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Tasavallan presidentin asetus

N:o 462

Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1
ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
muutetaan Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista 3 päivänä maaliskuuta 2000
annetun tasavallan presidentin asetuksen (262/2000) 1 § ja 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin
niistä on 1 § asetuksessa 99/2004, seuraavasti:

1 §

Suurlähetystöt

Suomella on suurlähetystö seuraavissa val-
tioissa: Alankomaat (Haag), Algeria (Alger),
Amerikan yhdysvallat (Washington), Ara-
biemiraattien liitto (Abu Dhabi), Argentiina
(Buenos Aires), Australia (Canberra), Belgia
(Bryssel), Brasilia (Brası́lia), Bulgaria (So-
fia), Chile (Santiago de Chile), Egypti (Kai-
ro), Espanja (Madrid), Etelä-Afrikka (Preto-
ria), Etiopia (Addis Abeba), Filippiinit (Ma-
nila), Indonesia (Jakarta), Intia (New Delhi),
Irak (Bagdad), Iran (Teheran), Irlanti (Dub-
lin), Islanti (Reykjavik), Iso-Britannia ja

Pohjois-Irlanti (Lontoo), Israel (Tel Aviv),
Italia (Rooma), Itävalta (Wien), Japani (To-
kio), Jugoslavian liittotasavalta (Belgrad),
Kanada (Ottawa), Kenia (Nairobi), Kiina
(Peking), Korean demokraattinen kansanta-
savalta (Pjongjang), Korean tasavalta (Soul),
Kreikka (Ateena), Kroatia (Zagreb), Kypros
(Nikosia), Latvia (Riika), Liettua (Vilna),
Luxemburg (Luxemburg), Malesia (Kuala
Lumpur), Marokko (Rabat), Meksiko (Mexi-
co D.F.), Mosambik (Maputo), Namibia
(Windhoek), Nepal (Katmandu), Nicaragua
(Managua), Nigeria (Abuja), Norja (Oslo),
Pakistan (Islamabad), Peru (Lima), Portugali
(Lissabon), Puola (Varsova), Pyhä istuin
(Vatikaanin kaupunki), Ranska (Pariisi), Ro-
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mania (Bukarest), Ruotsi (Tukholma), Saksa
(Berliini), Sambia (Lusaka), Saudi-Arabia
(Riad), Singapore (Singapore), Slovakia (Bra-
tislava), Slovenia (Ljubljana), Sveitsi (Bern),
Syyria (Damaskos), Tansania (Dar es Sa-
laam), Tanska (Kööpenhamina), Thaimaa
(Bangkok), Tsekki (Praha), Tunisia (Tunis),
Turkki (Ankara), Ukraina (Kiova), Unkari
(Budapest), Venezuela (Caracas), Venäjä
(Moskova), Vietnam (Hanoi) ja Viro (Tal-
linna).
Suurlähetystöön kuuluvia erillisiä yksiköitä
on seuraavissa paikoissa: Kapkaupunki (Ete-
lä-Afrikka) ja Tartto (Viro).

3 §

Muut diplomaattiset edustustot

Suomella on yhteystoimisto Kabulissa (Af-
ganistan) ja Ramallahissa (Palestiinalaisalu-
eet).
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2004.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 463

Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-

ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Helsingissä kirjeenvaihdolla 22 päivänä
joulukuuta 2003 Suomen ja Pohjoismaiden
ympäristörahoitusyhtiön välillä tehty sopimus
Itämeren alueen koealuerahastosta, jonka
eduskunta on hyväksynyt 18 päivänä touko-
kuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 4 päivänä kesäkuuta 2004 ja
jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Pohjois-
maiden ympäristörahoitusyhtiölle 4 päivänä
kesäkuuta 2004, tulee voimaan 19 päivänä
kesäkuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön
kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta 4
päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki

(443/2004) tulee voimaan 19 päivänä kesä-
kuuta 2004.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä

joulukuuta 2003 annettu tasavallan presiden-
tin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kans-
sa tehdyn sopimuksen väliaikaisesta sovelta-
misesta (1376/2003).

