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Tasavallan Presidentin avoin kirje

N:o 757

valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä
varatuomari, kansanedustaja Hannu Erkki
Johannes Koskisen valtioneuvoston jäsenyy-
destä ja oikeusministerin tehtävästä sekä
apulaisylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian
tohtori, kansanedustaja Taru Sinikka Mönkä-
reen valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali-
ja terveysministerin tehtävästä.
Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää
samalla
valtiovarainministeri Antti Tapani Kallio-
mäen opetusministeriksi,
opetusministeri Tuula Irmeli Haataisen
sosiaali- ja terveysministeriksi sekä

liikenne- ja viestintäministeri Leena Mar-
jatta Luhtasen oikeusministeriksi.
Edelleen Tasavallan Presidentti nimittää ja

määrää
puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja

Eero Olavi Heinäluoman valtioneuvoston
jäseneksi ja valtiovarainministeriksi sekä
yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedus-

taja Krista Anri Susanna Huovisen valtioneu-
voston jäseneksi ja liikenne- ja viestintämi-
nisteriksi.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 758

tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005
annetun lain (557/2005) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta an-
netussa laissa (557/2005), jäljempänä tila-
tukilaki, sekä tilatukijärjestelmän tukialueis-
ta, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoin-
nista annetun valtioneuvoston asetuksen
(604/2005), jäljempänä tilatukiasetus I, sää-
detyn lisäksi Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan uudistusta täytäntöön
pantaessa Suomessa noudatetaan, mitä tässä
asetuksessa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY)
N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o
2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttami-
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiase-
tus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;
2) komission asetuksella I yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annettua komission asetusta (EY)
N:o 796/2004;
3) komission asetuksella II yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn
tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä annettua
komission asetusta (EY) N:o 795/2004;
4) komission asetuksella III neuvoston

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jot-
ka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a
osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä ke-
sannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuot-
tamiseen annettua komission asetusta (EY)
N:o 1973/2004;
5) yhdistelmämallilla maatalousuudistuk-
sen tukimallia, jossa tilatuki maksetaan tasa-
tuen ja tilakohtaisen tuen yhdistelmänä;
6) tukioikeudella yhdistelmämallin mukai-

sesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijäl-
le vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukais-
ta hehtaarikohtaista viitemäärää;
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7) kesannointioikeudella tilatukiasetuksen
53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista
viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tu-
kioikeutta;
8) erityistukioikeudella tilatukiasetuksen
47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;
9) tilatukioikeudella 6—8 luetelmakohdas-
sa tarkoitettua hehtaarikohtaista tai muuta
tukioikeuden viitemäärää;
10) kansallisella varannolla neuvoston
tilatukiasetuksen 42 artiklan mukaista varan-
toa;
11) maitopalkkiolla tilatukiasetuksen 95

artiklan mukaista lypsylehmäpalkkiota;
12) tärkkelysperunan tuella neuvoston ti-

latukiasetuksen 93 artiklan mukaista tukea
tärkkelysperunan tuottajille;
13) sonni- ja härkäpalkkiolla tilatukiase-
tuksen 123 artiklan mukaista erityispalkkiota;
14) pysyvällä laitumella tilatukiasetuksen 5

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua maa-alaa;
15) viitejaksolla tilatukiasetuksen 38 artik-

lassa tarkoitettua kautta;
16) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatu-
kijärjestelmän mukaista tukea haetaan;
17) tukialueella tilatukiasetuksen I 3 §:ssä
tarkoitettua aluetta;
18) eläinpaikalla sellaista rakennuksen

teknisen toteutuksen sallimaa eläimen pito-
paikkaa, jossa voidaan eläinsuojelulain
(247/1996) 4 §:ssä säädetyt vaatimukset huo-
mioiden pitää enintään yhtä täysikasvuista
eläintä kerrallaan;
19) tilatukioikeushakemuksella komission

asetuksen II 12 artiklassa tarkoitettua hake-
musta tukioikeuksien vahvistamiseksi;
20) lisäosalla tilatukilain 3 §:n 2 ja 3

momentissa tarkoitettua tilakohtaista lisäosaa.

2 luku

Tilatukioikeudet

3 §

Tilatukioikeuksien myöntäminen ja vahvista-
minen

Tilatukioikeuksia hakevan tulee osoittaa
olevansa 28 päivänä huhtikuuta 2006 viljelijä,
jotta hänelle voidaan myöntää tilatukioikeuk-
sia. Todisteena maataloustuotannon harjoitta-

misesta pidetään tilatukioikeushakemuksen
jättämistä siten, että sillä ilmoitetaan tukikel-
poista maa-alaa.
Neuvoston tilatukiasetuksessa tarkoitettu-

jen viljelijöiden, joilla ei ole peltoa tai
pysyvää laidunta, tulee harjoittaa maataloutta
kotieläintalouden tai muun vastaavan maata-
loustoiminnan muodossa 28 päivänä huhti-
kuuta 2006. Todisteena kotieläintalouden tai
muun vastaavan maataloustoiminnan harjoit-
tamisesta pidetään viljelijän esittämää toimi-
valtaisen viranomaisen hyväksymää koti-
eläintuotantoa koskevaa ympäristölupaa tai
muuta luotettavaa kirjallista selvitystä har-
joittamansa toiminnan luonteesta.
Tilatukioikeuteen oikeuttavan maa-alan tu-

lee olla 28 päivänä huhtikuuta 2006 tukioi-
keuksien alkuperäistä vahvistamista hakevan
viljelijän hallinnassa. Tukioikeuden tai ke-
sannointioikeuden myöntämisperusteeksi hy-
väksyttävän maa-alan hallinnalla tarkoitetaan
tässä omistajanhallintaa, maanvuokrasopi-
mukseen perustuvaa vuokramiehen hallintaa,
hallintaoikeustestamenttiin tai muuhun saan-
tokirjaan perustuvaa hallintaa. Jos enintään
kahden vuoden pituinen maanvuokrasopimus
on tehty suullisena, tällaisen suullisen vuok-
rasopimuksen olemassaolosta ja sisällöstä on
esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

4 §

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukaiset oikeudet

Tukioikeuteen sisältyvä neuvoston tilatu-
kiasetuksen 60 artiklan mukainen oikeus
voidaan myöntää seuraavien enimmäismää-
rien mukaisesti alueittain:

Alue enimmäismäärä
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 425
B—C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 152
C2—C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 429

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukainen oikeus vahvistetaan ensisijaisesti
kyseisen artiklan 3 kohdan mukaisesti kysei-
sen artiklan 1 kohdassa määriteltyjen kasvien
vuoden 2003 viljelyalan perusteella ottaen
huomioon ylivoimaiset esteet ja poikkeuksel-
liset olosuhteet sekä tämän asetuksen 12 §:ssä
määritellyt investoinnit.
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Jos viitevuotta halutaan vaihtaa ylivoimai-
sen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden
takia, viitevuotena voidaan käyttää vuoden
2003 sijasta vuotta 2004 tai 2005. Jos
ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olo-
suhde on jatkunut vuodesta 2003 vuoteen
2005 asti, viitevuotena voidaan käyttää vuotta
2002 tai 2001.
Jos viitevuotta halutaan vaihtaa 12 § mää-
ritellyn investoinnin perusteella, viitevuotena
voidaan käyttää vuoden 2003 sijasta vuotta
2004 tai 2005.
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukaisten oikeuksien vahvistamisen jälkeen
vahvistetaan kyseisen artiklan 4 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa oikeudet siten, että
ne jaetaan kyseisen artiklan 1 kohdassa mää-
riteltyjen kasvien tuotantoalan viljelijöille,
joiden viljelyala on lisääntynyt vuosien 2003
ja 2005 välisenä aikana ja toissijaisesti niille
viljelijöille, joiden viljelyala on lisääntynyt
vuosien 2005 ja 2006 välillä.
Jos jonkin alueen neuvoston tilatukiasetuk-
sen 60 artiklan 3 kohdan mukaisten oikeuk-
sien kokonaismäärä ylittää alueen aluekiin-
tiön, alennetaan kaikkien kyseisen alueen
tilojen neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukaisten oikeuksien määrää prosentuaali-
sesti yhtä paljon.

