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Valtioneuvoston asetus

802/2014

tuottajaorganisaatioista

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
annetun lain (999/2012) 12 b §:n 2 momentin ja 12 d §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalous-
tuotteiden markkinajärjestelystä annetussa
laissa (999/2012) tarkoitetuista tuottajaorga-
nisaatioista.

2 §

Tuottajaorganisaation jäsenten ja tuotannon
arvon vähimmäismäärä

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorgani-
saation tulee koostua vähintään viidestä tuot-
tajajäsenestä ja sen kaupan pidetyn tuotannon
arvon tulee olla vähintään 500 000 euroa.

Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaa-
tion tulee koostua vähintään 15 tuottajajäse-
nestä, joiden yhteenlaskettu maidon tuotanto-
määrä on vähintään 3 miljoonaa litraa vuo-
dessa.

3 §

Äänivalta hedelmä- ja vihannesalan tuottaja-
organisaatiossa

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorgani-
saation yksittäisen tuottajajäsenen äänivalta
ei voi olla enempää kuin 20 prosenttia jäsen-
ten yhteenlasketusta äänimäärästä. Muu kuin
tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa

koskeviin äänestyksiin siten kuin se tuottaja-
organisaation säännöissä sallitaan. Näitä jäse-
niä ei oteta huomioon määritettäessä tuottaja-
organisaation vähimmäisjäsenmäärää eivätkä
ne voi pitää yhteensä hallussaan yli 49 pro-
senttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa.
Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai
osakkaan äänivaltaan katsotaan kuu-luvan tä-
män suora ja välillinen omistus tuottajaorga-
nisaatiossa.

4 §

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaa-
tion kaupan pidetyn tuotannon arvo

Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemi-
sessa viitekautena käytetään tuottajaorgani-
saation toimintaohjelman hyväksymishake-
muksessa ilmoittamaa neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vi-
hannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjaloste-
alan osalta annetun komission täytäntöönpa-
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 51 artiklan 2
kohdan a tai b alakohdan mukaista 12 kuu-
kauden jaksoa.

Tuottajaorganisaatiosta eronneen ja toiseen
organisaatioon liittyneen jäsenen kaupan pi-
detyn tuotannon arvo lasketaan päällekkäin
menevältä viitekaudelta sen tuottajaorgani-
saation hyväksi, josta jäsen on eronnut.



5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2014.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies
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