
   

 

 
MAASEUTUVIRASTO    MÄÄRÄYS  

Maaseutuelinkeino-osasto     

PL 405 

60101 SEINÄJOKI   Pvm. 30.4.2013  

    Dnro 1090/54/2013 

    Maaseutuviraston määräyskokoelma  

    25/13 

     

    Valtuutussäännökset: 

     

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 

(192/2013) 13 § 3 mom., 15 § 2 mom. ja 18 § 2 

mom.     

 

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudel-

le (193/2013) 14 § 3 mom. ja 16 § 2 mom.   

 

    Vastaavat EU-säännökset: 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 yhteisen maa-

talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista 

yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tuki-

järjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, 

(EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muutta-

misesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoa-

misesta (neuvoston tilatukiasetus)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 maatalou-

den yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 

maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 

(yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)  

 

Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa kos-

kevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa 

asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien 

järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen 

mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvonta-

järjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn 

tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen 

osalta (komission asetus I) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maa-

seuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen  

 

Komission asetus (EU) N:o 65/2011 neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista kos-
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kevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun 

kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkas-

tusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytän-

töönpanon osalta (valvonta-asetus) 

 

Komission asetus (EY) N:o 1121/2009 neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koske-

vista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V 

osastossa säädettyjen viljelijätukien osalta  

 

Komission asetus (EY) N:o 1974/2006 Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maa-

seuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään-

nöistä  

 

    Voimassaoloaika: 30.4.2013 - toistaiseksi  

 

 

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS TILATUEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, MAATA-

LOUDEN YMPÄRISTÖTUEN, MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUS-

TEN, ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN, TÄRKKELYSPERUNAPALKKION, VALKUAIS- JA 

ÖLJYKASVIPALKKION SEKÄ TUEN TAI KORVAUSTEN PERUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA 

SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMISESTA VUONNA 2013 

 

Maaseutuvirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 13 §:n 3 momen-

tin, 15 §:n 2 momentin ja 18 §:n 2 momentin sekä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 

(193/2013) 14 §:n 3 momentin ja 16 §:n 2 momentin nojalla: 

 

1 luku 

Yleistä 

 

1 § 

Tukihakemus 

 

Tukihakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuki-

hakemus on tehtävä Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistamilla lomakkeilla 101A, 101B, 102A, 102B se-

kä tarvittaessa lomakkeella 101D ja lomakkeella 102C tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaa-

van mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä 

maatilalomaketta 101A ja tukihakemuksen peruslohkolomaketta 102A tai vastaavia Maaseutuviraston vuodel-

le 2013 vahvistaman kaavan mukaisia atk-tulosteita. 

 

2 § 

Viljelijätukien sähköinen hakeminen 

 

Sen lisäksi mitä tässä määräyksessä määrätään, on soveltuvin osin voimassa mitä Maaseutuviraston määräyk-

sessä 26/13 viljelijätukien sähköisestä hakemisesta vuonna 2013 määrätään. Jos tuenhakija korjaa, muuttaa tai 

täydentää aiemmin lähettämänsä tukihakemuksen tietoja, viimeistä tehtyä muutosta pidetään voimassaoleva-

na. 
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3 § 

Ilmoitettavat peruslohkot 

 

Ilmoitettavat peruslohkot on jaettava siten, että yhdellä peruslohkolla on vain yhtä maankäyttölajia ja tilatu-

kiominaisuutta. 

 

4 § 

Lohkojen merkitseminen 

 

Viljelijän on merkittävä tukihakemuksen peruslohkolomakkeeseen 102A ja tukihakemuksen kasvulohkolo-

makkeeseen 102B numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot tai täyttämällä asianomaiset 

kohdat Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisiin atk-tulosteisiin. Lomakkeella 102A tai 

vastaavalla Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistamalla atk-tulosteella on ilmoitettava kaikki viljelijän hal-

linnassa oleva maatalousmaa siten kuin siitä säädetään (komission asetuksen I) 12 artiklan 1 kohdan d alakoh-

dassa, vaikka alalta ei haeta tukea eikä sitä käytetä tuotantotarkoitukseen. Peruslohkot on merkittävä hakemus-

lomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on 

merkittävä aakkosin A:sta alkaen. 