3 luku

Investoinnit

5 §

Naudanlihan tuotantoinvestoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tila-
tukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
komission asetuksen II 21 artiklassa säädet-
tyjen investointien perusteella myönnettävien
tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen et-
tä naudanlihan tuotantoon tehty kertainves-
tointi:
1) on määrältään vähintään 5 000 euroa
ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tuotan-
torakennukseen, jota käytetään vähintään 9
kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläin-
ten kasvatukseen ja jonka uusista eläinpai-
koista toteutuneen laajennuksen jälkeen on
vähintään 40 prosenttia eläinten kappalelu-

kumääristä laskettuna käytössä viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2005; tai
2) on vähintään kuusivuotisen vuokrasopi-

muksen tapauksessa tehty tuotantorakennuk-
seen, jota käytetään vähintään 9 kuukauden
ikäisten urospuolisten nautaeläinten kasva-
tukseen ja jonka vuokrasopimus on alkanut
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004 ja
vähintään 40 prosenttia eläinpaikoista on
eläinten kappalelukumääristä laskettuna käy-
tössä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005;
tai
3) on kasvattanut vähintään 25 prosentilla

ja kuudella eläinyksiköllä vähintään kuuden
kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläin-
ten keskiarvoa 16 päivän toukokuuta 2003 ja
15 päivän toukokuuta 2004 välisellä ajanjak-
solla, mainitut päivät mukaan lukien, tilakoh-
taisen viitejakson eläinyksikkömäärän kes-
kiarvoon verrattuna.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädettyä 16

päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän touko-
kuuta 2004 välisen ajanjakson, mainitut päi-
vät mukaan lukien, nautayksikkömäärää las-
kettaessa käytetään perusteena nautarekiste-
ristä laskettavaa tilan vähintään kuuden kuu-
kauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten
määrää kerrottuna neuvoston tilatukiasetuk-
sen 131 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukaisen muuntotaulukon kertoimella.

6 §

Naudanlihan tuotantoinvestointien aloittami-
nen

Edellä 5:n § 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katso-
taan se, että:
1) hyväksytty investointitukihakemus 5 §:n

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta inves-
toinnista on jätetty tilakohtaisella viitekau-
della tai viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2003; tai
2) viljelijä pystyy osoittamaan, että raken-

nuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai
ympäristölupahakemus on 5 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetuista investoinneista ollut
vireillä tilakohtaisella viitekaudella tai vii-
meistään 15 päivänä toukokuuta 2004.
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7 §

Naudanlihan tuotantoinvestointien aiheutta-
ma tilatukioikeuksien korotusten määrä

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa yksi vähintään yh-
deksän kuukauden ikäisten urospuolisten nau-
taeläinten kasvatukseen käytettävä eläinpaik-
ka oikeuttaa 80 prosenttiin tilatukilain 3 §:n 3
momentissa säädetyn mukaisesta osuudesta
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjeste-
lystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1254/1999 4 artiklan 7 kohdassa määritellystä
kalenterivuoden 2002 eläinkohtaisesta mää-
rästä.
Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa vähintään kuuden
kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläin-
ten eläinyksikkömäärän perusteella myönnet-
tävä viitemäärä lasketaan kertomalla tilatuki-
lain 3 §:n 3 momentissa säädetty osuus
tilakohtaisen viitejakson perusteella määräy-
tyvästä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1254/1999 4 artiklassa säädettyjen erityis-
palkkioiden mukaisesta neuvoston tilatu-
kiasetuksen liitteessä VII säädetystä tilakoh-
taisesta viitemäärästä kertoimella, joka saa-
daan, kun urospuolisten nautojen eläinyksik-
kömäärä 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15
päivän toukokuuta 2004 välisellä ajalla, mai-
nitut päivät mukaan lukien, jaetaan tilakoh-
taisen viitejakson urospuolisten nautojen
eläinyksikkömäärällä.
Viitemäärää voidaan myöntää enintään 1,8
eläinyksikköä hehtaaria kohti laskettavasta
määrästä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Pinta-alana käytetään vuoden 2005 tukihake-
muksella ilmoitettua ja mahdollisessa tuki-
valvonnassa hyväksyttyä pellon ja pysyvän
laitumen tukikelpoista pinta-alaa. Eläinyksik-
köjen määrä lasketaan 1 päivän huhtikuuta
2005 maidon viitemäärän, vuoden 2005 emo-
lehmäpalkkioiden ja uuhipalkkioiden sekä
tilakohtaisen viitejakson perusteella tilalle
muodostuvien vähintään kuuden kuukauden
ikäisten urospuolisten nautaeläinten perus-
teella myönnettyjen palkkioiden perusteella,
siten kuin komission tilatukiasetuksen III 117
artiklassa säädetään.

8 §

Tärkkelysperunatuotannon investoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tila-
tukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
komission asetuksen II 21 artiklassa säädet-
tyjen investointien perusteella myönnettävien
tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen et-
tä tärkkelysperunan tuotantoon tehty kertain-
vestointi:
1) on määrältään vähintään 5 000 euroa

ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tärkke-
lysperunan viljelyssä käytettäviin koneisiin
tai laitteisiin; tai
2) on määrältään vähintään 5 000 euron

tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta
tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1
kohdassa tarkoitetun investoinnin arvon-
lisäverottomasta hankintahinnasta; tai
3) on määrältään vähintään 5 000 euroa

ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tärkke-
lysperunan välivarastona käytettäviin raken-
nuksiin tai rakenteisiin; tai
4) on vähintään kuusivuotinen vuokraso-

pimus tilatukioikeuksiin oikeuttavasta pinta-
alasta tai maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n
muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteis-
tön kaupasta, jonka seurauksena tärkkelyspe-
runan ilmoitettu sopimusviljelyala on lisään-
tynyt viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2005.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun

yhteisömuotoisen yrityksen muodossa omis-
tetun investoinnin tapauksessa tilakohtainen
omistusosuus saadaan jakamalla investoinnin
arvonlisäverotonta hankintahintaa vastaava
osuus tilaa hallitsevien maatalousyrittäjien
eläkelain (467/1969) 1 §:ssä tarkoitettujen
perheyritysten jäsenten hallinnassa olevien
yhteisömuotoisen yrityksen osuuksien tai
osakkeiden lukumäärien mukaisessa suhtees-
sa yhteisömuotoisen yrityksen koko osuuk-
sien tai osakkeiden lukumäärästä.
Tilatukioikeuksien korotus voidaan myön-

tää, jos tehdyn investoinnin jälkeen tärkke-
lystonneina ilmaistu vuoden 2005 sopimus-
tuotannon määrä on lisääntynyt vähintään 10
tärkkelystonnia verrattuna lisäosien määritte-
lyssä käytettyyn tilakohtaisen viitejakson vii-
temäärän perusteena olevaan perunatärkke-
lyksen tuotantomäärään.
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Tärkkelysperunan viitemäärän korotus
määräytyy vuoden 2005 sopimustuotannon
perusteella laskettavasta perunatärkkelyksen
tuotantomäärästä.

9 §

Tärkkelysperunan tuotantoinvestointien aloit-
taminen

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun investoinnin
aloittamiseksi katsotaan se, että:
1) tärkkelysperunan viljelyssä tarvittaviin
koneisiin tai laitteisiin liittyvä investointi on
tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus
koneiden tai laitteiden hankinnasta on konei-
den tai laitteiden myyjän kanssa tehty tila-
kohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 15
päivänä toukokuuta 2004 siten, että kauppa
on toteutunut viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2004; tai
2) hyväksytty investointitukihakemus tärk-
kelysperunan välivarastona käytettävästä ra-
kennuksesta tai rakenteista on jätetty tilakoh-
taisella viitejaksolla tai viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2003; tai
3) viljelijä pystyy osoittamaan, että raken-
nuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai
ympäristölupahakemus on 2 kohdassa tarkoi-
tettujen rakennusten tai rakennelmien osalta
ollut vireillä tilakohtaisella viitejaksolla tai
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004; tai
4) 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
sopimus on tehty tilakohtaisella viitejaksolla
tai viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004.

10 §

Kansallisen varannon käyttö tuotantosuun-
nan muuttamiseen

Kansallista varantoa voidaan käyttää tila-
tukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
komission asetuksen II 23 artiklassa säädet-
tyjen tuotantosuunnan muuttamisen perus-
teella myönnettävien tilatukioikeuksien koro-
tuksiin, edellyttäen, että
1) viljelijä osoittaa hänellä olleen urospuo-
lisia vähintään kuuden kuukauden ikäisiä
nautaeläimiä viimeistään 15 päivänä touko-
kuuta 2004; tai

2) viljelijä osoittaa harjoittaneensa tärkke-
lysperunan sopimustuotantoa viimeistään 15
päivänä toukokuuta 2004.
Tuotannon laajuus määräytyy ja viitemäärä

myönnetään 1 momentin 1 kohdan osalta
vuonna 2004 haettujen naudanliha-alan yh-
teisestä markkinajärjestelystä annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4
artiklassa säädettyjen erityispalkkioiden pe-
rusteella ja 1 momentin 2 kohdan osalta
vuoden 2005 sopimustuotannon määrän pe-
rusteella laskettavaan perunatärkkelyksen
tuotantomäärään.
Jos viljelijällä on hallinnassaan maidon

viitemäärä 31 päivänä maaliskuuta 2006,
hänelle ei myönnetä tukioikeuksien korotuk-
sia kansallisesta varannosta tämän pykälän
perusteella.

