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Valtioneuvoston asetus

N:o 1240

kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n kumoamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

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

1 §
Tällä asetuksella kumotaan kasvintuotan-

non tarkastuskeskuksesta 11 päivänä joulu-
kuuta 1992 annetun asetuksen (1281/1992)
14 §.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Jukka Mirvo

176—2000 400301



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1241

Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956
annetun merimieseläkelain (72/1956) 7 luvun 54 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se
on laissa 100/1999:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Merimieselä-
kekassan tilinpäätöksen laatimisesta. Meri-
mieseläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan
kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin täs-
sä asetuksessa säädetään.

2 §

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen
soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää, 10
§:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2
luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin
1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n
1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2—6
momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä
2—5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5
momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4
§:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta
Merimieseläkekassan tilinpäätöksen laatimi-
seen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §

Tuloslaskelma

Merimieseläkekassan tuloslaskelma laadi-
taan liitteen 1 mukaisesti.

4 §

Tase

Merimieseläkekassan tase laaditaan liitteen
2 mukaisesti.

3 luku

Liitetiedot

5 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla
laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten

sijoitukset on arvostettu taseessa;
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2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten
käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset
perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;
3) selostus vastuuvelan laskennasta;
4) selostus merimieseläkelain 7 luvun 54

§:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikai-
sista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen ha-
kemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä
tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvon-
taviraston antamaan lupaan;
5) merimieseläkelain 7 luvun 54 §:n 6

momentissa tarkoitetut määräaikaiset poik-
keusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
6) vakuutusyhtiön toimintapääoman luet-

tavista eristä annetun asetuksen (462/1995)
1 §:n 1 momentin 11 kohdan tarkoittamat
suostumukset sekä tieto, että suostumus pe-
rustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan
lupaan;
7) tunnuslukujen laskentakaavat.

6 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin
2—4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) vakuutusmaksutulo eriteltyinä työnanta-

jan ja työntekijän osuuteen;
2) vakuutusmaksutulo ja maksetut kor-

vaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;
3) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten,

että saman konsernin yrityksissä ja omis-
tusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot
eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin
sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten
tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä
ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko-
ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään ar-
vonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;
4) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiin-

teistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten
kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan
pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, pois-
toihin ja myyntitappioihin sekä erikseen
saman konsernin yrityksille suoritetut korot;
5) toimintokohtaisten kulujen erittely;
6) liikekulut eriteltyinä vakuutusten han-

kintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja
hallintokuluihin;
7) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskel-

makaavan yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu

erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

7 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 4 §:n 1—6, 8 ja 11 kohdassa
sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen
lisäksi:
1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno,

kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;
kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä
kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman
konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin
omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteis-
töosakkeisiin;
2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eritel-

tynä arviointitilikausittain;
3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoi-

tusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpi-
toarvo ja käypä arvo;
4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2

momentin mukainen erittely kiinteistösijoi-
tuksista, sijoituksista saman konsernin yrityk-
sissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineetto-
mista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödyk-
keisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;
5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä

olevan hankintamenon sisältämästä korko-
tuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetus-
ta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja
hankintamenon erotuksesta;
6) taseen erän ’’Muut lainasaamiset’’ erit-

tely vakuuksien mukaan;
7) taseen erän ’’Muut sijoitukset’’ -erän

’’Muut sijoitukset’’ erittely, jos erä on suu-
ruudeltaan olennainen;
8) taseen pääryhmän ’’Saamiset’’ erittely

tase-erittäin saamisiin saman konsernin yri-
tyksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;
9) tase-eräkohtainen tieto taseen vastaavien

muuhun omaisuuteen merkittyihin tavarava-
rastojen jälleenhankintahintojen ja aktivoitu-
jen hankintamenojen erotuksesta, jos se on
olennainen;
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10) taseen ’’Muu omaisuus’’ -erän ’’Muu
omaisuus’’ erittely, jos erä on suuruudeltaan
olennainen;
11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu

erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1—4 ja 6
kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) vastuuvelan erittely;
2) taseen pääryhmän ’’Velat’’ erittely

tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja
omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;
3) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastattavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu

erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan saamiseksi.