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä

kesäkuuta 2004.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 72/2004)
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 464

eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa,
munissa ja munavalmisteissa

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seu-
raava Euroopan yhteisöjen komission direk-
tiivi neuvoston direktiivien 86/362/ETY,
86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muut-
tamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläi-
mistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden
pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuot-
teissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihan-
nekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vah-
vistamisen osalta 3 päivänä joulukuuta 2003
annettu direktiivi 2003/113/EU sellaisena
kuin se on korjattuna Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä no L 104, 8.4.2004, s.
135.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2004.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala

Komission direktiivi 2003/113/EY (32003L0113); EYVL N:o L 324, 11.12.2003, s. 24
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 465

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-
misesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen
kohdentamisesta 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (389/2004) 6 §, 14 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 27 §,
31 §:n 4 momentti, 32 §, 5 luvun otsikko, 34 §:n otsikko ja 2 momentti, 35 ja 36 §:n otsikko,
39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 48 §:n 2 momentti, 49 §:n 1 momentti, 52 §:n 1
momentti, 57 §:n 1 momentti sekä liitettä 1,
lisätään asetukseen uusi 34 a ja 55 a §, seuraavasti:

6 §

Rakennusten hankinta

Edellä 5 §:n 1—4 ja 8—13 kohdassa
tarkoitettua tukea voidaan myöntää myös
vuokramaalla olevan rakennuksen hankkimi-
seen, jos hankinta on taloudellisesti edulli-
sempaa kuin vastaavan rakennuksen raken-
taminen tai peruskorjaaminen ja hankittava
rakennus on tarkoituksenmukaisella tavalla
käytettävissä siihen tarkoitukseen, johon se
hankitaan. Tarkoitukseen voidaan myöntää
korkotukilainaa enintään 80 prosenttia ja
siihen liittyvää korkotukea enintään 20 pro-
senttia hyväksyttävistä hankintakustannuksis-
ta. Lainaan sovelletaan, mitä rakentamiseen
myönnettävän lainan ehdoista säädetään.
LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman ja PO-
MO+ -ohjelman toteuttamiseen osoitetuista
varoista voidaan myöntää tukea vain 5 §:n 12
ja 13 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

INTERREG III -yhteisöaloite-ohjelman to-
teuttamiseen osoitetuista varoista voidaan
myöntää tukea vain 5 §:n 6 kohdassa tarkoi-
tettujen yhteiskäyttöön tulevien koneiden ja
laitteiden hankintaan sekä 5 §:n 3, 8, 12 ja 13
kohdassa tarkoitettuihin investointeihin, joilla
arvioidaan olevan merkitystä valtakunnan
rajan ylittävässä elinkeinotoiminnassa.

14 §

Maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden
hankinta

— — — — — — — — — — — — —
Hankittaessa kone tai laite 1 momentissa

tarkoitetuin tavoin yhteiskäyttöön tuen myön-
tämisen edellytyksenä on, että tukihakemuk-
sessa tukea haetaan vähintään 9 000 euron
investointiin, joka voi sisältää yhden tai
useamman koneen tai laitteen hankinnan.
Edellä 1 momentissa mainitun yhden tilan
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käyttöön tulevan koneen tai laitteen hankintaa
ei tueta lukuun ottamatta sähköaggregaattien
ja -generaattoreiden hankintaa, jos hankinta-
hinta on pienempi kuin 5 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Turkistarhaus

Edellä 5 §:n 10 kohdassa tarkoitettua tukea
voidaan myöntää varjotalojen, eläinhallien,
rehunsäilytystilojen ja lantaloiden rakentami-
seen, peruskorjaukseen ja laajentamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Ympäristönsuojelu

— — — — — — — — — — — — —
Turkistarhauksessa tukea voidaan myöntää
ympärivuotista juottojärjestelmää ja kahden
tai useamman tarhan yhteislantalaa koskeviin
rakentamisinvestointeihin sekä olemassa ole-
vien varjotalojen varustamiseen vesitiiviillä
alustalla.