11 §

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mu-
kaisten lupien myöntäminen investoineelle

tilalle

Jos viljelijä on aloittanut tukioikeuteen
sisältyvän neuvoston tilatukiasetuksen 60 ar-
tiklan mukaisen oikeuden myöntämisen pe-
rusteena olevaan tuotantoon kohdistuvan in-
vestoinnin tuotantokapasiteettia lisääviin ko-
neisiin ja laitteisiin tai rakennuksiin tai
rakennelmiin 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15
päivänä toukokuuta 2004 välisenä aikana
mainitut päivät mukaan lukien ja kasvattanut
tämän investoinnin avulla tuotantopinta-
alaansa, voi hän 4 §:stä poiketen pyytää
käytettäväksi oikeuden myöntämisperusteena
vuotta 2004 tai 2005.
Investoinnin perusteella voidaan neuvoston

tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien
myöntämisperustevuotta muuttaa, edellyttäen
että 1 momentissa tarkoitettuun tuotantoon
tehty kertainvestointi:
1) on määrältään vähintään 5 000 euroa

ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin koneisiin ja laittei-
siin; tai
2) on määrältään vähintään 5 000 euron

tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta
tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1
kohdassa tarkoitetun investoinnin arvon-
lisäverottomasta hankintahinnasta; tai
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3) on määrältään vähintään 5 000 euroa
ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 mo-
mentissa tarkoitetussa tuotannossa käytettä-
viin rakennuksiin tai rakennelmiin; tai
4) on vähintään kuusivuotinen vuokraso-
pimus neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukaisiin lupiin oikeuttavaan tuotantoon käy-
tettävästä tuotantorakennuksesta tai tilatuki-
oikeuksiin oikeuttavasta maa-alasta tehty
maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muoto-
vaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön
kaupasta, jonka seurauksena tilatukiasetuksen
60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttava vilje-
lyala on lisääntynyt viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2005.

12 §

Investointien aloittamisajankohta 60 artiklan
mukaisissa luvissa

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun investoinnin
aloittamiseksi katsotaan se, että:
1) neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan
mukaisiin lupiin oikeuttavassa viljelyssä tar-
vittaviin koneisiin ja laitteisiin liittyvä inves-
tointi on tehty tai molempia osapuolia sitova
sopimus laitteiden hankinnasta on koneiden
tai laitteiden toimittajan kanssa tehty 1 päivän
tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta
2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät
mukaan lukien; tai

2) hyväksytty investointitukihakemus
11 §:ssä tarkoitetuista investoinneista on jä-
tetty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän
joulukuuta 2003 välisenä ajanjaksona, mai-
nitut päivät mukaan lukien; tai
3) viljelijä pystyy osoittamaan, että 2 koh-

dassa tarkoitettuun investointiin tarvittava
rakennuslupahakemus, toimenpidelupahake-
mus tai ympäristölupahakemus on saatettu
vireille 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15
päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona,
mainitut päivät mukaan lukien; tai
4) 11 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoi-

tettu sopimus on tehty 1 päivän tammikuuta
2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä
ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien.

4 luku

Voimaantulo

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
syyskuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Esa Hiiva
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 759

Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen myönnettävän tuen
kohdentamisesta vuonna 2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999
annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 7 §:n 1 ja 2 momentin sekä 64 §:n 2
momentin, sellaisena kuin niistä on 64 §:n 2 momentti laissa 44/2000, nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatilatalou-
den kehittämisrahastosta vuonna 2006 osoi-
tettavien varojen käyttämisestä myönnettäes-
sä ja maksettaessa tukea 2 momentin mukai-
siin tarkoituksiin.
Tätä asetusta sovelletaan asetuksen liittees-
sä 1 mainittujen kuntien alueella myönnet-
täessä tukea maaseutuelinkeinojen rahoitus-
lain (329/1999), jäljempänä rahoituslaki:
1) 10 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdan sekä
16 §:n nojalla muuhun yritystoiminnan tuke-
miseen;
2) 10 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa sekä
13, 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuihin maaseudun
kehittämishankkeisiin; sekä
3) 14 §:ssä tarkoitettujen toimintaryhmien
toimintaan.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukia ei
myönnetä kalastusta koskeviin hankkeisiin.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) valtioneuvoston asetuksella maaseudun

kehittämisestä annettua valtioneuvoston ase-
tusta (609/2000);

2) maatalouteen liittyvällä kehittämisellä
sellaista kehittämistä, jonka kohteena on
EY:n perustamissopimuksen liitteen I mu-
kaisten tuotteiden tuotanto tai sellainen sa-
nottujen tuotteiden jalostus tai markkinointi,
jossa tuote säilyy liitteen I mukaisena tuot-
teena maatalousalalla myönnettävää valtion-
tukea koskevien yhteisön suuntaviivojen
(EYVL C 28, 1.2.2000, s. 2) 4.3.3 kohdan
mukaisesti;
3) metsätaloudella metsien taloudellista,
ekologista ja yhteiskunnallista merkitystä pa-
rantavia toimenpiteitä ennen puun kaukokul-
jetusta;
4) maaseutuyrityksellä rahoituslain 3 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua yritystä;
5) maataloustuotteiden ensiasteen jalostuk-
sella ja markkinoinnilla EY:n perustamis-
sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maata-
loustuotteiden sellaista lajittelua, pakkaamis-
ta, säilyttämistä, jalostamista tai muuta kä-
sittelyä, jonka jälkeen tuote on edelleen EY:n
perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettu
maataloustuote;
6) ohjelmalla kansallisesti rahoitettavaa

Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelmaa.

3 §

Rahoitus

Tuki ohjelman toteuttamiseen myönnetään
kokonaan kansallisista varoista.
Tukea voidaan myöntää ohjelman mukai-

siin hankkeisiin.
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2 luku

Tuki maaseudun yritystoimintaan

4 §

Tuen kohdentuminen

Mitä tässä luvussa säädetään maatilalla
toteutettavasta investoinnista ja maatilaa kos-
kevista edellytyksistä, sovelletaan myös ra-
hoituslain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun yhden tai useamman maaseutuyri-
tyksen yhteisiin investointeihin.

5 §

Maatalouden muut tuotantosuunnat

Tukea maatilalla harjoitettavaan maata-
loustuotantoon liittyviin investointeihin voi-
daan myöntää, jos kysymys on hanhien,
ankkojen ja vastaavan siipikarjan tuotantoon,
sienten kasvatukseen, riistatarhaukseen, luon-
nonmarjojen ja -sienten keräämiseen, maata-
loustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai
muuhun edellä tarkoitettuun tuotantoon ja
toimintaan rinnastettavan maataloudeksi
luettavan toiminnan välttämättömiin inves-
tointeihin.
Tukea ei myönnetä maatalous- tai metsä-
traktoreiden taikka puunkorjuun monitoimi-
koneiden hankintaan eikä investointiin, joka
edistää biisonin-, emun- tai strutsinlihan
tuotantoa taikka biisonien, emujen tai strut-
sien tarhausta.
Tukea ei myöskään voida myöntää maati-
latalouden rakennetuesta ja vastaavaan yri-
tystoimintaan myönnettävän tuen kohdenta-
misesta vuonna 2005 annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen (1436/2004)
5 §:n 1 momentin 1, 2, 4 tai 7—11 kohdissa
tarkoitettuihin investointeihin, jos kysymys
on tavanomaisessa kotieläintuotannossa tai
peltoviljelyssä välttämättömistä tuotantoon
liittyvistä investoinneista.