 

Mikäli viljelijällä on hallinnassaan alle 0,05 hehtaarin kokoisia rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat maata-

louskäytössä, viljelijän on ilmoitettava lohkojen olemassaolosta rastilla lomakkeella 102A kohdassa 2 tai 

Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella täyttämällä asianomaisen lo-

makkeen kyseinen kohta. Rastittamalla viljelijä sitoutuu ilmoittamaan tarvittaessa kyseisten lohkojen sijain-

nin. Viljelijän ei tarvitse ilmoittaa em. lohkoja lomakkeella 102A kohdassa 1 ja lomakkeella 102C U-lohkona 

tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla täyttämällä asianomaisten 

lomakkeiden kyseiset kohdat ellei viljelijä halua, että lohkot digitoidaan.  

 

5 § 

Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen 

 

Tukihakemuksen lisäksi on toimitettava Maaseutuviraston vahvistama peruslohkojen muutoslomake 102C 

vuodelle 2013 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste, jos vuoden 

2012 tukihaun jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty, poistunut kokonaan maatalouskäytöstä, poistettu 

luonnontilaan tai on perustettu uusia peruslohkoja. 

 

Jos vuoden 2012 tukihaun jälkeen on tapahtunut muutoksia peruslohkojen hallinnassa, niistä ilmoitetaan Maa-

seutuviraston vahvistamalla peruslohkolomakkeella 102A vuodelle 2013 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 

vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. 

 

Vuonna 2012 lomakkeella 102C kokonaan maatalouskäytöstä poistettu ala tai luonnontilaan poistettu ala voi-

daan poikkeustilanteissa ottaa uudelleen maatalouskäytöön ilmoittamalla ala toimivaltaiselle viranomaiselle 

lomakkeella 102A ja kirjoittamalla lomakkeen lisätietoja-kohtaan millä perusteella kyseinen ala ehdotetaan 

otettavaksi uudestaan maatalouskäytöön. Tuenhakijan on tarvittaessa toimitettava muut asiaa koskevat lomak-

keet toimivaltaiselle viranomaiselle 9 §:ssä kerrotun mukaisesti.   
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6 § 

Karttaliite 

 

Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos: 

1) viljelijän hallinnassa on peruslohkoja, joiden digitointia viljelijä haluaa muuttaa peruslohkojaon tai yhdis-

tämisen, uuden tien, uuden ilmakuvan, aikaisemman digitointivirheen, pienten viljelemättömien alueiden pois-

tamisen tai muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia; 

2) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallin-

taan edellisen tukihakuvuoden jälkeen; 

3) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun perus-

lohkokarttaan; 

4) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu; 

5) talouskeskuksen sijainti on muuttunut tai sitä ei ole aiemmin ilmoitettu; 

6) viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle; 

7) viljelijä haluaa poistaa peruslohkolta viljelemättömiä alueita tai 

8) peruslohkon rajaviivan tyyppi (reunaviiva/valtaoja/vesistö) on virheellinen. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kartassa on oltava nähtävissä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen 

rajat. 

 

Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä viljelijälle toimitetuista digitoiduis-

ta peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai Mavin Kartturi-sovelluksen tai Vipu-palvelun kart-

tatuloste. Jos edellä mainittuja ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnasta saatavista 

ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000.   

 

7 § 

Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta 

 

Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta vuodelle 2013 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 

17 päivänä kesäkuuta 2013. Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lo-

makkeella 117 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. 

 

8 § 

Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta 

 

Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoi-

tuksella tai Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 145 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman 

kaavan mukaisella atk-tulosteella toimivaltaiselle viranomaiselle ennen (komission asetuksen I) 25 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja. 

 

9 § 

Perus- ja kasvulohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen 

 

Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuk-

sessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia siten, kuin siitä säädetään (komission asetuksen 

I) 14 artiklassa. 