27 §

Sähköaggregaatin tai -generaattorin hankin-
ta

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 6 kohdan
nojalla sähköaggregaatin tai -generaattorin
hankinta- ja asennuskustannuksiin, jos laite
hankitaan varasähköjärjestelmäksi maatalous-
tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

31 §

Tuettava toiminta

— — — — — — — — — — — — —
Myönnettäessä tukea kiinteistön hankin-
taan 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
varten sovelletaan, mitä 34 a §:ssä säädetään.
Vuokramaalla olevan rakennuksen hankintaa
tuettaessa on otettava huomioon, mitä 6 §:n
1 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Yritysten kehittämistuki

Tukea maaseutuyritysten sekä rahoituslain
3 §:n 2 momentissa ja 10 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen yritysten kehittämiseen voidaan
myöntää maaseudun kehittämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 48 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuihin kustannuksiin:
1) enintään 90 prosenttia maaseudun ke-

hittämisestä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista hyväksyttävistä kustannuksista ja enin-
tään 50 prosenttia momentin 2—5 kohdassa
tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista;
2) 90 prosenttia hyväksyttävistä kustan-

nuksista, kun on kysymys tuesta sellaisen
maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelman
hankkimisesta, jota edellytetään liitteeksi in-
vestointitukea tai nuoren viljelijän aloitustu-
kea koskevaan hakemukseen ja investointi-
tai aloitustuki on myönnetty, tai sellaisen
kehittämissuunnitelman hankkimisesta, jossa
tuettava kehittämistoimenpide koskee maati-
lalla harjoitettavaa maataloutta ja sen tarkoi-
tuksena on olennaisesti muuttaa tai parantaa
maatilan toimintatapoja, tuotantomenetelmiä
tai markkinointia taikka kehittää yhteistoi-
mintaa maaseutuyritysten välillä;
3) 90 prosenttia hyväksyttävistä kustan-

nuksista, kun on kysymys tuetun, 2 kohdassa
tarkoitetun laskelman toteutumisen seuran-
taan liittyvän neuvontapalvelun hankkimises-
ta;
4) enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä

kustannuksista, jos tuettava kehittämistoi-
menpide koskee muuta EY:n perustamisso-
pimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden
jalostuksen ja markkinoinnin kehittämistä
kuin maaseudun kehittämisestä annetun val-
tioneuvoston asetuksen 48 a §:ssä tarkoitet-
tuja kehittämistoimenpiteitä.
Tukea 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun

kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelman
hankkimiseen voidaan myöntää enintään 400
euron ja kehittämissuunnitelman hankkimi-
seen enintään 1 500 euron kustannuksiin.
Laskelman seurantaa voidaan tukea laskel-
makauden aikana yhden kerran enintään 400
euron kustannuksia vastaavasti. Maksuvalmi-
us- ja kannattavuuslaskelman seurantatuen
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myöntämisen edellytyksenä on, että toimen-
pide, jota koskevaa tukea varten laskelmaa on
edellytetty, on kokonaisuudessaan toteutettu.
Tuen myöntämisen edellytyksenä 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kustannuk-
siin on, että seurattavan laskelman hankintaa
on tuettu. Tukea ei kuitenkaan myönnetä
nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvään kan-
nattavuus- tai maksuvalmiuslaskelman seu-
rantaan, jos aloitustukea on korotettu neu-
vontapalvelun käyttämisen ansiosta.
Edellä 1 momentin 2 ja 4 kohdassa
tarkoitettuun tukeen sovelletaan, mitä maa-
seudun kehittämisestä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 48 §:n 5 momentissa säädetään.
Tuki 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoi-
tettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää
vain osarahoitettavana noudattaen soveltuvin
osin, mitä 30 §:n 2 momentissa säädetään.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin tuki myönnetään avustuksena
kansallisista varoista niin, että 22 §:ssä tar-
koitettua tuotantoa koskeviin toimenpiteisiin
tuki myönnetään osarahoitettavana. Tuki, jo-
ka rahoitetaan POMO+ -ohjelman toteutta-
miseen osoitetuista varoista, myönnetään kui-
tenkin kokonaan kansallisista varoista.