6 §

Maatilan muu yritystoiminta

Muun yritystoiminnan kuin maa- ja met-

sätalouden tukikelpoisena toimintana pide-
tään:
1) turvetuotantoa;
2) muuta koneurakointia maatilan tuotan-

tovälineillä ja muuten tilalta käsin harjoitet-
tuna kuin varsinaisen maatalouden töiden
urakointia;
3) palvelujen tuottamista käyttäen hyväksi

maatalouden tuotanto-omaisuutta, eläimet
mukaan lukien, tai maatilan asuinrakennuk-
sia;
4) ohjelmapalveluja ja muita aineettomia

palveluja, joissa käytetään hyväksi maaseu-
tua;
5) tavaroiden tuottamista pienimuotoisena

yritystoimintana; sekä
6) muuta 1—5 kohdassa tarkoitettuun

toimintaan rinnastettavaa yritystoimintaa.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä maatalous-

tai metsätraktoreiden taikka puunkorjuun mo-
nitoimikoneiden hankintaan.

7 §

Maatilan lämpökeskukset

Tukea voidaan myöntää puuta hyödyntä-
vän lämpökeskuksen rakentamiseen, laajen-
tamiseen tai peruskorjaamiseen, jos maakun-
nan yhteistyöryhmän maaseutujaosto päät-
täessään varojen suuntaamisesta ja hankkei-
den valintaperusteista on osoittanut varoja
kyseiseen toimintaan.

8 §

Investoinnit muualla kuin maatilalla

Tukea investointeihin voidaan myöntää
maaseutuyrityksille ja rahoituslain 3 §:n
2 momentissa tarkoitetuille yrityksille, jotka
harjoittavat yritystoimintaa maatilan ulkopuo-
lella, jos toiminta liittyy:
1) muuhun metsätaloustuotteiden jalostuk-

seen kuin kemialliseen puunjalostukseen;
2) palvelujen tai tavaroiden tuottamiseen;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden

välittämiseen ja markkinointiin lukuun otta-
matta maataloustuotteiden vähittäiskauppaa;
4) 6 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden tai pal-

velujen välittämiseen tai markkinointiin;

3831N:o 759

2 895002/127



5) yrityspalvelujen tuottamiseen; sekä
6) muuhun toimintaan, joka voidaan rin-
nastaa 1—5 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan ja jota harjoitetaan yhteistyössä maaseu-
tuyritysten kanssa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tuki ei saa
edistää sellaisia hankkeita tai toimenpiteitä,
joiden tukeminen on maatilatalouden raken-
netuesta ja vastaavaan yritystoimintaan
myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna
2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1436/2004) 2 luvun mukaan kiel-
lettyä tai rajoitettua.
Tukea maataloustuotteiden ensiasteen ja-
lostuksen ja markkinoinnin investointeihin ei
myönnetä.

9 §

Vuokramaalla olevien rakennusten hankinta

Tukea voidaan myöntää 6 ja 8 §:ssä tar-
koitetussa toiminnassa tarpeellisen hakijan
vuokraamalla alueella olevan rakennuksen
hankkimiseen, jos hankinta on taloudellisesti
edullisempaa kuin vastaavan rakennuksen
rakentaminen tai peruskorjaaminen ja hankit-
tava rakennus on tarkoituksenmukaisella ta-
valla käytettävissä siihen tarkoitukseen, johon
se hankitaan.
Myönnettäessä tukea vuokramaalla sijait-
sevan rakennuksen hankintaan 1 momentissa
tarkoitettua toimintaa varten noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä 10 §:ssä säädetään. Lisäksi
vuokrasopimuksen jäljellä olevan vuokra-
ajan tulee olla vähintään 10 vuotta ja vuok-
rasopimuksen tulee olla kirjattu.

10 §

Rakennetun kiinteistön hankinta

Tukea voidaan erityisen painavista syistä
myöntää 6 ja 8 §:ssä tarkoitetussa yritystoi-
minnassa tarpeellisen rakennuksen hankin-
taan maapohjineen.
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.

11 §

Rakennusten ja kiinteistönhankinnan hyväk-
syttävät kustannukset

Tukikelpoiseen vastikkeeseen luetaan vain
rahana myyjälle tai myyjän määräämille
maksettava kauppahinta tai sen osa.
Edellä 10 §:ssä tarkoitettua kiinteistöä han-

kittaessa, alueen ja sillä mahdollisesti olevien
rakennusten käypä hinta on arvioitava siinä
käyttötarkoituksessa, johon ne hankitaan.

12 §

Yritysten kehittämistuki

Tukea maaseutuyritysten sekä rahoituslain
3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yritysten
kehittämiseen voidaan myöntää valtioneuvos-
ton asetuksen 48 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuihin kustannuksiin:
1) enintään 90 prosenttia valtioneuvoston

asetuksen 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista
ja enintään 50 prosenttia mainitun momentin
2—5 kohdassa tarkoitetuista hyväksyttävistä
kustannuksista;
2) 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.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-

tuun tukeen sovelletaan, mitä valtioneuvoston
asetuksen 48 §:n 5 momentissa säädetään.
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13 §

Yritysten käynnistystuki

Tukea maaseutuyritysten rahoituslain 3 §:n
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun yritystoi-
minnan sekä rahoituslain 3 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen yritysten käynnistämiseen ja
laajentamiseen voidaan myöntää siten, kuin
valtioneuvoston asetuksen 49 §:ssä säädetään.

14 §

Euroopan yhteisön määräykset tukikelpoisis-
ta kustannuksista

Edellä 5, 7 ja 9—12 §:ssä tarkoitettua tukea
myönnettäessä perustamissopimuksen liit-
teessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon,
jalostukseen ja kaupan pitämiseen noudate-
taan, mitä maatalousalan valtiontuesta anne-
tuissa yhteisön suuntaviivoissa (EYVL C 28,
1.2.2000, s. 2) tuen myöntämisen edellytyk-
sistä määrätään.
Edellä 6—13 §:ssä tarkoitettu tuki myön-
netään vähämerkityksisen tuen ehdoin myön-
nettäessä tukea muuhun kuin perustamisso-
pimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden
tuottamiseen tai jalostamiseen taikka kaupan
pitämiseen. Vähämerkityksisen tuen ehdoin
myönnetyn tuen määrä voi tuen myöntämistä
edeltäneen kolmen vuoden aikana myönnetty
tuki mukaan lukien olla enintään 100 000
euroa. Tukea myönnettäessä noudatetaan,
mitä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 69/2001 säädetään.

3 luku

Tuki maaseudun kehittämishankkeisiin

15 §

Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin hank-
keisiin:
1) maataloutta koskeviin kehittämishank-
keisiin;
2) muuta yritystoimintaa koskeviin kehit-
tämishankkeisiin;

3) koulutusta koskeviin kehittämishankkei-
siin;
4) yleisiin kehittämishankkeisiin;
5) vesihuoltohankkeisiin; sekä
6) paikallisten toimintaryhmien hallinto- ja

aktivointihankkeisiin.
Tätä lukua ei sovelleta rahoituslain mu-

kaista elinkeinotoimintaa harjoittavalle yrit-
täjälle tai yritykselle yritystoimintaa varten
kehittämishankkeisiin myönnettävään tukeen
eikä toimintaan tai toimenpiteeseen, jonka
pääasiallinen tarkoitus on hyödyttää yhtä ja
vain vähäisessä määrin useampaa yksityistä
elinkeinonharjoittajaa tai yritystä.

16 §

Tuen saajat

Tukea hankkeisiin voidaan myöntää:
1) kunnalle, kuntayhtymälle tai niiden

laitokselle, yhtiölle tai säätiölle;
2) valtion virastolle tai laitokselle;
3) seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle;
4) muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle

tai säätiölle;
5) yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai sää-

tiölle; sekä
6) luonnolliselle henkilölle tai useammalle

luonnolliselle henkilölle yhdessä.
Tukea voidaan myöntää yhdistykselle vain,

jos se on rekisteröity.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

tuettava kehittämistoiminta liittyy olennaises-
ti tuen hakijan tehtäviin tai toiminta-ajatuk-
seen. Tuen hakijalla tulee olla riittävä koke-
mus ja ammattitaito sekä taloudelliset edel-
lytykset kehittämishankkeen asianmukaiseen
toteuttamiseen.