 

Tukien maksaminen 1 momentissa tarkoitetulta yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa toimi-

valtaiselle viranomaiselle riittävän selvityksen lomakkeella 102A lohkon hallinnasta sekä tarvittaessa 7 §:ssä 

tarkoitetun ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta ja tarvittaessa 5 §:ssä tarkoitetun peruslohkojen muutoslo-
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makkeen tai antaa vastaavat tiedot Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-

tulosteella viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2013.  

 

10 § 

Koko tilan hallinnansiirron lomake 

 

Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistama asianmukai-

sesti täytetty lomake 156 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistama vastaavan kaavan mukainen atk-

tuloste on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 13 päivänä syyskuuta 2013.  

                                                                        

11 § 

Satovahingosta ilmoittaminen 

 

Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisesta satovahingosta tai vastaavasta on tehtävä 

kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston lomakkeella 118. Talvehtimistuhosta on 

tehtävä vastaava kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle välittömästi vahingon tapahduttua lomak-

keella 118.       

      
12 § 

Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus 

 

Tuenhakijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki kalenterivuoden aikana hallinnassaan ole-

vat täydentäviin ehtoihin liittyvän hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (226/2013) 12 §:n mukaiset maisemapiirteet viimeistään 17 päivänä kesä-

kuuta 2013 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 442 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvista-

man kaavan mukaisella atk-tulosteella. Ilmoitus tehdään vain kerran kunkin tarvittavan peruslohkon osalta. 

 

13 § 

Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen 

 

Tukihakemus liitteineen ja tässä määräyksessä tarkoitettu ilmoitus liitteineen sekä tarvittavat asiakirjat on 

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.   

 

14 § 

Myöhässä toimitettu hakemus 

  

Myöhässä toimitetun Euroopan unionin rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuksen, tukihakemuksen liit-

teen, sopimuksen, sitoumuksen sekä 38 §:ssä ja 39 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen perusteella tehdään tukivä-

hennykset sen mukaan kuin siitä (komission asetuksen I) 23 artiklassa säädetään. 

 

2 luku 

Hamppu 

 

15 § 

Tukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen ja hampun vakuustodistus 

 

Tukea hampulle haetaan soveltuvin osin tukihakemuksen lomakkeella 101B rastittamalla ne tukityypit, joista 

haetaan tukea.  Hampun kylvöön käytetyn kylvösiemenen määrä ilmoitetaan kiloina hehtaarille tukihakemuk-

sen kasvulohkolomakkeella 102B tai 30 päivä huhtikuuta 2013 jälkeen tapahtuneiden muutosten osalta ilmoi-

tuksella kylvöalojen muutoksesta 117 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-
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tulosteilla. Lisäksi hamppuviljelmiltä korjattavan raaka-aineen käyttötarkoitus, kylvöpäivä ja kylvömäärä ki-

loina hehtaarille rivinumeroittain on ilmoitettava lomakkeen 102B Lisätietoja-kohdassa. 

 

Hampun kylvöön käytetyn siemenen lajikkeen osoittavat asiakirjat on toimitettava tukihakemuksen liitteenä 

tai viimeistään (komission asetuksen I) 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti toimivaltaiselle viranomai-

selle.   

 

Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tu-

kea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus toimivaltaiselle 

viranomaiselle. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampulle tukea hakeneiden viljelijöiden 

nimet ja tilatunnukset. Näiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuusto-

distuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

16 § 

Hampun korjuu 

 

Viljelijän on säilytettävä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. Tämän vuoksi hampun sa-

donkorjuun voi tehdä aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen kun hampun kukinta on loppunut.  

 

Hampun satoa ei satovahinkotapauksissa saa korjata ennen kuin kasvuston tuhoutuminen on tarkastettu. 

 

3 luku 

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

 

17 § 

Hakeminen 

 

Valkuais- ja öljykasvipalkkiota haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 101B tai Maaseutuviras-

ton vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla täyttämällä asianomaisen lomakkeen kysei-

nen kohta. 

 

Vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öl-

jykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (141/2013) 13 §:ssä tar-

koitetut palkkioon oikeuttavat kasvit on ilmoitettava lomakkeella 102B tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 

vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Makean lupiinin osalta on ilmoitettava myös lajike. 