5 luku

Maan ja rakennetun kiinteistön hankinta

34 §

Maatilatalouden tuettavat kohteet

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
maanostolainaan liittyvää tukea ei saa myön-
tää vuokramaalla sijaitsevan tuotantoraken-
nuksen hankintaan. Kyseiseen tarkoitukseen
myönnettävään lainaan liittyvästä tuesta sää-
detään 6 §:n 1 momentissa.
— — — — — — — — — — — — —

34 a §

Muun yritystoiminnan kuin maatilatalouden
tuettavat kohteet

Tukea voidaan erityisen painavista syistä
myöntää 23 ja 31 §:ssä tarkoitetussa yritys-
toiminnassa tarpeellisen rakennuksen hankin-

taan maapohjineen. Tuki myönnetään avus-
tuksena.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
1) kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen ra-

kentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaa-
miseen taikka kiinteistön hankintaan ei ole
myönnetty ja maksettu luovutusta edeltävän
kymmenen vuoden aikana julkista rahoitusta;
2) rakennus soveltuu harjoitettavaan yri-

tystoimintaan tai on vähäisin kustannuksin
muutettavissa sellaiseksi sekä täyttää aiotussa
käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain
nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle
rakennukselle asetetuista vaatimuksista;
3) kiinteistön kauppahinta ei ylitä kiinteis-

tön käypää arvoa; ja
4) kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa

rakennuksen arvosta.
Tukea myönnettäessä on lisäksi otettava

huomioon, mitä 9 ja 10 luvussa säädetään.
Tukea voidaan myöntää tavoite 1 -ohjel-

mien, alueellisen maaseudun kehittämisohjel-
man, LEADER+- ja INTERREG III -yhtei-
söaloiteohjelmien sekä POMO+ -ohjelman
toteuttamiseen osoitetuista varoista.

35 §

Maan- ja kiinteistönhankinnan hyväksyttävät
kustannukset

— — — — — — — — — — — — —

36 §

Maan- ja kiinteistönhankinnan enimmäiskus-
tannukset

— — — — — — — — — — — — —

39 §

Aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kus-
tannukset

Mitä 35—36 §:ssä säädetään maan- ja
kiinteistönhankinnan hyväksyttävistä kustan-
nuksista, koskee myös aloitustuen lainan
korkoon liittyvänä tukena myönnettävää
osuutta siltä osin, kuin laina myönnetään
maanhankintaan.
— — — — — — — — — — — — —
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40 §

Perinneympäristön vaaliminen

Perinneympäristöjen säilyttämiseksi voi-
daan myöntää tukea muun muassa tuuli- ja
koskimyllyjen, kesänavettojen, aittojen, luh-
tien ja muiden perinteisten varastorakennus-
ten, maisemallisesti arvokkaiden latojen, riu-
ku- ja vitsasaitojen sekä venevajojen korjaa-
miseen ja parantamiseen. Tukea voidaan
myöntää myös perinnemaiseman hoidossa
tarvittaviin investointeihin ensimmäisenä
vuonna perinneympäristön hoidon alkamisen
jälkeen. Näihin investointeihin voivat sisältyä
muun muassa aitaamiskustannukset. Tukea ei
myönnetä, jos toimenpiteeseen on saatu muu-
ta tukea tai jos sen suorittaminen on muun
tuen, kuten maatalouden ympäristötuen, saa-
misen edellytys.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimenpiteeseen, jonka kustannukset ovat
1 momentissa tarkoitettuja kynnysarvoja pie-
nemmät, noudatetaan soveltuvin osin, mitä
hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julki-
sista hankinnoista, annetun asetuksen
(342/1994) 2—10 §:ssä säädetään. Vähäisissä
hankinnoissa on pyydettävä tarkoituksenmu-
kaisella tavalla tarjouksia niin, että kustan-
nusten hyväksyttävä taso paikkakunnalla tai
alueella voidaan luotettavasti todeta.