17 §

Tukikelpoinen toiminta maataloutta ja muuta
yritystoimintaa koskevissa kehittämishank-

keissa

Tukea voidaan myöntää:
1) valtioneuvoston asetuksen 52 §:n 2

momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin selvi-
tyksiin, jotka koskevat maataloussektoria ko-
konaisuudessaan, jotakin maatalouden tuotan-
tosuuntaa tai -tapaa tai metsätaloutta, taikka
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alueen tai paikkakunnan maa- tai metsäta-
loutta koskevaan sellaiseen kehittämishank-
keeseen, jolla voidaan nostaa tuottavuutta,
parantaa tulotasoa, vähentää kustannuksia tai
edistää ympäristönsuojelua tai eläinten hy-
vinvointia taikka parantaa hygieniaolosuhtei-
ta;
2) sellaisiin valtioneuvoston asetuksen
52 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 53 §:n 1
momentissa tarkoitettuihin muuta kuin maa-
ja metsätaloutta koskeviin julkisiin kehittä-
mishankkeisiin, joiden tavoitteena on selvit-
tää, arvioida tai kehittää yritystoiminnan
yleisiä toimiala- tai tuotantosuuntakohtaisia,
alueellisia tai paikkakuntakohtaisia toiminta-
edellytyksiä;
3) sellaisiin valtioneuvoston asetuksen
52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin
kehittämishankkeisiin, joiden toimenpiteet on
suunniteltu tietylle yrittäjä- tai yritysryhmälle
ja joiden tarkoituksena on yritysten toimin-
taedellytysten, kannattavuuden ja tuotannon
laadun parantaminen erityisesti yrittäjien yh-
teistoimintaa ja osaamista lisäämällä sekä
tuotekehitystä ja markkinointia edistämällä.

18 §

Tukikelpoinen toiminta koulutusta koskevissa
kehittämishankkeissa

Tukea viljelijöille ja maataloustyöntekijöil-
le osoitettuun koulutuksen järjestämiseen voi-
daan myöntää:
1) EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden
tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen
alalla toimiville pienille ja keskisuurille yri-
tyksille myönnettävään valtiontukeen annetun
asetuksen (EY) N:o 1/2004 14 artiklassa
tarkoitettuun maataloutta koskevaan amma-
tilliseen koulutukseen, joka täydentää käy-
tännön kokemusta ja säännönmukaista oppi-
velvollisuuteen perustuvaa koulutusta, kes-
kiasteen tutkintoa taikka yliopisto- tai kor-
keakoulututkintoa olematta osa sanottuun
koulutukseen kuuluvaa perus- tai jatkokou-
lutustutkintoa mukaan lukien näyttötutkinto;
tukea voidaan myöntää koulutukseen, jonka
tavoitteena on kehittää ammattitaitoa, paran-
taa toiminnan tehokkuutta ja ammattimaisuut-
ta sekä edistää tällä tavoin maatalouden

elinkelpoisuutta siten, että kohotetaan toimin-
nan ja tuotteiden laatua, parannetaan liiketa-
loudellista osaamista sekä edistetään ympä-
ristön, eläinten hyvinvoinnin ja hygieniaa
koskevien vaatimusten huomioon ottamista
yrityksen toiminnassa,
2) muuhun ammatilliseen jatko- tai täy-

dennyskoulutukseen, joka antaa yleisiä val-
miuksia ammatissa tai elinkeinossa toimimi-
seen ja jonka tavoitteena on maaseutuelin-
keinojen monipuolistaminen sekä asiantunti-
japalveluiden kehittäminen; tukea voidaan
myöntää vain, jos koulutusta ei pidetä kou-
lutukseen myönnettävää tukea koskevien yh-
teisön puitteiden (EYVL C 343, 11.11.1998,
s. 10) 14 ja 15 kohdan mukaisesti arvioiden
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuna valtiontukena.
Tukea voidaan myöntää vähintään 20 op-

pituntia käsittävän koulutuksen järjestämi-
seen. Oppituntien tulee kestää vähintään 45
minuuttia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai
useammassa jaksossa. Tuettu opintokokonai-
suus voi yhteensä kestää enintään 30 opin-
toviikkoa.

19 §

Tukikelpoinen toiminta yleisissä kehittämis-
hankkeissa

Rahoituslain 13 §:ssä tarkoitettua tukea
voidaan myöntää:
1) kyläyhteisön yhteisen toiminnan edistä-

miseen kuten yhteisten tai kyläyhteisön yh-
teisessä käytössä olevien tilojen tai alueiden
perustamiseen, kunnostamiseen ja laajentami-
seen;
2) yhteisen tai yhteisessä käytössä olevan

tilan tai alueen varustamiseen sellaisin tar-
vikkein ja välinein, joiden avulla niitä voi-
daan käyttää yhteisissä tilaisuuksissa, yhtey-
denpitoon tai virkistymiseen;
3) sellaiseen kylän tai sen osan asuinym-

päristön laadun parantamiseen, mikä koskee
useaa perhettä;
4) paikalliskulttuurin edistämiseen;
5) kylän tai paikallisyhteisön vireyden ja

toiminnallisuuden edistämiseen ja siinä tar-
vittavien valmiuksien hankintaan;
6) kylän kehittämis- tai maisemanhoito-

suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen;
sekä
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7) muuhun 1—6 kohdassa tarkoitettuun
toimintaan verrattavaan kylän tai sen osan
asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan
toimenpiteeseen.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä sellaiseen
toimintaan, joka kuuluu julkisen yhteisön
lakisääteisen perustehtävän hoitamiseen.

20 §

Tukikelpoinen toiminta vesihuoltohankkeissa

Myönnettäessä tukea valtioneuvoston ase-
tuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
vesihuoltohankkeeseen on soveltuvin osin
noudatettava, mitä 19 §:ssä säädetään.

21 §

Tukikelpoinen toiminta toimintaryhmien
aktivointi- ja hallintohankkeissa

Tukea voidaan myöntää paikallisille toi-
mintaryhmille kustannuksiin, jotka aiheutuvat
toimintaryhmän aktivointi- ja hallinnointiteh-
tävistä.

4 luku

Tukikelpoiset kustannukset kehittämis-
hankkeissa

22 §

Palkkakustannukset

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4—6 kohdassa tarkoitettuna
kohtuullisena palkkana pidetään sitä kunta-
alan palkkaa, jota kehittämishankkeen toteut-
tamisalueen kunnissa yleisesti maksetaan vas-
taavasta tehtävästä. Hyväksyttävän palkan
määrää voidaan alentaa tai korottaa enintään
20 prosentilla henkilön koulutuksen, koke-
muksen ja tehtävän vastuullisuuden perus-
teella.
Jos työsuhde kestää vain osan vuotta tai työ
kehittämishankkeen hyväksi on osa-aikaista,
kehittämishankkeen kustannukseksi lasketaan
enintään se osuus kirjanpitoon kirjattavista

palkkamenoista, joka tuntikirjanpidon mu-
kaan hyväksytään kehittämishanketta koske-
vaksi työksi.
Jos kokopäivätoiminen työsuhde kestää

vähintään vuoden, tuen myöntämisen edelly-
tyksenä on, että toimi on ollut hankkeen
laajuuteen nähden tarkoituksenmukaisella ta-
valla avoimesti haettavana.

23 §

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijan päiväpalkkion tulee olla koh-
tuullinen. Päiväpalkkio voi olla enintään
1 000 euroa. Palkkion määrässä on otettava
huomioon asiantuntijan koulutus, kokemus tai
muu perehtyneisyys tuettavaan neuvontateh-
tävään tai koulutukseen. Palkkiota voidaan
korottaa enintään 20 prosentilla, jos asian-
tuntijatehtävä on edellyttänyt tavanomaista
huomattavasti pitempää perehtymistä asiaan
tai asiantuntijalla on hyväksyttävästä syystä
ollut tavanomaista huomattavasti enemmän
kustannuksia tehtävän suorittamisesta.

24 §

Käyttöomaisuus-, materiaali- ja muut kustan-
nukset

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuina tukikelpoisina hyväk-
syttävinä kustannuksina voidaan pitää:
1) kehittämishankkeen laajuuteen nähden

kohtuullisia menoja, jotka aiheutuvat tuen
saajan toimitilan käytöstä kuten sähkön ja
veden hankkimisesta ja siivouksesta siltä
osin, kuin menot aiheutuvat kehittämishank-
keesta tai kehittämishanke lisää tuen saajan
tavanomaisia menoja, samoin kuin hankkeen
vaatimasta postituksesta ja viestintävälineen,
kopiokoneen sekä muiden vastaavien välinei-
den käytöstä aiheutuneita kohtuullisia meno-
ja;
2) kehittämishankkeen toteuttajan hank-

keen toteuttamiseen tarvitsemien tilojen
vuokraa, joka ei saa ylittää paikkakunnan
tavanomaista vuokratasoa;
3) koulutuksen tai muun kehittämishank-
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keen valmisteluun ja toteuttamiseen käytetyn
materiaalin hankintamenoja, jollei materiaali
ole laadultaan sellaista, joka tuen saajan olisi
joka tapauksessa hankittava tavanomaista
toimintaansa varten; ja
4) kehittämishankkeen valmistelua ja to-
teuttamista varten tarvittavien välttämättö-
mien välineiden, tarvikkeiden ja raaka-ainei-
den hankintakustannuksia sekä käyttöomai-
suuden vuokrauskustannuksia.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuina hyväksyttävinä välinehankintoina pide-
tään vähäisiä tietokoneiden, puhelimien ja
muiden vastaavien viestintävälineiden tai
muuten hankkeen toteuttamiselle välttämät-
tömien käyttöomaisuusesineiden hankintaa.
Tukea voidaan myöntää vain, jos hankinta-
meno voidaan poistaa kirjanpidossa hankkeen
toteutusaikana tai omaisuus myydään käy-
pään hintaan kehittämishankkeen päätyttyä ja
siitä saadut varat tuloutetaan kehittämishank-
keen tuloiksi. Jollei omaisuutta myydä kehit-
tämishankkeen päätyttyä, tukikelpoiseksi voi-
daan hyväksyä vain hankkeen aikana kirjan-
pidossa poistettu osuus hankintamenosta.
Muuhun kuin edellä mainittuun käyttö-
omaisuuteen sovelletaan mitä 25 §:ssä sääde-
tään.