 

4 luku 

Tärkkelysperunapalkkio 

 

18 § 

Hakeminen 

  

Tärkkelysperunapalkkiota haetaan tukihakemuksen lomakkeella 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle 102B 

viljelijän on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Lomakkeelle 

102B on merkittävä erikseen tärkkelysperunan oma siemenlisäys.  

 

Viljelijän on tehtävä viljelysopimus perunatärkkelystehtaan kanssa Maaseutuviraston vahvistamalla lomak-

keella 273 tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla.  
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5 luku 

Tilatuki 

 

19 § 

Tukioikeuksien ilmoittaminen 

 

Viljelijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa tukioikeuksia, joiden perusteella tilatukea haetaan. Viljelijän 17 päivä-

nä kesäkuuta 2013 hallinnassa olevat tukioikeudet tarkistetaan ja otetaan huomioon tuen perusteena viran-

omaisen aloitteesta tukioikeusrekisteristä.  

 

Tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (242/2013) 7 §:ssä säädetystä erityistukioikeuksien 

käytöstä ilmoitetaan Maaseutuviraston vahvistaman lomakkeen 101B lisätietoja kohdassa. 

 

Tukioikeusrekisterillä tarkoitetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 41 §:n mu-

kaista tukioikeusrekisteriä. 

 

Jos viljelijä ei hae tilatukea kaikista hallinnassaan olevista tilatukioikeuksista, tulee hänen ilmoittaa ne tilatu-

kioikeudet, joista tukea ei haeta tukihakemuksen liitteenä palautettavalla Maaseutuviraston vahvistamalla lo-

makkeella 103C tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella viimeis-

tään 17 päivänä kesäkuuta 2013 toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

20 § 

Yhden päivän hallinta-aika 

 

Vuonna 2013 peltolohkon on oltava 17 kesäkuuta 2013 viljelijän hallinnassa.  

 

21 § 

Tilatuen hakeminen 

 

Tilatukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella 101B tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaa-

van mukaisella atk-tulosteella. 

 

6 luku 

Eläinten hyvinvoinnin tuki kaudella 2008-2013 

 

22 §  

Eläinten hyvinvoinnin tuen hakeminen ja lomakkeet  

 

Eläinten hyvinvoinnin tuen vuoden jatkositoumusta ja maksatusta haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 

101B.  

 

Eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumuksen siirtoa, sitoumuksesta luopumista, lisäehdosta luopumista ja lisäeh-

don vaihtamista haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 194.  

 

23 § 

Terveydenhuoltosopimus ja terveydenhuoltokäyntien asiakirjat 

 

Terveydenhuoltosopimus tehdään Maaseutuviraston määräämälle lomakkeelle 189 tai eläinten terveydenhuol-

to (ETU) sopimuslomakkeelle. Eläinten hyvinvoinnin tuen jatkositoumuksen terveydenhuoltosopimus tulee 

tehdä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013. Terveydenhuoltosopimuksen jäljennös on toimitettava toimi-
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valtaiselle viranomaiselle viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2013. Terveydenholtosopimusta ei tarvitse toimit-

taa, mikäli tuenhakija on vuonna 2012 toimittanut toimivaltaiselle viranomaiselle toistaiseksi voimassa olevan 

terveydenhuoltosopimuksen, johon ei ole tullut sen jälkeen muutoksia. 

 

1 päivä toukokuuta 2013 jälkeen tehtyjen terveydenhuoltokäyntien ja –suunnitelmien jäljennökset on toimitet-

tava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 14 päivänä toukokuuta 2014.  

 

24 § 

Hakuaika 

 

Hakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013. 

 

Hakemusten myöhästymiseen sovelletaan mitä (komission asetuksen I) 23 artiklassa säädetään.  

 

7 luku 

Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki 

 

25 § 

Vuonna 2013 annettava uusi ohjelmakauden 2007–2013 mukaista luonnonhaittakorvausta ja maatalouden 

ympäristötukea koskeva sitoumus ja maksamisen hakeminen 

 

Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2013 koskevan Maaseutuviraston 

hakulomakkeen 101B asianomainen kohta tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisel-

la atk-tulosteella täyttämällä asianomaisen lomakkeen kyseinen kohta.  