49 §

Tuen muoto

Edellä 2, 7 ja 8 luvussa tarkoitettu tuki
myönnetään avustuksena, korkotukilainan
korkotukena tai valtiontakauksena taikka nii-
den yhdistelmänä ottaen kuitenkin huomioon,
mitä 51—54 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Avustuksena myönnettävä tuki

Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi
vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin,
joista säädetään 22—25 §:ssä ja 3 luvussa,
voidaan kuitenkin myöntää edellä sanottua
pienempiäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle
500 euron avustuksia. Jos kysymys on jalos-
tusnaudan tai -lampaan taikka sähköaggre-
gaatin tai -generaattorin hankinnasta tai
32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta
kehittämistoimenpiteestä, edellä mainittuja
avustuksen vähimmäismääriä ei sovelleta.
— — — — — — — — — — — — —

55 a §

Kiinteistön hankintaan myönnettävän tuen
enimmäismäärä

Mitä 54 ja 55 §:ssä säädetään, sovelletaan
myös 34 a §:ssä tarkoitettuun kiinteistön
hankintaan.

57 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2004. Tämän asetuksen 1—4 §,
5 §:n 12 ja 13 kohta, 22, 23, 31 ja 35 §, 36 §:n
2 momentti, 43 §:n 2 momentti sekä 54—57 §
tulevat kuitenkin voimaan 16 päivänä kesä-
kuuta 2004.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2004. Asetuksen 31 §:n 4 mo-
mentti, 34 a §, 35 ja 36 §:n otsikko, 49 § ja
57 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan
16 päivänä kesäkuuta 2004.
Asetuksen voimaantullessa voimassa ollei-

ta säännöksiä sovelletaan asetuksen voimaan-
tullessa vireillä oleviin hakemuksiin.
Asetusta sovelletaan kuitenkin 14 päivänä

tammikuuta 2004 tai sen jälkeen vireille
tulleisiin 34 a §:ssä tarkoitettua tukea kos-
keviin hakemuksiin.
Lisäksi asetuksen liitettä 1 sovelletaan

niihin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille
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24 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.
Hakemuksiin, jotka tulevat vireille 16 päivänä
kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan

kuitenkin tämän asetuksen liitettä 1, jos
investointituki koskee vaiheittaista maan han-
kintaa.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Sirpa Karjalainen
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Liite 1 
  
  
 Asetuksen 51 §:ssä tarkoitetut tukimuodot ja tuen enimmäismäärät: 
  
n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 
  
Tukikohde Korkotuki-

lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 
  
*:llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 
  

Lisätukena 
myönnettävä  
avustus, joka 
maksetaan 5 
vuoden aikana 
investoinnin 
valmistumisen 
jälkeen  
  

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 
  
  

Lypsykarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Lihakarjatalouden  
rakentamisinvestoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Sikatalouden rakentamisin-
vestoinnit 
  

        

- emakkosikala 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

  60 (n) 
50 (m) 
  

- lihasikala 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

  60 (n) 
50 (m) 
  

Lammastalouden 
rakentamisinvestoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) *) 
30 (m) *) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Vuohitalouden 
rakentamisinvestoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

10 (n) 
15 (m) 

70 (n) 
65 (m) 

Broilerin- ja 
kalkkunantuotannon 
rakentamisinvestoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m)  

Lattia- ja 
kerrosritiläkanaloiden 
rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 
  

  
Maatalouden tuotevarastot 
  

  
80 

  
— 

  
— 

  
20 

Viljan- ja heinänkuivurien 
rakentaminen 

70 25 (n) 
20 (m) 

  45 (n) 
40 (m) 
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Tukikohde 
*:llä merkityt tukikohteet 
osarahoitetaan avustuksen 
osalta tavoite 1 -alueella 

Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 
  
  

Lisätukena 
myönnettävä  
avustus, joka 
maksetaan 5 
vuoden aikana 
investoinnin 
valmistumisen 
jälkeen  
  