9 §

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt va-
kuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpi-
toasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa
säädetään vieraan pääoman eristä, koskee
vastuuvelkaa, velkoja ja siirtovelkoja. Meri-
mieseläkekassan myöntämiin vakuutuksiin
perustuvaa vastuuta ei käsitellä vas-
tuusitoumuksena.

10 §

Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:
1) saman konsernin yrityksestä ja omis-

tusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omis-
tusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätök-
sen mukainen oma pääoma ja tilikauden
voitto tai tappio;
2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio,

omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kir-
janpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai
osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa
tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli
puoli prosenttia Merimieseläkekassan ’’Muut
sijoitukset’’ -erän ’’Osakkeet ja osuudet’’
käyvästä arvosta.
3) yrityksestä, jossa Merimieseläkekassalla

on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja
omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpää-
töksen mukainen oma pääoma ja tilikauden
voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa

tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös
sellaisen henkilön omistukset, joka toimii
Merimieseläkekassan lukuun omissa nimis-
sään
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voi-

daan jättää esittämättä, jos:
1) Merimieseläkekassalle tai sen omistuk-

sen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi
merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja
poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai
2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja

riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu

tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta
tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:
1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyri-

tyksenä Merimieseläkekassan konsernitilin-
päätökseen; tai
2) Merimieseläkekassalla on vähemmän

kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuk-
sista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan
tasettaan rekisteröitäväksi.

11 §

Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimin-
tapääomaan luetut erät sekä vakavaraisuus-
aste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen
alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.
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4 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

12 §

Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskoh-
taisesti ryhmittäin taseeseen tilikauden päät-
tyessä merkityt ’’Vastaavaa’’ -puolen erät
samoin kuin vastuuvelka, pakolliset varauk-
set, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saa-
daan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne
sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset
tilikauden aikana.

13 §

Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päi-
vätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava.
Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely

varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohet-
ken ilmaisevalla tunnuksella.

5 luku

Voimaantulo

14 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
joulukuuta 2000.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-

ran Merimieseläkekassan kirjanpitoon siltä
tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta
2000 tai sen jälkeen.
Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja

terveysministeriön 12 päivänä joulukuuta
1995 antaman määräyksen dnro 9/49/95
toinen, kolmas, viides ja kuudes kappale sekä
määräyksen liite. Lisäksi kumotaan ministe-
riön 22 päivänä joulukuuta 1997 antama ohje
dnro 62/021/97.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Marja-Liisa Kahola
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Liite 1 
 

TULOSLASKELMA 
 
Vakuutustekninen laskelma  
 
Vakuutusmaksutulo        ____ 
Sijoitustoiminnan tuotot        ____ 
Sijoitusten arvonkorotus        ____ 
Korvaukset 
 Maksetut korvaukset     ____  
 Valtion osuus      ____  ____ 
Vastuuvelan muutos        ____ 
Lakisääteiset maksut        ____ 
Liikekulut         ____ 
Sijoitustoiminnan kulut        ____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu      ____ 
Vakuutustekninen tulos        ____ 
 
Muu kuin vakuutustekninen laskelma 
 
Muut tuotot         ____ 
Muut kulut 
 Liikearvon poisto1) 2)     ____ 
 Muut       ____  ____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta3) 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  ____ 
 Laskennalliset verot4)     ____   ____ 
Tulos varsinaisesta toiminnasta/ 
Tulos ennen satunnaisia eriä5)       ____ 
Satunnaiset erät  
  Satunnaiset tuotot    ____ 
  Satunnaiset kulut    ____  ____ 
Tuloverot satunnaisista eristä3)       ____ 
Tulos satunnaisten erien jälkeen/ 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja5)     ____ 
Tilinpäätössiirrot       
 Poistoeron muutos      ____ 
 Vapaaehtoisten varausten muutos   ____  ____ 
Tuloverot 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  ____ 
 Laskennalliset verot4)     ____  ____ 
Muut välittömät verot        ____ 
Tilikauden tulos6)        ____  
 
 
 