25 §

Investointikustannukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetuksen
56 §:ssä säädetään, tukea voidaan myöntää
investointeihin 2—5 momentissa tarkoitetuin
tavoin.
Rakennusinvestoinnin hyväksyttäviin kus-
tannuksiin sovelletaan, mitä valtioneuvoston
asetuksen 34 §:n 2 momentissa säädetään.
Vesihuoltohankkeita tuettaessa noudate-
taan hyväksyttäviin kustannuksiin soveltuvin
osin, mitä laissa vesihuollon tukemisesta
(686/2004) tai sen nojalla säädetään.
Tukea kiinteistöön hankintaan ei myönne-
tä, jos kiinteistön hankintahinta ylittää kiin-
teistön käyvän hinnan siihen tarkoitukseen
hankittuna, jossa sitä hankesuunnitelman mu-
kaisesti aiotaan käyttää.
Tukea koneiden, laitteiden ja vastaavan
kaluston hankintaan voidaan myöntää, jos ne
jäävät hankkeen päätyttyä tuen saajan omis-

tukseen kyseisen kehittämishankkeen mukai-
seen tarkoitukseen siten kuin valtioneuvoston
asetuksen 59 §:n 1 momentin 3 kohdassa
säädetään.

26 §

Tukikelpoiset kustannukset toimintaryhmien
aktivointi- ja hallintohankkeissa

Tukikelpoisia paikallisen toimintaryhmän
kustannuksia ovat:
1) toimitilan vuokra;
2) sellaiset toimitilaan liittyvät tavanomai-

set kustannukset, jotka eivät sisälly vuokraan;
3) toimintaryhmän työntekijän palkka si-

vukuluineen;
4) postituksesta, puheluista, tietoverkkojen

käytöstä ja muusta viestinnästä johtuvat kus-
tannukset;
5) kokousjärjestelyistä ja -palkkioista ai-

heutuvat kustannukset, kuitenkin enintään
siten kuin kuntien vastaavien toimielinten
kokouksista maksetaan;
6) toimintaryhmätyöskentelyssä tarvitta-

vien erityistaitojen hankkimisesta johtuvat
kustannukset;
7) toimintaryhmänä toimimisen kannalta

tarpeellisten ostopalvelujen hankinta ja
asiantuntijapalkkiot;
8) toimitilan tarpeellisten toimistokalustei-

den välttämättömiin korvaushankintoihin,
mukaan lukien tavanomainen toimistotieto-
kone, puhelin ja telekopiolaite tai niitä vas-
taavat viestintävälineet;
9) tavanomaisten toimisto- ja toimintaryh-

mätyössä tarvittavien tietokoneohjelmien
hankinta ja päivittäminen;
10) toimintaryhmän työssä tarvittavien toi-

mistotarvikkeiden hankinta; sekä
11) toiminnan edellyttämät välttämättömät

matkakustannukset, kuitenkin enintään mää-
rä, joka matkan suorittamisen aikana voimas-
sa olevan valtion matkustussäännön mukaan
voidaan korvata.
Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole toi-

mistotyössä tarvittavien perustaitojen kuten
kirjanpito- ja tietojenkäsittelytaidon, perus-
kielitaidon ja muun vastaavan osaamisen
hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.
Mitä 25 §:n 5 momentissa säädetään, so-

velletaan 1 momentissa tarkoitettuihin käyt-
töomaisuushankintoihin.
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5 luku

Eräät tukikelpoisuuden rajoitukset

27 §

Kustannuksen todennettavuus

Valtioneuvoston asetuksen 55 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua selvitystä annettaessa
kunkin kustannuserän perusteena tulee olla
kirjanpitoon viety tosite ja, jos meno jakautuu
sekä kehittämishankkeen kustannukseksi että
muun toiminnan kustannukseksi, kirjallinen
perustelu kustannuserittelylle. Kustannuspe-
rusteeksi ei hyväksytä laskelmaa, jossa palk-
kojen suuruuden perusteella lasketaan muiden
kustannusten osuus kustannuksista.

28 §

Väliraha

Hankittaessa kone tai laite siten, että osa
kauppahintaa kuitataan antamalla vastineeksi
käytetty kone tai laite, tukikelpoiseksi kus-
tannukseksi katsotaan vain hankitun koneen
tai laitteen hankintahinnan ja luovutetun
koneen tai laitteen hinnan välinen erotus.

29 §

Kehittämishankkeen toteuttamissopimus

Jos osa hankkeen toteutuksesta on siirretty
muun kuin tuen saajan toteutettavaksi, tuki-
kelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä
tuen saajan ja palvelun antajan väliseen
sopimukseen perustuvat kustannukset, kun
sopimus on hyväksytty tukipäätöksen yhtey-
dessä ja kustannukset on hinnoiteltu tuotan-
tokustannusten mukaisiksi.
Alihankintaan sovelletaan mitä 30 §:ssä
säädetään.

30 §

Kustannustason selvittäminen

Hankinnassa, joka täyttää julkisista han-
kinnoista annetussa laissa (1505/1992) sää-
detyt edellytykset, noudatetaan sanotussa lais-

sa ja sen nojalla säädettyä hankintamenette-
lyä.
Muissa hankinnoissa on pyydettävä tarpeen

mukaan tarjouksia niin, että voidaan varmis-
taa hankkeen kustannusten kohtuullisuus.

31 §

Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä seuraaviin kustannuk-
siin tai kustannusosuuksiin:
1) arvonlisäveron osuuteen muuten hyväk-

syttävistä kustannuksista, ellei tuen hakija
esitä verottajalta saatua tai muuta riittävää
selvitystä siitä, ettei kyseiseen toimintaan
liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saa-
da arvonlisäveron palautusta;
2) tuen saajan tavanomaiseen toimintaan tai

edunsaajien liiketoiminnan harjoittamiseen
liittyvästä kestitsemisestä aiheutuviin kustan-
nuksiin;
3) muihin toimintakustannuksiin, jotka ai-

heutuvat tuen saajan tavanomaisen toiminnan
harjoittamisesta;
4) suoraan vientiin tai tuontiin liittyvän

toiminnan kustannuksiin;
5) hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin,

jotka lisäävät hankkeen toteuttamiskustan-
nuksia tuomatta sille vastaavaa lisäarvoa; tai
6) sellaisiin hankintasopimuksesta aiheu-

tuviin kustannuksiin, joissa korvaus määri-
tellään prosenttiosuutena hankkeen kokonais-
kustannuksista.
Kunta, valtio tai sen laitos ei ole velvol-

linen esittämään 1 momentin 1 kohdan
mukaista selvitystä, jos se ei ole toiminnas-
saan arvonlisäverovelvollinen arvonlisävero-
lain (1501/1993) nojalla.