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 
  
  

Lypsy- ja lihakarja- sekä 
lammas- ja vuohitaloutta 
palvelevien kaasutiiviiden 
viljavarastojen, muiden 
rehuvarastojen ja 
rehunkäsittelytilojen, 
lantaloiden* ja 
jaloittelutarhojen* 
rakentaminen 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

10 (n) 
15 (m)  

70 (n) 
65 (m) 

  
Muuta kotieläintaloutta 
palvelevien kaasutiiviiden 
viljavarastojen, muiden 
rehuvarastojen ja 
rehunkäsittelytilojen ja 
lantaloiden* rakentaminen 

  
55 (n) 
70 (m) 

  
45 (n) 
30 (m) 

  
  

  
60 (n) 
50 (m) 

  
Puutarhatalous 
  

        

- kasvihuonetuotannon 
investoinnit 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 

- kasvihuonetuotantoa 
palvelevat 
lämpökeskukset 

70 20   40 

- sellaisten 
tuotevarastojen 
rakentaminen, joiden 
pääasiallinen 
käyttötarkoitus on lain 
1559/2001 pykälässä 12 
määriteltyä avomaan 
puutarhatuotannon 
varastointitukea saavien 
tuotteiden varastointi 

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

  60 (n) 
50 (m) 

  
- avomaan 
puutarhakasvien 
sadonkorjuukoneet 

  
55 (n) 
70 (m) 

  
45 (n) 
30 (m) 

    
60 (n) 
50 (m) 

- muut avomaan 
puutarhatalouden 
investoinnit  
  

70 
  

20 (n) 
15 (m) 
  

  40 (n)  
35 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Avustuksen 
enimmäismäärä 
ilman lisätukea, 
prosenttia 
  
*:llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja 
lainaan liitty-
vä tuki yh-
teensä) 
  

  
Ympäristönsuojelu- 
investoinnit 
  

  
— 

  
25  *) 

  
25 

Eläinten hyvinvointia     
ja tuotantohygieniaa 
koskevat investoinnit  
  

      

       - kanojen virikehäkit 55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

  
       - emakkosikaloiden        
yhteisön vaatimukset 
ylittävien eläintilojen 
rakentamisen 
lisäkustannukset 

  
  

  
75 

  
75 

  
       - turkiseläinten häkit 

  
— 

  
20 

  
20 

  
 Investoinnit kuolleitten 
eläinten varastointiin ja 
polttolaitoksiin 
  
      - raatokylmiöt  
   
      - polttolaitokset 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
55 (n) 
70 (m) 

  
  
  
  
  
60 (n) 
50 (m) 
  
45 (n) 
30 (m) 

  
  
  
  
  
60 (n) 
50 (m) 
  
60 (n) 
50 (m) 

  
Jalostuslampaiden hankinta 
  

  
— 

  
60 (n) 
50 (m) 

  
60 (n) 
50 (m) 

  
Jalostusnautojen 
hankinta 
  

  
— 

  
60 (n) 
50 (m) 

  
60 (n) 
50 (m) 

Maatilatalouden 
sadonkorjuukoneiden 
hankkiminen 
yhteiskäyttöön 
  

70 — 
  

20 

Perunan- ja sokeri-  
juurikkaan nostokoneet 
yhteiskäyttöön  
  

55 
70 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m)  
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Tukikohde Korkotuki- 
lainan 
enimmäis-
määrä, pro-
senttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 
  
*):llä merkityt 
avustuskohteet 
osarahoitetaan 
tavoite 1-
alueella 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tu-
ki yhteensä) 
  
  

Salaojitus 
  

70 20 40 

Hevostalouden 
investoinnit 
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Turkistarhaus       

       - turkistarhojen 
eläinhallien, 
varjotalojen, 
rehunsäilytystilojen, 
lantaloiden ja 
ympärysaitojen 
rakentamiskustannukset  
  