 

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 

2013 koskeva Maaseutuviraston lomake 111 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukai-

sella atk-tulosteella. Kotieläintilaksi maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteissä ilmoittautuvan on lisäksi 

toimitettava sitoumuksen liitteenä ilmoitus tilan kotieläimistä Maaseutuviraston lomakkeella 111A tai Maa-

seutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Sitoumuslomake liitteineen on 

toimitettava 1 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 toimivaltaisel-

le viranomaiselle. 

 

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan (valvonta-asetuksen) 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ilmeinen virhe, 

voidaan myös 24 päivän toukokuuta 2013 jälkeen toimitettu lomake 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorva-

ukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä. 

 

Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksua haetaan lomakkeella 101B täyttämällä asianomainen koh-

ta tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella täyttämällä asianomai-

sen lomakkeen kyseinen kohta. 

 

26 §  

Vuonna 2013 annettava ohjelmakauden 2007–2013 mukainen maatalouden ympäristötukea koskeva jat-

kositoumus, lisätoimenpiteen muutokset ja maksamisen hakeminen 

 

Ympäristötukea koskeva yksivuotinen jatkositoumus annetaan täyttämällä vuotta 2013 koskevan Maaseutuvi-

raston hakulomakkeen 101B asianomainen kohta tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan 

mukaisella atk-tulosteella täyttämällä asianomaisen lomakkeen kyseinen kohta.  

 



   9 (14) 
  

 

Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007 – 2013 annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (366/2007) 37 a §:n mukaisesta lisätoimenpiteen muuttamisesta tai siitä luopumisesta sitoumusta jat-

kettaessa tulee ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 lomakkeella 

438 täyttämällä asianomainen kohta tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-

tulosteella täyttämällä asianomainen kohta.  

 

Ympäristötuen jatkositoumuksen maksua haetaan lomakkeella 101B täyttämällä asianomainen kohta tai Maa-

seutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella täyttämällä asianomaisen lomak-

keen kyseinen kohta. 

 

27 § 

Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan voimassa olevaan sitoumukseen, jatketta-

vaan ympäristötukisitoumukseen tai vuonna 2013 alkavaan sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet 

 

Viljelijän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäris-

tötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2013 haettavat peruslohkot Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 

102A tai Maaseutuviraston vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella 30 päivänä huhtikuuta 2013 edel-

lyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 

annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 4 §:ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän 

hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hal-

lintaan tilusten järjestelyjen kautta. Poikkeuksena tähän ovat lohkot, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan 30 

päivän huhtikuuta 2013 jälkeen. Tässä tapauksessa lohkot on ilmoitettava Maaseutuviraston vahvistamalla 

lomakkeella 102A tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella toimi-

valtaiselle viranomaiselle viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2013. 

 

28 § 

Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen 

 

Sitoumuksen tai sopimuksen tekijän luopuessa sitoumuksesta tai sopimuksesta, on luovutuksensaajan luon-

nonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 43 §:n 

mukaisesti tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta vuosina 2007-2013 annetun valtio-

neuvoston asetuksen (366/2007) 72 §:n mukaisesti: 

1) jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 ja  

2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 

 

29 § 

Kasvinsuojeluasioiden koulutus 

 

Päätös kasvinsuojeluasioiden koulutuksesta tehdään vain yhdessä ELY-keskuksessa. Jos koulutustilaisuus jär-

jestetään kuitenkin tällaisessa tapauksessa toisen ELY-keskuksen toimialueella, on koulutustilaisuuden hyväk-

syjän lähetettävä tiedoksi koulutustilaisuuden hyväksymistä koskeva päätös asianomaiseen ELY-keskukseen. 

ELY-keskuksen on lähetettävä päätös koulutuksen hyväksymisestä hakijalle valitusosoituksin. Päätöksessä on 
todettava, että koulutuksen järjestäjä ei saa hakea mitään muuta tukea välittömästi koulutuksesta aiheutuvien 

kustannusten kattamiseen. 