32 §

Vastikkeetta tehty työ ja oman työn osuus

Kehittämishankkeessa talkootyönä voidaan
ottaa huomioon vain sellainen vastikkeetta
tehty työ, jota perinteisesti on asianomaisessa
yhteisössä toteutettu talkoilla kuten yhteisten
tilojen ja alueiden raivaaminen, rakentaminen
ja kunnostus. Talkootyö voi liittyä ainoastaan
17 §:n mukaisiin matkailuhankkeisiin, 19 §:n
mukaisiin yleisiin kehittämishankkeisiin ja
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20 §:n vesihuoltohankkeiden mukaisiin hank-
keisiin.
Talkootyönä ei pidetä kehittämishankkeen
suunnittelua, johtamista tai sen hallintoon tai
kokouksiin osallistumista eikä ohjausryhmän
toimintaan tai kokouksiin osallistumista. Tal-
kootyönä otetaan huomioon vain vähintään
14 vuotiaan henkilön sellainen työpanos, joka
on toteutettu asianomaista henkilöä koskevien
työlainsäädännön rajoitusten mukaisesti.
Talkootyön arvona pidetään enintään
8,50 euroa tunnilta tavanomaisessa työssä ja
enintään 13,50 euroa tunnilta, jos talkootyön-
tekijällä on koulutus tai pitkäaikainen työko-
kemus kyseistä työtä koskevalta alalta. Alle
18 vuotiaan henkilön talkootyön arvona pi-
detään kuitenkin enintään 5,50 euroa tunnilta.
Jos talkootyön tekijä käyttää samalla kor-
vausta saamatta traktoria tai muuta vastaavaa
työkonetta, talkootyön arvona pidetään enin-
tään 25 euroa tunnilta. Kaivinkonetta tai
vastaavaa konetta käytettäessä talkootyön
arvona voidaan pitää enintään 34 euroa
tunnilta.
Hankkeen hyväksi muutoin kuin talkoo-
työnä vastikkeetta tehdyn ammattityön arvo
otetaan huomioon enintään palvelun luovut-
tajalle aiheutuneiden kustannusten tai vastaa-
vasta työstä maksettavan palkan mukaisesti.
Mitä 3 momentissa säädetään työn arvosta,
sovelletaan myös tuen saajan oman työn
osuuteen maksettaessa 2 luvun mukaisesti
myönnettyä investointitukea.
Työn osuus otetaan huomioon vain, jos
siitä on hyväksyttävä tuntikirjanpito.
Edellä 1—4 momentissa tarkoitetun vas-
tikkeetta tehdyn työn arvo on otettava huo-
mioon kehittämishankkeen yksityisenä rahoi-
tuksena.

33 §

Vastikkeetta luovutettujen tuotantopanosten
arvo

Käytettäessä omaa puutavaraa 2 luvun
mukaisessa maaseudun yritystoiminnan ra-
kentamisinvestoinnissa tai luovutettaessa vas-
tikkeetta puutavaraa 3 luvun mukaisen kehit-
tämishankkeen toteuttamiseksi otetaan puu-
tavaran raakapuuarvona huomioon kyseisellä
alueella yleisesti sovelletut puun kantohinnat.
Puutavaran arvo voidaan ottaa huomioon

vain, jos ulkopuolinen henkilö, jolla on
riittävä ammattitaito, on antanut todistuksen
sen määrästä ja arvosta. Jos luovutettua
puutavaraa on työstetty sahaamalla tai höy-
läämällä, sen arvona pidetään hankintahintaa,
jolla vastaavaa puutavaraa tavanomaisin eh-
doin alueella on yleisesti saatavissa. Sahatun
tai höylätyn puutavaran määrästä ja arvosta
on oltava vastaava todistus kuin raakapuun
määrästä ja arvosta.
Edellä 2 luvussa tarkoitetussa maaseudun

yritystoiminnan rakentamisinvestoinnissa
muiden omien rakentamisessa käytettyjen
ainesten ja tarvikkeiden arvona pidetään sitä
myyntihintaa, jonka hakija olisi saanut myy-
dessään ne. Omien ainesten ja tarvikkeiden
määrästä ja arvosta vaaditaan ulkopuolisen
tahon todistus 1 momentin mukaisesti.
Toimitilan tai muun vastaavan tilan käytön

kustannuksena voidaan ottaa huomioon 3
luvun mukaisen kehittämishankkeen toteutta-
miseen kyseisessä tilassa tarvittu aika. Hy-
väksyttävä kustannus ei saa ylittää tilan
käypää vuokraa vastaavaa osuutta toimitilan
käyttökustannuksista pääomakustannukset
mukaan lukien.
Luovutettaessa koneita ja laitteita 3 luvun

mukaisen kehittämishankkeen käyttöön hy-
väksytään luovutuksen arvoksi enintään paik-
kakunnan käypää vuokratasoa vastaava kor-
vaus, jonka määrä on perusteltava. Raaka-
aineista tai valmiista tuotteista hyväksytään
enintään se hinta, jonka luovuttaja olisi saanut
niistä myyntihintana. Muiden tuotantopanos-
ten käytöstä on esitettävä tosite tuotanto-
panosten hankintahinnasta, josta hyväksyttä-
väksi kustannukseksi voidaan laskea enintään
tuotantopanoksen käyttöä vastaava osuus sen
hankintahinnasta mahdollinen ikäalennus
huomioon ottaen.
Edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen

vastikkeetta luovutettujen tuotantopanosten
arvo on otettava huomioon kehittämishank-
keen yksityisenä rahoituksena.

34 §

Matkakustannukset

Kehittämishankkeeseen sisältyvät matka-
kustannukset ovat tukikelpoisia vain, jos ne
ovat sisältyneet tukihakemukseen ja hyväk-
syttyyn hankesuunnitelmaan.
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Matkakustannukset ovat hyväksyttäviä
kustannuksia vain, jos ne johtuvat kehittä-
mishankkeen käytännön toimeenpanosta tai
jos matkan avulla voidaan saada sellaista
kehittämishankkeelle välttämätöntä tietoa, jo-
ta ei muutoin ole saatavissa.
Ulkomaanmatka voidaan hyväksyä tukikel-
poiseksi vain erityisen painavista syistä.

6 luku

Tuen muoto ja määrä

35 §

Tuen muoto ja vähimmäismäärä

Tuki myönnetään avustuksena. Avustusta
ei saa myöntää, jos se olisi vähemmän kuin
500 euroa.
Edellä 5 §:n mukaisesti myönnettävää
tukea koneen tai laitteen hankintaan ei kui-
tenkaan myönnetä, jos hankintahinta on pie-
nempi kuin 5 000 euroa.

36 §

Investointituen enimmäismäärä

Tukea 5, 6 ja 8 §:ssä tarkoitettuihin inves-
tointeihin voidaan myöntää enintään 30 pro-
senttia investoinnin hyväksyttävistä kustan-
nuksista.
Tukea 7 §:ssä tarkoitettuihin lämpökes-
kusinvestointeihin sekä 8 §:n mukaisiin puun
energiakäyttöä edistäviin investointihankkei-
siin tukea voidaan kuitenkin myöntää enin-
tään 25 prosenttia investoinnin hyväksyttä-
vistä kustannuksista.
Seuraavissa kaupungeissa tukea ei myön-
netä investointeihin, jotka toteutetaan asema-
kaava-alueella: Helsinki, Espoo, Tampere,
Vantaa, Turku, Oulu, Lahti, Pori, Jyväskylä,
Lappeenranta, Kotka ja Vaasa.

37 §

Rakennusten ja kiinteistön hankintaan myön-
nettävän tuen enimmäismäärä

Mitä 36 §:ssä säädetään, sovelletaan myös
9 §:ssä tarkoitettuun rakennuksen ja 10 §:ssä
tarkoitettuun kiinteistön hankintaan.

38 §

Tuen enimmäismäärä kehittämishankkeissa

Tukea voidaan myöntää 3 luvun mukaisiin
kehittämishankkeisiin muu julkinen rahoitus
mukaan luettuna enintään:
1) 100 prosenttia 3 luvussa tarkoitettua

toimintaa koskeviin esiselvityshankkeisiin,
kustannuksiin, jotka aiheutuvat yhteisölle pai-
kallisena toimintaryhmänä toimimisesta ja
sellaisiin kehittämishankkeisiin, joihin kuuluu
useiden saman alan hankkeiden yhteensovi-
tus;
2) 75 prosenttia valtioneuvoston asetuksen

52 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisien
tietylle yrittäjäryhmälle kohdistettujen hank-
keiden hyväksyttävistä kustannuksista ja val-
tioneuvoston asetuksen 56 §:ssä tarkoitetuissa
kehittämishankkeiden investoineissa hyväk-
syttävistä kustannuksista; sekä
3) 90 prosenttia muihin kuin edellä mai-

nittuihin kustannuksiin.