70 — 17 

        - turkistarhan 
siirtämistä koskevat 
rakentamiskus- 
tannukset 
  

70 25 45 

Mehiläistalouden 
investoinnit 
  

80 — 20 

Maatilojen lämpö- 
keskukset  
  

70 20 40 

 Ohjelmaperusteinen 
lämpökeskusten tuki 
  

  25 *), 
lisäksi  
voidaan 
osarahoittaa 
maaseutuoh-
jelma-alueella 
  

25 

Maatilojen 
sähköaggregaatit ja         
-generaattorit 
  

  
  

60 (n) 
50 (m) 

60 (n) 
50 (m) 

Työympäristön paranta-
minen 
  
  
  
  
  
  
  

55 (n) 
70 (m) 

45 (n) 
30 (m) 

60 (n) 
50 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-
lainan 
enimmäis- 
määrä, pro-
senttia 

Enimmäis- 
avustus- 
määrä,  
prosenttia 

Enimmäis-
tukitaso,  
prosenttia  
(avustus ja lai-
naan liittyvä tu-
ki yhteensä) 
  

Maan hankinta 50 —  5 
  
Vaiheittainen maan han-
kinta, jos aloitustukea on 
haettu 31.12.2003 men-
nessä vireille tulleella 
hakemuksella ja aloitus-
tuki on myönnetty 

  
70 

  
— 

  
15 

  
Perinneympäristön 
vaalimiseen liittyvät 
investoinnit 
  

  
  
— 

  
  
20 

  
  
20 

Kulttuurihistoriallisesti 
tai rakennustaiteellisesti 
arvokkaan rakennuksen 
peruskorjaaminen yksit-
täisen maatilan hankkee-
na 
  

80 — 20 

Asuinrakennuksen 
rakentaminen, laajenta-
minen tai  
peruskorjaaminen 
  

70 — 20 

Tuki maksuvalmius- ja 
kannattavuuslaskelman 
ja 
kehittämissuunnitelman 
hankintaan sekä 
laskelman toteutumisen 
seurantaa 
koskevaan neuvontaan 

— 90 90 

  
  
  
  
  
  
  



Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 466

Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan
kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun liikenne-

ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 9 § sekä
muutetaan 2 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii
tämän asetuksen 6, 10-13 ja 16-17 b §:ssä
määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat
suoritteet:
1) oikeuden antaminen muun luvanvarai-
sen kuin 4 §:ssä tarkoitettujen radiolähettimi-
en hallussapitoon ja käyttöön;
2) radiolaitteen tyyppihyväksyntä tai hy-
väksyntä;
3) radioaseman tarkastus;
4) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuus-
tutkinto;
5) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuus-
todistus;
6) oikeus viestintäverkon numerotunnuk-
sen tai tilaajanumeron käyttöön;
7) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun
tunnuksen myöntäminen, muuttaminen tai
siirtäminen;
8) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun
tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito;
9) sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä
laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien re-
kisteröiminen;
10) sähköisen allekirjoituksen luomisväli-

neitä arvioivien tarkastuslaitosten lain vaati-
musten mukaisuuden arvioiminen.

7 §

Taajuusmaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää mat-
kaviestinverkon, Viestintäviraston määrää-
mällä taajuusalueella toimivan kiinteän lii-
tyntäverkon radiojärjestelmän tai viranomais-
radioverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-
R-radiojärjestelmän tukiasemien luvanvarai-
sia radiolähettimiä taikka ilmatieteen radio-
viestinnän radiosondijärjestelmän luvan-
varaisia radiolähettimiä peritään vuosittain
taajuusmaksua seuraavasti:
1) matkaviestinverkko K1 * K2 * K3 *

(taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20 euroa
2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä

K1 * K2 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1716,20
euroa
3) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1 *

K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) *
1716,20 euroa
4) radiosondijärjestelmä K1 * K4 * (taa-

juuskaista/25kHz) * 1716,20 euroa
5) rautateiden GSM-R-radiojärjestelmä K1

* K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) *
1716,20 euroa.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2005
loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies Juha Perttula
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