 
 
 
 



3319N:o 1241

  
  
   

 

 
 
__________ 
1) Voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
2) Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antami-
sen kannalta. 
3) Voidaan yhdistellä kohtaan “Tuloverot“. 
4) Merimieseläkekassan tilinpäätöksessä laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta 
noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
5) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimiket-
tä. 
6) Pakollinen aina, ylemmät tulos -rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä. 
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Liite 2 

 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 
   Perustamismenot                                 ____ 
   Kehittämismenot                                      ____ 
   Aineettomat oikeudet1)                            ____ 
   Liikearvo                                     ____ 
   Muut pitkävaikutteiset menot                         ____    
   Ennakkomaksut1)                                       ____     ____ 
Sijoitukset 
  Kiinteistösijoitukset 
      Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet                ____ 
      Lainasaamiset saman  
      konsernin yrityksiltä                   ____ 
      Lainasaamiset omistusyhteys- 
      yrityksiltä                           ____     ____      
  Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja  
  omistusyhteysyrityksissä 
      Osakkeet ja osuudet saman konsernin  
      yrityksissä                              ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet ja  
      lainasaamiset saman konsernin  
      yrityksiltä                              ____ 
      Osakkeet ja osuudet omistusyhteys- 
      yrityksissä                  ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet ja  
      lainasaamiset omistusyhteys- 
      yrityksiltä        ____     ____  
  Muut sijoitukset 
      Osakkeet ja osuudet                  ____ 
      Rahoitusmarkkinavälineet               ____ 
      Osuudet yhteissijoituksista           ____ 
      Kiinnelainasaamiset                     ____ 
      Muut lainasaamiset              ____ 
      Talletukset                            ____ 
      Muut sijoitukset                        ____     ____ ____ 
Saamiset 
      Vakuutusmaksusaamiset     ____ 
      Muut saamiset                                    ____ 
      Laskennalliset verosaamiset2)                              ____ ____ 
Muu omaisuus   
  Aineelliset hyödykkeet 
      Koneet ja kalusto1)                  ____ 
      Muut aineelliset hyödykkeet1)                 ____ 
      Tavaravarastot1)                        ____ 
      Ennakkomaksut ja keskeneräiset  
      hankinnat1)                            ____     ____ 
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  Rahat ja pankkisaamiset                               ____ 
  Muu omaisuus                      ____ ____ 
Siirtosaamiset 
  Korot ja vuokrat                                    ____ 
  Saaminen valtiolta       ____   
  Saaminen vastuunjaosta      ____ 
  Muut siirtosaamiset                                  ____ ____ 
 
Vastaavaa yhteensä       ____ 
 
VASTATTAVAA 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
  Poistoero                                             ____ 
  Vapaaehtoiset varaukset                        ____  ____ 
Vastuuvelka        ____ 
Pakolliset varaukset 
  Eläkevaraukset1)                                      ____ 
  Verovaraukset1)                                      ____ 
  Muut pakolliset varaukset1)                          ____     ____ 
Velat 
  Lainat rahoituslaitoksilta                        ____ 
  Eläkelainat                                   ____ 
  Muut velat                           ____      
  Laskennalliset verovelat2)                           ____ ____ 
Siirtovelat                                               
  Velka valtiolle                                                       ____ 
  Velka vastuunjakoon      ____ 
  Muut siirtovelat      ____ ____ 
    
Vastattavaa yhteensä       ____ 
 
 
 
 
 
________  
1) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan 
antamisen kannalta. 
2) Merimieseläkekassan tilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja -saamiset saadaan erityistä 
varovaisuutta noudataen merkitä omana eränään taseeseen (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). Kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä 
kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos ne ovat 
olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1242

perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 2000 Siemenperunakeskuksen
tuotantoalueella

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 2 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 1343/1996, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista
annetun lain (356/1995) 2 ja 3 §:ssä tarkoi-
tettujen vuodelta 2000 aiheutuneiden lisäkus-
tannusten korvaamiseksi voidaan käyttää
vuoden 2000 valtion talousarvion momentille
30.15.41. (Eräät korvaukset) osoitettua mää-
rärahaa siten kuin tässä päätöksessä määrä-
tään.