 

Kasvinsuojelukoulutuksen järjestäjän on toimitettava ELY-keskukseen vähintään 30 työpäivää ennen koulu-

tuspäivää koulutuspäivän ohjelma aikatauluineen sekä tieto kouluttajista. Kouluttajien koulutus ja kasvinsuo-

jeluun perehtyneisyys on ilmoitettava ELY-keskukselle. 
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ELY-keskuksen on kirjallisesti ilmoitettava koulutuksen järjestäjille viimeistään 10 työpäivää ennen koulu-

tusajankohtaa, hyväksyykö se koulutuspäivän ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaiseksi kasvinsuoje-

lukoulutukseksi. Tarvittaessa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, ELY-keskus voi esittää tehtäväksi kou-

lutusohjelman tai kouluttajien osalta muutoksia, jotka ovat koulutuspäivän hyväksymisen ehtona. 

 

8 luku 

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 

 

30 § 

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakeminen 

 

Vuonna 2013 ovat haettavana seuraavat erityistukisopimukset Maaseutuviraston vahvistamilla lomakkeilla: 

1) Monivaikutteisen kosteikon hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake 262 ja rekisteröity yhdis-

tys Maaseutuviraston vahvistama lomake 262B 

2) Luonnonmukainen tuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake 215K 

3) Luonnonmukainen kotieläintuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake 215E 

4) Perinnebiotooppien hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake 253 ja rekisteröity yhdistys Maa-

seutuviraston vahvistama lomake 253B 

5) Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen; rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama 

lomake 252B 

 

Erityistukisopimuksia, jotka on mainittu 30 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa, koskeva hakemus liitteineen on 

toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.  

 

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta, jäljempänä erityistukisopimusta, koskeva hakemus on teh-

tävä Maaseutuviraston kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai Maaseutuviraston vuodel-

le 2013 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristö-

tuista vuosina 2007–2013 annetun asetuksen (366/2007) 15 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmaan perustuvien eri-

tyistukisopimusten hakemukseen on liitettävä suunnitelma, joka täyttää mainitun asetuksen 16 §:ssä asetetut 

edellytykset. Hakemuksessa on ilmoitettava myös tarvittavat muun lainsäädännön edellyttämät luvat. Jos eri-

tyistukisopimus koskee vuokrattua aluetta, hakemukseen on liitettävä aluetta koskeva vuokrasopimus. Toi-

mintalinja 2 lain (1440/2006) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen on liitettävä hakemuk-

seen mukaan sen kokouksen pöytäkirja, jossa on päätetty tuen hakemisesta. Hakemus ja sen liitteet on toimi-

tettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimushakemuksen liitteenä 

viljelijän on toimitettava 6 §:n 3 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siir-

rettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvu-

lohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava liitteenä hakemus liittymisestä luonnonmukaisesta tuotannosta, 

luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-

sessa (846/2008) tarkoitettuun valvontajärjestelmään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.  

 

Hakemus tehdään luonnonmukaisen tuotannon osalta Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomak-

keella 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeella 1a. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon osalta hakemus 

tehdään Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomakkeella 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeilla 

1a ja 1d. Sopimushakemuksen liitteenä on toimitettava myös luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympä-

ristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 44 §:n 2 momentissa tarkoitettu 

todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä. Edellä mainitut liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä 

huhtikuuta 2013. 
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Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava maatalou-

den ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) 48 §:ssä tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden 

osoittava todistus eläimen polveutumisesta. Naudoista on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluettelo-

asiakirja. Lampaista ja vuohista on esitettävä tarvittaessa pitopaikkakohtainen eläinluettelo ja lammas- ja vuo-

hirekisterin rekisteritiedot. 

 

Jos luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen haetaan luon-

nonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(366/2007) 22 §:n 2 momentissa tarkoitettua uutta sopimusta, viljelijän on toimitettava Maaseutuviraston vah-

vistama lomake 215K ja 215E viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013. 