39 §

Yrittäjäryhmän kehittämishankkeet

Valtioneuvoston asetuksen 52 §:n 2 mo-
mentin 6 kohdan mukaisen kehittämishank-
keen hankesuunnitelmassa tulee hankkeen
kustannukset ja rahoitus arvioida yrityskoh-
taisesti. Tukipäätöksessä ilmoitetaan sekä
hakijalle myönnettävä tuki että kunkin yrit-
täjän osuus siitä.
Hankkeeseen osallistuville rahoituslain

mukaisille muille kuin EY:n perustamissopi-
muksen liitteessä I lueteltuja maataloustuot-
teita tuottaville yrityksille 1 momentissa
mainittu tukiosuus on annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 69/2001 tarkoitettua
vähämerkityksistä tukea. Lopullisen vähä-
merkityksisen tuen määrä määräytyy toteu-
tuneiden kustannusten perusteella ja se on
ilmoitettava hankkeen loputtua hankkeessa
mukana olleille vähämerkityksistä tukea saa-
neille yrityksille.
Siltä osin kuin hankkeeseen sisältyy toi-

menpiteitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia,
jotka kohdistuvat muihin kuin rahoituslain
mukaisiin yrityksiin, rahoittavat yritykset nä-
mä kustannukset kokonaisuudessaan yksityi-
senä rahoitusosuutena.
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Kaikkien hankkeessa mukana olevien yri-
tysten tulee allekirjoittaa sitoumus hankkee-
seen osallistumisesta, joka liitetään mukaan
rahoitushakemukseen.

7 luku

Erinäiset säännökset

40 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä
syyskuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin 1 §:ssä
tarkoitettuihin tuen myöntämistä koskeviin
2 luvussa tarkoitettuihin yritystukihakemuk-
siin, jotka ovat tulleet vireille 3 päivänä
lokakuuta 2005 tai sen jälkeen, kuitenkin
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja
sellaisiin 3 luvussa tarkoitettuihin kehittämis-
hankehakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille
2 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen,
kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2006.
Tukea tämän asetuksen mukaisesti vireille

tulleisiin hakemuksiin voidaan myöntää
2 päivänä tammikuuta 2006 lukien.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Sirpa Karjalainen
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Liite 1 
 

Asetuksen 1 §:n mukainen kuntaluettelo. 

Kuntien osalta noudatetaan sitä aluejakoa, joka oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 
2000. 

 
Työvoima- ja elinkeino-
keskus 

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kunnat Muut kunnat 

Uusimaa Karjaa 
Karkkila 
Lapinjärvi 
Liljendal 
Myrskylä 
Nummi-Pusula 
Pernaja  
Pohja 
Pukkila 
Ruotsinpyhtää 
 

Askola 
Espoo 
Hanko 
Helsinki 
Hyvinkää 
Inkoo 
Järvenpää 
Karjalohja 
Kauniainen 
Kerava 
Kirkkonummi 
Lohja 
Loviisa 
Mäntsälä 
Nurmijärvi 
Pornainen 
Porvoo 
Sammatti 
Sipoo 
Siuntio 
Tammisaari 
Tuusula 
Vihti 
Vantaa 
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Työvoima- ja elinkeino-
keskus 

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kun-
nat 

Muut kunnat 

Varsinais-Suomi Alastaro 
Askainen 
Dragsfjärd 
Houtskari 
Iniö 
Karinainen 
Kemiö 
Kiikala  
Korppoo 
Koski 
Kustavi 
Kuusjoki 
Laitila 
Loimaan kunta 
Marttila 
Mellilä 
Mietoinen 
Nauvo 
Oripää 
Parainen 
Pöytyä 
Rymättylä 
Sauvo 
Somero 
Suomusjärvi 
Särkisalo 
Taivassalo 
Tarvasjoki 
Uusikaupunki 
Vahto 
Vehmaa 
Velkua  
Västanfjärd 
Yläne 

Aura 
Halikko 
Kaarina 
Kisko 
Lemu 
Lieto 
Loimaa 
Masku 
Merimasku 
Muurla 
Mynämäki 
Naantali 
Nousiainen 
Paimio 
Perniö 
Pertteli 
Piikkiö 
Pyhäranta 
Raisio  
Rusko 
Salo 
Turku  

Satakunta 
 

Eura 
Harjavalta 
Honkajoki 
Huittinen 
Jämijärvi 
Kankaanpää 
Karvia 
Kiikoinen 
Kiukainen 
Kodisjoki 
Kokemäki 
Köyliö 
Lavia 
Merikarvia 
Noormarkku 
Pomarkku 

Eurajoki 
Kullaa 
Lappi 
Luvia 
Nakkila 
Pori 
Rauma 
Ulvila 
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Siikainen 
Säkylä 
Vampula 

 
Työvoima- ja elinkeino-
keskus 

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kun-
nat 

Muut kunnat 

Häme Artjärvi 
Asikkala 
Hartola 
Hauho 
Humppila 
Hämeenkoski 
Kalvola 
Kärkölä 
Lammi 
Orimattila 
Padasjoki 
Renko 
Sysmä 
Tuulos  
Ypäjä 

Forssa 
Hattula 
Hausjärvi 
Heinola 
Hollola 
Hämeenlinna 
Janakkala  
Jokioinen 
Lahti 
Loppi 
Nastola 
Riihimäki 
Tammela 

Pirkanmaa Hämeenkyrö 
Ikaalinen 
Juupajoki 
Kihniö 
Kuhmalahti 
Kuru 
Kylmäkoski 
Luopioinen 
Längelmäki 
Mouhijärvi 
Orivesi 
Parkano 
Punkalaidun 
Pälkäne 
Ruovesi 
Sahalahti 
Suodenniemi 
Urjala 
Vammala 
Viljakkala 
Vilppula 
Virrat  
Äetsä 

Kangasala 
Lempäälä 
Mänttä 
Nokia 
Pirkkala 
Tampere 
Toijala 
Valkeakoski 
Vesilahti 
Viiala 
Ylöjärvi 

 
Työvoima- ja elinkeino-
keskus 

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kun-
nat 

Muut kunnat 

Kaakkois-Suomi 
  

Anjalankoski 
Elimäki 
Iitti 
Jaala 
Luumäki 

Hamina 
Imatra 
Joutseno 
Kotka 
Kouvola 
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Miehikkälä 
Parikkala 
Rautjärvi 
Saari 
Savitaipale 
Suomenniemi 
Uukuniemi 
Virolahti  
Ylämaa 

Kuusankoski 
Lappeenranta 
Lemi 
Pyhtää 
Taipalsaari 
Ruokolahti  
Valkeala 
Vehkalahti 

Keski-Suomi Hankasalmi 
Joutsa 
Jämsänkoski 
Keuruu 
Konnevesi 
Korpilahti 
Kuhmoinen 
Kuorevesi  
Laukaa 
Leivonmäki 
Luhanka 
Multia 
Petäjävesi 
Sumiainen 
Toivakka 
Uurainen 

Jyväskylä 
Jyväskylän mlk 
Jämsä  
Muurame  
Suolahti 
Äänekoski 

 
 
Työvoima- ja elinkeino-
keskus 

Harvaan asutun ja ydinmaaseudun kunnat Muut kunnat 

Etelä-Pohjanmaa Alahärmä 
Alajärvi 
Alavus 
Evijärvi 
Ilmajoki 
Isojoki 
Jalasjärvi 
Jurva 
Karijoki 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kortesjärvi 
Kuortane 
Kurikka 
Lapua 
Lehtimäki 
Lappajärvi 
Peräseinäjoki 
Soini 
Teuva 
Töysä  
Vimpeli 
Ylihärmä 

Nurmo 
Seinäjoki 
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Ylistaro  
Ähtäri 

Pohjanmaa Himanka 
Isokyrö 
Kannus 
Korsnäs 
Kristiinankaupunki 
Kruunupyy 
Laihia 
Lohtaja 
Maalahti 
Maksamaa  
Närpiö 
Oravainen 
Pedersöre 
Uusikaarlepyy 
Vähäkyrö 
Vöyri 
 

Kaskinen 
Kokkola 
Kälviä  
Luoto 
Mustasaari 
Pietarsaari 
Vaasa 

Pohjois-Pohjanmaa Alavieska 
Hailuoto 
Kalajoki 
Lumijoki 
Merijärvi 
Muhos 
Oulainen 
Pyhäjoki 
Rantsila 
Ruukki 
Sievi 
Siikajoki 
Temmes 
Tyrnävä 
Vihanti  
Ylivieska 

Haukipudas 
Kempele 
Kiiminki 
Liminka 
Oulu 
Oulunsalo 
Pattijoki 
Raahe 

 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 760

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen lopullisen tuen
maksatuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa vuoden 2005 kasvihuonetuen lopul-
lisen tuen maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67/05 22.9.2005 28.9.2005

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
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