2 §

Korvauksen suuruus

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella,
Tyrnävän, Limingan ja Temmeksen kunnissa,
maksetaan ruoka- ja ruokateollisuusperunan
tuottajille perunanviljelyn lisäkustannusten
kattamiseksi pinta-alaperusteista lisätukea,
jonka suuruus on kirjallisen viljelysopimuk-
sen tuotannon markkinoimisesta tehneille
viljelijöille 1150 markkaa hehtaarilta ja muil-
le viljelijöille, jotka viljelevät perunaa mark-
kinoitavaksi, 800 markkaa hehtaarilta.

3 §

Muut korvausperusteet

Tässä päätöksessä tarkoitettu lisätuki mak-
setaan samoin perustein ilman erillistä hake-
musta kuin perunantuotannolle maksettavasta
kansallisesta tuesta annetuissa valtioneuvos-
ton päätöksessä 152/2000 tarkoitettu vuodelta
2000 maksettava perunantuotannon kansalli-
nen tuki (perunatuki).

4 §

Tuen maksaminen, oikaisu, takaisinperintä,
valvonta ja salassapito

Tuen maksamisen, oikaisun, takaisinperin-
nän, valvonnan ja salassapidon osalta on
noudatettava, mitä perunatuen osalta on edel-
lä mainitussa valtioneuvoston päätöksessä
määrätty.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
joulukuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousylitarkastaja Pertti Kokkonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1243

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 384/1994:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee kasvinsuojelulain
(1203/1994), taimiaineistolain (1205/1994),
siemenkauppalain (728/2000), rehulain
(396/1998), eläintautilain (55/1980), luon-
nonmukaisesta maataloustuotannosta sekä
luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuot-
teiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien
valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (346/2000),
kasvisten laatuluokituksen valvonnan järjes-
tämisestä annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksen (maa- ja metsätalousminis-
teriön määräyskokoelma 4/1995) ja kuivattu-
jen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatu-
luokituksen valvonnan järjestämisestä anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(maa- ja metsätalousministeriön määräysko-
koelma 80/2000) nojalla Kasvintuotannon
tarkastuskeskuksen toimesta tai toimeksian-
nosta tehtyjen suoritteiden maksullisuutta ja
maksujen suuruutta sekä Kasvintuotannon
tarkastuskeskuksen liiketaloudellisin perus-
tein laskutettavia suoritteita.
Tämä asetus koskee lisäksi tiettyjä torjunta-

ainelain (327/1969), neuvoston direktiivin
91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisis-
ta säännöistä annetun komission asetuksen
(EY) N:o 451/2000 ja kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun neuvoston
direktiivin 91/414/ETY nojalla Kasvintuotan-
non tarkastuskeskuksen toimesta tai toimek-
siannosta tehtyjen suoritteiden maksullisuutta
ja maksujen suuruutta.

2 §

Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:
1) edellä 1 §:ssä mainittujen säädösten

nojalla suoritettava markkinavalvonta, sen
suunnittelu ja ohjaus;
2) luonnonmukaisesti tuotettujen maatalo-

ustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannon,
valmistuksen ja maahantuonnin valvonnan
sekä rehuvalvonnan suunnittelu ja ohjaus;
3) alle 0,15 ha:n suuruisten 4H-kerholais-

ten palstojen merkitseminen luonnonmukai-
sen tuotannon rekisteriin ja näiltä palstoilta
peräisin olevien luonnonmukaisesti tuotettu-
jen maataloustuotteiden tuotannon valvonta;
4) maatilalla tapahtuva luonnonmukaisen

tuotannon yhteydessä harjoitettava pääosin
omalta tilalta peräisin olevia raaka-aineita
käyttävän luonnonmukaisen elintarviketuo-
tannon valvonta;
5) kasvinsuojelurekisterin ylläpito ja rekis-

teriin merkitseminen; ja
6) rehulain nojalla tehtävät analyysit kos-

kien patogeenisia mikro-organismeja sekä
haitallisia aineita ja tuotteita.