 

31 § 

Vuonna 2013 päättyvien maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten jatkaminen ja sopimusalan tai 

eläinten lisääminen jatkettavaan sopimukseen 

 

Vuonna 2013 keväällä tai syksyllä päättyvien ympäristötuen erityistukisopimusten jatkamista yhdellä vuodella 

30 päivään huhtikuuta 2014 tai 30 päivään syyskuuta 2014 saakka voidaan hakea toimittamalla Maaseutuvi-

raston vahvistama lomake 217 tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste 

toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.  

  

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksiin voidaan jatkamisen yhtey-

dessä hakea sopimukseen aiemmin kuulumattomia aloja enintään 50 prosenttia alkuperäisestä sopimusalasta, 

mukaan lukien mahdolliset aiemmat lisäalat, toimittamalla Maaseutuviraston vahvistamat lomakkeet 215K tai 

215E tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste toimivaltaiselle viran-

omaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan jatkosopimuk-

seen on mahdollista hakea eläinmäärän lisäämistä toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 218E 

tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste toimivaltaiselle viranomaiselle 

viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.  

 

Tuenhakija voi hakea jatkettavan luonnonmukaisen tuotannon sopimuksen muuttamista luonnonmukaisen ko-

tieläintuotannon sopimukseksi toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 215K tai Maaseutuviraston 

vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päi-

vänä huhtikuuta 2013. Tuenhakija voi hakea jatkettavan luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksen 

muuttamista luonnonmukaisen tuotannon sopimukseksi toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 

215K tai Maaseutuviraston vuodelle 2013 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuoste toimivaltaiselle viran-

omaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.   

 

32 § 

Luonnonmukainen tuotantotapa ja rehuntuotantoa koskeva yhteistyösopimus 

 

Luonnonmukaisen tuotannon sopimushakemukseen on liitettävä tarvittaessa valtioneuvoston asetuksen 

(366/2007) 44 §:n 4 momentissa tarkoitettua säännöllistä rehuntuotantoa koskevan yhteistyösopimuksen jäl-

jennös, joka on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos edellä mainittu yhteistyösopimus solmitaan 

kesken luonnonmukaisen tuotannon sopimuskauden jäljennös rehuntuotantoa koskevasta yhteistyösopimuk-

sesta on toimitettava erikseen toimivaltaiselle viranomaiselle. 
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33 § 

Erityistukisopimushakemukseen liitettävän suunnitelman merkitseminen 

 

Erityistukisopimushakemukseen liitettävään suunnitelmaan sisällytettävät luonnonhaittakorvauksista ja maata-

louden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 16 §:ssä tarkoitetut 

asiakirjat on hakemukseen liitettäessä merkittävä hakijan tilaa koskevalla tunnuksella. Asiakirjat voidaan liit-

tää hakemukseen ilman tilatunnusmerkintää, jos toimintalinja 2 lain (1440/2006) 4 §:n 2 momentissa tarkoite-

tulla rekisteröidyllä yhdistyksellä ei hakuhetkellä ole tilatunnusta. 

 

34 § 

Lietelannan sijoittamista peltoon koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus 

 

Lietelannan sijoittamista peltoon koskevan erityistuen tuensaannin edellytykset täyttävistä sopimuslohkoista 

on ilmoitettava Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 258M 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä toi-

mivaltaiselle viranomaiselle. Tässä tarkoitetulla lomakkeella on ilmoitettava sopimuslohkoittain, kuinka pal-

jon ja minkä tyyppistä lantaa millekin kasvulohkolle on sijoitettu sekä selvitys käytetystä levityskalustosta. 

Tarvittaessa ilmoitukseen on liitettävä lietelannan/virtsan luovuttajan allekirjoittama todistus lomakkeella 258 

L tai vapaamuotoisella ilmoituksella luovutetun lietelannan/virtsan lajista, määristä ja luovutuksen ajankohdis-

ta.  

