaan myöntää kunnalle,
kuntayhtymälle, toimivaltaiselle viranomai-
selle ja muulle yhteisölle. Valtionavustuksen
myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintä-
ministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuk-
sista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
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suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutu-
via kustannuksia. Hankkeissa, joihin Euroo-
pan Unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä
kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutu-
via kansallisia kustannuksia.

12 §

Joukkoliikenteen suunnitteluun ja tutkimuk-
seen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukko-
liikenteen suunnitteluun ja matkapalvelukes-
kuksen suunnitteluun. Lisäksi valtionavus-
tusta voidaan myöntää kaupunkiseudun jouk-
koliikenteen kehittämisohjelman toteuttami-
seen edellyttäen, että kaupunkiseudun kanssa
on tehty aiesopimus kehittämisohjelman to-
teuttamisesta. Tätä valtionavustusta ei kuiten-
kaan voida myöntää Helsingin, Tampereen,
Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kunnille.

Valtionavustusta voidaan myöntää yhdelle
tai useammalle alueen kunnalle. Valtionavus-
tuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun

kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunni-
telman tekemiseen sekä kunnille ja muille
yhteisöille voidaan myöntää valtionavustusta
muuhun, erityisesti joukkoliikenteen esteettö-
myyden ja laadun parantamiseksi tehtävään
suunnitteluun ja tutkimukseen. Valtionavus-
tuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja
viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 prosenttia suunnittelu- ja tutkimus-
kustannuksista sekä matkapalvelukeskuksen
projektinhallintakustannuksista.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
huhtikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011 saakka. Ennen tämän ase-
tuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan joukkoliiken-
teen valtionavustuksista 30 päivänä joulu-
kuuta 2008 annettu valtioneuvoston asetus
(1153/2008).

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Pekka Kouhia
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