3 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat:
1) kasvinsuojelulain ja taimiaineistolain

mukaiset tarkastukset, mukaan lukien kasvin-
terveystodistuksen antaminen, kasvipassin
käyttöoikeuden myöntäminen, taimiaineisto-
lain edellyttämä toiminnanharjoittajan hyväk-
syminen ja todistusten sekä lupien antaminen;
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2) kasvisten laatuluokituksen omavalvon-
nan hyväksyminen, laaduntarkastustodistuk-
sen antaminen ja tuote-erän laatuluokituksen
tarkastaminen;
3) siemenkauppalaissa tarkoitettu siemen-

tavaran sertifioiminen, siemenpakkaamon ja
maahantuojan merkitseminen rekisteriin,
maahantuontilupa, muut luvat ja todistukset;
4) rehulaissa tarkoitettu rehuvalmisteiden

tarkastustoiminta, eräiden toiminnanharjoitta-
jien hyväksyminen ja rekisteröiminen, rehu-
valmistajien omavalvonnan hyväksyminen ja
sen valvonta, muu rehuvalmistuksen valvonta
ja Suomen kautta Euroopan yhteisölle lähe-
tettävien rehuvalmisteiden hyväksymishake-
musten tarkastaminen ja siihen liittyvät asi-
antuntijalausunnot, tuoreen rehukasvin säi-
löntäainehakemuksen ja säilöntätulosten ar-
viointi ja siihen liittyvät asiantuntijalausun-
not, valvontaviranomaisille tehtävien ilmoi-
tusten käsittely sekä rehua tai rehun raaka-
ainetta valmistavien eläimistä peräisin olevaa
jätettä käsittelevien laitosten eläintautilain
mukainen valvonta;
5) luonnonmukaisesti tuotettujen maatalo-

ustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannon,
valmistuksen ja maahantuonnin tarkastami-
nen, toiminnanharjoittajan rekisteröiminen,
lupa tilapäisesti käyttää luonnonmukaisesti
tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomis-
sa sellaisia maataloudesta peräisin olevia
raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnon-
mukaisesti, lupa tuoda maahan luonnonmu-
kaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintar-
vikkeita ja alkoholijuomia, muut luonnonmu-
kaiseen tuotantoon ja valmistukseen liittyvät
luvat sekä yksityisten tuotantoehtojen ja
tuotannon valvontajärjestelmän hyväksymi-
nen;
6) kasvinsuojeluaineiden testauksia suorit-

tavan laitoksen virallista hyväksymistä varten
annettava lausunto ja virallisesti hyväksytyn
laitoksen valvontatarkastukset sekä tiettyjen
torjunta-aineiden käyttöön oikeuttava erityis-
tutkinto;
7) komission asetuksessa (EY) N:o

451/2000 tarkoitettu vanhan tehoaineen arvi-
ointi ja käsittely sekä neuvoston direktiivissä
91/414/ETY tarkoitettu uuden tehoaineen
arviointi ja käsittely;
8) Suomessa kuivattujen hedelmä- ja vi-

hannestuotteiden laatuvaatimusten mukaisuu-

den valvominen, Suomesta vientiin menevien
kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden
laatuvaatimusten mukaisuuden valvominen ja
laatutodistuksen antaminen.
Edellä 1 momentissa mainituista suoritteis-

ta peritään suoritteen omakustannusarvoa
vastaava maksu. Tietyiltä suoritteilta maksut
peritään kuitenkin tämän asetuksen liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisesti.
Varmennetun taimiaineiston tuotannon val-

vonnassa maksut voidaan periä suoritteen
omakustannusarvoa alempana siten, että pe-
rusaineiston ja muun tuotannon sertifiointi-
kustannuksista katetaan vähintään 25 prosent-
tia.
Rehuvalvonnassa maksu voidaan periä

suoritteen omakustannusarvoa alempana si-
ten, että valvonta-analyyseistä johtuvista ko-
konaiskustannuksista katetaan 70 prosenttia
sekä, että rehulain ja eläintautilain perusteella
tapahtuvista hygieniaan liittyvän omavalvon-
nan tarkastuksista valtiolle aiheutuvista ko-
konaiskustannuksista katetaan 70 prosenttia
ja perittävät maksut suhteutetaan valmistajan
toiminnan laatuun ja volyymiin.