 

35 § 

Erityistukisopimusta koskeva päätös 

 

ELY-keskuksen on tehtävä erityistukisopimusta koskevan päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi yksilöity las-

kelma, josta käy selville luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 anne-

tun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 15 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaan edellyttävän sopimuksen hyväk-

sytyt kustannukset, tulonmenetykset, saadut hyödyt, transaktiokustannus ja tuen määrä. Transaktiokustannus-

ten määrä on korkeintaan 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä, johon transaktiokustan-

nus on lisätty, on pyöristettävä alaspäin. Laskelma on laadittava Maaseutuviraston lomakkeelle 276 tai vastaa-

valle asiakirjalle. 

 

Jos luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston 

asetuksen (366/2007) 15 §:n 2 momentin perusteella todetaan, että hakija on hakenut virheellisesti väärää so-

pimustyyppiä, voidaan haettu sopimus muuttaa lausuntoa vastaavaksi sopimukseksi viljelijän kuulemisen jäl-

keen. 

 

36 § 

Erityistuen maksamisen hakeminen 

 

Tuenhakijan on haettava erityistuen maksamista täyttämällä vuotta 2013 koskevan Maaseutuviraston hakulo-

makkeen 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröityjen yhdistysten on haettava maksua vapaamuotoisella hakemuk-

sella perinnebiotoopin hoitoon, monivaikutteisen kosteikon hoitoon ja luonnon ja maiseman monimuotoisuu-

den edistämiseen liittyvään sopimukseen. Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava toimivaltaiselle viran-

omaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2013.  
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37 § 

Erityistuen maksamiseen liittyvien ilmoitusten toimittaminen 

 

Viljelijän on toimitettava erityistuen maksuun liittyvä ilmoitus, jos kyseessä on sopimus luonnonmukaisesta 

kotieläintuotannosta, sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta tai sopimus lietelannan sijoittamisesta pel-

toon. 

 

38 § 

Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus 

 

Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava sopimuksen haku-

vuonna 16 päivään syyskuuta 2013 mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla 

lomakkeella 215U ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. 

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (366/2007) 46 §:ssä tarkoitettu vuonna 2008, 2009, 2010, 2011 tai 2012 tehty sopimus, hänen on toimitet-

tava edellä mainittuun päivään mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lo-

makkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Vil-

jelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella toimivaltaiselle viranomai-

selle 16 päivään syyskuuta 2013 mennessä. 

 

39 § 

Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus 

 

Jos viljelijällä on sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, hänen on toimitettava 30 päivään huhtikuuta 

2013 mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 218M ilmoitus, 

jolla haetaan alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan tuen maksamista vuonna 2013. Tuen maksua on haet-

tava myös lomakkeella 101B. Lomakkeelta 218M ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot ja nautojen, lampai-

den ja vuohien osalta maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen 

erityistuista annetun asetuksen (503/2007) liitteessä 2 tarkoitetut identifiointitiedot. Eläinmäärän lisäystä on 

haettava erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavalla 

Maaseutuviraston lomakkeella 218E. Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maa-

talouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) liitteessä 2 tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtau-

den osoittava todistus eläimen polveutumisesta. 

 

Ilmoitus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuseläimen käyttämisestä rodun lisäämiseen, maaseu-

tuviraston lomake 254, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sopimuskauden päättymistä. Il-

moitus jätetään toimivaltaiselle viranomaiselle joko viisivuotisen sopimuskauden loppuun mennessä tai vii-

meistään vuodella jatkettava sopimuskauden loppuun mennessä. Ilmoitus voidaan tehdä myös toimittamalla 

sopimusehtojen mukainen rekisterinpitäjän selvitys eläimen käytöstä rodun lisäämiseen.  
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9 luku 

Voimaantulo 

 

40 § 

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2013. 

 

Ennen määräyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 

Seinäjoella 30 päivänä huhtikuuta 2013 

 

 

 

Ylijohtajan sijaisena  Carl-Gustav Mikander 

 

   

  

                                                             Ylitarkastaja Susanna Ylikantola 

 

Tämä määräys on saatavissa Maaseutuviraston kirjaamosta (PL 405, 60101 SEINÄJOKI, puh. 020 77 25743, 

sähköposti: kirjaamo@mavi.fi) ja internet-osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001/ 
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