4 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

Kasvintuotannon tarkastuskeskus hinnoit-
telee liiketaloudellisin perustein seuraavat
suoritteet:
1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntija-

tehtävät;
2) julkaisut, luettelot, oppaat, kopiot ja

jäljennökset;
3) toimitilojen ja laitteiden käyttö;
4) muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen

suoritteiden lähettämis- ja postituspalvelut; ja
5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon

perustuvat palvelut ja suoritteet.
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hy-

väksymän rehuvalmistajan omavalvontaan
kuuluvan tuotannon valvontanäytteiden labo-
ratoriotarkastusten sekä lannoite- ja torjunta-
aineanalyysien maksuista tarkastuskeskus saa
myöntää hinnan alennusta, jos se on liiketa-
loudellisesti perusteltua ja siihen on osoitettu
valtion talousarviossa määräraha.
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5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001 ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2001.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut

vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaantul-
lessa olleiden säännösten mukaisesti.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tar-
vittaviin toimenpiteisiin.
Eläintuottajilta, jotka Luomuliitto ry on

merkinnyt rekisteriinsä ja tarkastanut ennen
24 päivää elokuuta 2000, ei peritä maksua
toimijan merkitsemisestä Kasvintuotannon
tarkastuskeskuksen luonnonmukaisen tuotan-
non rekisteriin, eikä maksua alkutarkastuk-
sesta 31 päivään elokuuta 2001. Eläinperäis-
ten elintarvikkeiden valmistajilta, jotka Luo-
muliitto ry on merkinnyt rekisteriinsä ja
tarkastanut ennen 24 päivää elokuuta 2000, ei
myöskään peritä maksua toimijan merkitse-
misestä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen
luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin, eikä
maksua alkutarkastuksesta 28 päivään helmi-
kuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Timo Rämänen
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         Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 
 
Kasvinsuojelu ja taimiaineisto 
Kansainvälinen terveys- tai jälleenvientitodistuksen antaminen 
- KTTK:n täyttämänä 120 mk 
- viejän esittämänä 60 mk 
Muu pyynnöstä annettu todistus 120 mk 
Lupa poiketa eräistä kielloista ja rajoituksista 250 mk 
Muut luvat  250 mk 
 
Kasvisten laatuluokitus 
Kasvisten laaduntarkastustodistuksen (vienti) ja laatutodistuksen 
(kuivatut hedelmä- ja vihannestuotteet) antaminen  
- KTTK:n täyttämänä 120 mk 
- viejän esittämänä 60 mk 
 
Luonnonmukainen tuotanto 
Toimijan merkitseminen rekisteriin 500 mk 
Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan perusmaksu (kiinteä osa) 300 mk 
Lupa tilapäisesti käyttää luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvik- 
keissa ja alkoholijuomissa sellaisia maataloudesta peräisin olevia 
raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti 450 mk 
- luvan uusiminen 120 mk 
 
Siemenkauppa 
Siemenpakkaamolupa 700 mk 
Maahantuontilupa 280 mk 
Muut luvat 280 mk 
Kansainvälisen tarkastustodistuksen antaminen 140 mk 
Sertifiointipäätös 90 mk 
Viljelystarkastuspäätös 90 mk 
 
Torjunta-aineet 
Tiettyjen torjunta-aineiden käyttöön oikeuttava erityistutkinto 100 mk 
 
Biologisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja 
arviointi (14,5 htkk) 1)  600 000 mk 
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 210 000 mk 
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta 
  perittävä maksu (5 htkk) 2) 210 000 mk 
Kemiallisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja 
arviointi (29 htkk) 1)    1 200 000 mk 
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 420 000 mk 
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä 
  maksu (10 htkk) 2)   420 000 mk 
 
1)   Tehoainetta koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos 
käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 
25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun 
työmäärän. 
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2)   Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu peritään 25 prosenttia 
taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla 
taulukossa mainitun työmäärän. 
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